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C E N S V R ,A S 
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priciadehtoëd,ësttíUidijgtíâttóíu Autoríiih^oitámê pará él « á Â l 
f k f p â è j ^ m p m ^ í é é ^ é á . Vtoquenjaièsjúdciene t á k x a M 
que puédà dfòridci1 Lpmtzà de la Fè , ni dc ja i ÍMenás coftumbfrc^iy * 
cftasfonalgühasdelasmuchas corivcnícncias qüçáy para queûkaa • 
luz,y fe impríriiaiÈri ci Carmen à tuât! Öaqbrc,dö i 

FJrdncifioálefiSi mui 

0 R camifiionj mandado de ht Senorés deiConft)o he betbt ver 
^ ej libro contmidoen tßi memorial, ctmputfl* por Jüan *Bautijlé 
Havana ,no tiint còfa íonirà lati, ni buenas eoflunibrer. eivhabißoria 

mui importante,? apatibleiueSih^muivtilipuedtfeUdar licencia /J-
ta imprimir h-En Madrid à vyntey dot de Oflubrerfe 1614. j t 

ÈlêofïtrQtina, 
«Mi«n " . ífcjlâíüt'"'̂ ii nfijté .'iSÄti(!W'sisb î trt J 

viji./v V, S.ÏW •»••) . M[«J»A"i 

,liste v. lû ûi u t e ï â ; 

Km» ' 

£<•!'. ä/i 

W • " 

t)OR mànáado de! Stipremë Confejode Càftil!»héviftola qaaifft î?«ca& ; 
* de A (ta de Iuan dè Barros,reformada,acrecentada,& iluûrada Cori lîôcar, f 
tibias Geoqraphicas,|üor mandado del Rei riuçftro Senor,por Irian Baptifta La 

nie parece muy digna de que fe dé liíeiféiá pá» <ftié íe! Jriiptíirtá p*f'que no ay 
én elU cofa éontfá la FÍ,(>Í {»uénas coftumbresjy lá íiííiõrÍá, <fué ioflÈiene éidt 
iriuchálíHíidádipór losexêíríplosde prudência,/ valor de íealtad á fu Ref,y 
otras hertíycáí virtúdéi de la nacioti Porcuguefajy dé triucho çüfto,pér la nötig, 
cia de gerttes,/ côftumbíés táiri peregrinas,y de Rejrnos, y Goricrnos tan eG* 
íránôsi Todtflo íjüaí éftàre&tído.y crataldo con grande difcreeioii féloqtwii«-
cia,y bueriá difjíôficiôrí,por fu itímer Autor ( quípçrfer táricoriocide,y efti-
mado.no ha lüeiiéftef riueVò lo(ôir)y porlafêgühdá iflatí» dei que lá reformé, 

en muchas partes qui tófó^eriáo ha (^id^éjpfáíoi,/ dado perfcciõ1 «TU 
JibrôíEnMadfid.j.deNoVicmbreiíííi^ « ë ^ , K 

. » , . fcredcVateicfa Äs MV-<V 



mé Í | À S S A» 

YO l u m Gallo dc Andrada. Efcriuano dc Gamara dc? 

R e y íiucftro Scnordc los que reíicln enfu Confejó, cex 
tificô,y doy fce,qire auiendofe vifto por los Senores delvn li-
bro de la Quarta Década de Iuan de Barros, compuefto por 
Iuatl Bautiíla LavanastaíTaron cada pliego dei dicho libro a 
ícys maratíedísjcl qual tiene cientoy ocheta y nüeue pliegos, 
que a los dichós feys maraüedis cada v n ô , monta cl dicho li-
bro,mil dento y treynta y quatro maraüedis, en que fc ha dc 
vender en papcí.Y mandaron,quc la tafla fe ponga al princi-
pio dei dieno libro,y no fc pueda vender fui cila, y para que 
dello confte, di la prefente en Madrid a diez y ocho dias dei 
mes de Iulio dc mil y fcyfcientos y quinze anos. 

luan Gálio de 
• Andrada. 

E R R A T A s. . ,/v,;; 

PAfina7.reftglonj7.pap.j4.rfíig.ij.yp»g;4f.Kiig.ij i.iiia*,inaíi,pij» f».*«)g.í}.derietàj 
dereica,pag.íi.reng.i.Novbêro,NoTébro,pag7».rfng.i9.Sexai,Seixa!,píg.) 5 o ' ierg. 4 . 

oura,outra,p»g.24i.rtng. 16.parrfs,partes,pag.157.jfng.5.ntfíaJiCatravcCa, «efla traxíTa, 
y«g.4Í4-reag.^9.efta»ava,eftaT*,pag.467.rc».g. 18. nao,jiáo..pag.6j8 reag. 1 z. Baiato, Baiaze-
co.pag.676 reng.»4.Suíà,Sonía,pag.697.reng.io.grso(ie,grande,pag.6?j. Faltan cenas a la 
«nargem dc ioi primerci treze rtngiònu. 

Erratas de Us notas. 

toAg.jN..a.R.9.parnxe,pata*e,pag.T9.N.».R.io.Xcrei,XereT,pag.6i.N b.R.ii.tnoffo.mor 
teo,p«g.í74 N.t>.R.44.<ígnificIo,fignificaçio,pag, i i8:N.a.R ao.quo,quc:pag. j ^ . N . a . R | 

múitfat?8üit««>pag-6/i. N.«.Ra .quiobtacoí cruz*<h»s,quúihcjitM tni] cruz adòi, pag. 641. N. 
bJC.iy.bara,barra. 

Efte libro intitulado Quarta Década de Afia de íuan de Barros con cilas er-
ratas correfpondc con íu onginalDada en Madrid 312.de Iulio de 1615. anos. 

• tl Liceneiadt Murei* 
de lá Llana. 

SummadosTrûilegks; 

Mageftade cenceXet à îtât Baptifta Lavanhafeus Réaes pvmlegits pelai Corsas 
" Caffella, & torturai,para qpor effaçt de dtz.dnhts pejfa imprikir efia Quart* 

txcada,ejèmfeu poder nenhiia outra peffia t pefafaterna lingta fortuguefa.nem en 
•utra algua,nem trazlr defira imptejfo.fem encarter ras penas referidas nés dittis 
frhilegios, hum defpaebado porlea» Galle de Andrada Sécrétant dt Confelht Real 4 
ter.de Ntvemhro de t<îi 4.E0 tufrt defpaebado per Traneifit Perdra de Betancer Eftri 
fatdaCamaradejua Magtfi4de4 i+dtilaitAtiii^afîtSi 



A E L R E I N O S S O 
S E N H Ó R . 

: r> • *-

Senhor. 
Q V A R T A Década da Afia de 
Ioão de Barros, que V. Magefta-
de me mandou reformar, he eí-
ta, que fè offerece aos Reaes Pès 
de V. Mageftade, paíTados quaíí 
cinquoeiita annos, que feu Au-
tor a eicreveo , &c per morte dei-

xou imperfeita. Gom a muita mercê, que de V. Ma-
geftade-recebe Portugal,&C a.memoria de Ioãode Bar-
ros renovada com eftafua Década, alcança eile morto, 
mais ílluftrenome, do que vivo pudera defej ar : Eos • 
Portuguefes, que naquellas Regiões Orientaes derra-
marão feu fangue, & perderão fuás vidas em ferviço dos 
Reis daqueíle Reino AnteceíTores de V.Mageftade, 
recuperáo afama defeus gloriofosfeitos, que o tem-
po procurava lepultar no efquecimento : Que nun-
ca o averà delles, pois lembrão à V. Mageftade para 
os mandar efcrever &C remunerar. Deos guarde a Ca-
tholica Real PeíToa de V. Mageftade. De Madrid 
x x i i i j. de Iunho de M D C X V. 

IoãoBaptifta Lavanha. 
Ç 3 
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¥0 Iuan Gallo dc Andrada Efcriuano dc Camara dcl 
Rey iiucftro Scnordc los que reíidfen en fu Confejo, cci 

tiiicô,y doy fcc,qtre auiendofe yifto por los Senorcs dei vn li-
bro de la Quarta Década de Iuan de Barros, compucfto por 
Iaáü Bautiílà Lavana:taíTaron cada pliego dei dicho libro a 
fcys marauedis,cl qual tiene cientoy ochéra y nüeue pliegos, 
que aios dichós feys mafaüedis cada vnò, móntü cl dícho li-
bro,mil citnto y treynta y quatro marauedis, cn que feha dc 
vender en papel. Y mandaron,quc la talía fc ponga al princi-
pio dei dieno libro,y no fc pueda vender íin cila, y para que 
dello confte, di la preíènte en Madrid a diez y ocho dias dei 
mes dc Iulio de mil y fcyfcicntos y quinze anos. 

Juan Gallo de 
Andrada* 

E R R A T A S. 

|ína7jeftgIoní7.pa?.J4'«ng.'?ypagHf«»g.i^i»a*)'naíí,}>af; f t . l r írg. i j .deriefa, 
'<lcreÍH,pag.6i.reng.l.Novbcro,Novébro,pag7i.rfn5.!9.ScxaijS<iias,píg.) reng. 4 . 

©ura,outra,pjg.i^i.fíngi 16.parres,partes,pag.n 7.jtng.j.neftaíiúatraveíía, nefla trai tila, 
pag.4i4.reng.^9.eftarava,eft»tí,pag.467.rcKg. 18.nao rio.pag.638 resg.)z.Baiato, Baiaze-
Co,pag.é76 reng.i4.Suíà,Soufã,pag.697.reng.io.gr«odc,grande,pag.éjj. Faltan temas a la 
inargea de los pnmcre« treze rengiónt». 

Erratas (le las notas. 

JjAg.jN..a.R.9.pa?nxe,pataxe,pag.f9.N.i-R.io.Xcre2,XereT,pag.6i.N b.R.u.niorrojiror 
teo,pag.i74 N.t>.R.44.íígnificlo,fignificaçio,pag i»S:N.a.R »o.quo,<jue;pag.f59.N.:i.R j 

n»uitfemuit«$,pag-6/a.N.a.Rii.quiiihe«toi cruzi<foc,quinheiiCMmil cruzado« ,pag.Ó41 .N. 
bJR.19.bara, barra. 

Efte libro intitulado Quarta Década de Aíía de Iuan de Barròs eon eflas er-
fatas còrrefpondc con lu original,Dada en Madrid ai z.d« Iulio de 1615. anos. 

SI licenetado Murei* 
dela LUna. 

Summa dos Trtiifcgios. 

Cr* Mdgeílaie cohetht d loa* Baptifta Lavanhafeus R eaês pvirilegits pelas Cor ms 
à* CtfftlU, & ttm&Ufdr* qftrtffdçt dê diz. dtiius ptjja imprimir efia Quarta 

t>eeddd,efemfen poder nenhud outra pejfia 0 pop filter ft* lingo* Portuguesa,nem en 
•Htt* digit* ,ttem trdz.tr defira impreffo.fem encorrer rtds pendi referidas tits dittos 
frnilegios, hum defpaebado por Uão Gallo de Andrada Secretario do Confelho Real a 
ter.de Novembro de 1614.E0 outro defpaebado por PraHcifco Pereira de Betancer Eâ ri 
tio da Gamara dejua Mageftade a i+deMaiode líiyafm, 

T i À S S A . 



A E L R E I N O S S O 
S E N H O R . 

Senhor. 
Q V A R T A Década da Afia de 
Ioao de Barros, que V. Magefta-
de me mandou reformar, he e£ 
ta, que íè oflferece aos Reaes Pès 
de V. Mageftade, paíTados quaíi 
cinquoenta annos, que feu Au-
tor a efcreveo, &c per morte dei-

xou imperfeita. Com a muita mercê, que de V. Ma-
geftade-recebe Portugal, &£ a memoria deloãode Bar-
ros renovada com eftafua Década, alcança eile morto, 
mais illtiftre nome, do que vivo pudera deíèjar : E os -
Portuguefes, que naquellas Regiões Orientaes derra-
marão feu fangue, &C perderão íuas vidas em ferviço dos 
Reisd'aquelleReino AnteceíTores de V.Mageftade, 
recuperão afama defeus gloriofosfeitos, que o tem-
po procurava fepultar no eíquecimento : Que nun-
ca o averi delles, pois lembrao à V. Mageftade para 
os mandar eferever &£ remunerar. Deos guarde a Ca-
tholica Real PeíToa de V. Mageftade. De Madrid 
XX i i i j. de Iunho de M D C X V. 

Ioão Baptifta Lavanha, 
í 3 



1 0 AC> B A P T I S T A L A V A -
N H A , A O S Q V E L E K E M E S T A 

Q J / A R T A D É C A D A . 

sABENDO el Rei Noßo Se-
nhor q deixara loao de Barros im 
perfeita a quarta Década da {na 
Aßa^quer endo fazer merce a Por 
tugal, ao nome de loao de Barros, 
& a mi, me mandou q a r efor maß-

imprimißetfaraquerenovan 
dofje a memoria de hum tarn celebre Hifioriador, co efla 

fua obra pofihuma ,per meio delia revive fie afama dos 
feitos qve os Portuguefes com grande valor obrarão na-
quella parte da oAfia>que com o tempo fè ia efiurecendo. 
Par a eßeeffeho me madou entregar S. Mageftade dez» 
quadernos, que fe acharão dos dez, liwvrosdêfia Deca~ 
devotos faltos ffcrittosà pedaços de varia letra, & tam 
imperfeitos, como trabalho de que era aquelle o primeiro 
psnfamentotô em que fofepufèra a primeira mao, E aßt 
faltavãofolhaSidvia outras em branco fibejavao coifas 
muitas veX»es repetidas eßavao outrasforadefeu lugar, 
davaft largareldçao de alguas que naopertencião À ejia 
Hifioria/nui breve noticia de outras importantes^ ne-
nhua de fuccejjos notáveis,que Autores em feus livros ef 
cr e ver ao Defcuidos que não ouvera neíla obrafe àloao 
de Barros durara tanto a vid^que apuder a rever , 
acabar\como outrasper ellepromettidasycom que ficara o 
feu nome muito mats celebrado entre todas as nações, do 
que merecidamente he oje apoias três Décadas que dei-
xou imprefas. 

Polo que com mais trabalho,&maior efludo reformei 
eßaquarta Década, que fede novo a compofèra '.porque 
{imitando quanto mefoipoßi-vel o estillo de loao de Ba-

f 4 rros) 
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rtos)accrefcentei} co approvação de hu mrnfro de $> Aía 
gefiade ,à quefe coryetteo, capítulos eriteiros, & grandes 
pedaços em outros (qtudo vai notado com comias) cortei, 
antepus, ^pofpks algus^ claufulas entei?ds,para me-
lhor difpoftçao do q neílesfe trattava, ometti o defnecefja-
riotô repetido tllvsheicom notas as margespara ma 
ior noticia das coufas eferittas p,er lo ao de Barres, das 
em que ̂ Autores de lie dijferem. E porque nenhua côitft 
dà tarn perfeito conhectmeto das defcnpçoes das Provia 
cias, como o difenho dellas,das que nefta quarta Década 
de fere ve loao de Barros (em q excedeo à todos osGeogra 
phos)ordeneitres taboasda Ilha dalaoa^dos Reinos de 
Guuaratetô Bengallafegundo a mente do Autor,& as 
melhores informações que deitas Regiões pude alcançar. 
Adultas outras coufas reformei de menos confederação, 
como for ao algüs vocábulos que feufavao em tempo de 
loao de Barros,que o mefmo tempo tem defkfado Mas 
na Jppologia queellefezj em lugar de Prologo, a qual 
achei entre outros papeis ente/r a, & eferitta defr.a mão 
(que o nao erao ôsde&> quadernos) não mudei nem hua 
coma ypor confervar intaão o que eíleexCcllcnte varão, 
& honra âe Portugal deixou achado-, nem innoveios 
nomes da arte Alilitar, & Fortificação,por continuar co 
os mefmos nefta quarta Década, de q elle ufeu nas três. 
<sÂs quaesfeft tomarem â imprimr^nellasfe poderão por, 
como em lugar proprio,as notas,& tahoas Geograbhicas, 
que nefta[e nãopuferão,por nãofir feu. 

A P P O L O G I A 



DE IÖÄO DE B A R R O S . 
E M L V G À R D E ' 

P R O L O G O . 

V E N D O cinquoenta & tanto» 
annosqueo defcobrimento & c o n -
quifta do Oriente íè continuava,fem 
os obrigados per officio de Chronif-
tas,& per falario delle, darem à me-
moria tamgloriofos, & iliuftres fei-
tos , como meus naturaes naquellas 
partes tinham acabado , êc profe-

guiam com tan to louvor feu: p arcciame que íe eu accdiífe à 
elf e defcuidoitomãdo euidadocí as pôr em eícritto^podía me 
rccer à minha patria nome de zeloíò da gloria della.Mas pois 
o tempo vèoà tal eftado,que aos obrigados à fazerem algüa 
coufa,menos culpa fe lhe dá quando a nam fazé,que à aquel-
les que a fazem Içm ter a tal obrigaçam^neceííano he,que an 
demos com a meírna abufam do tempo;& que cm lugar de 
Prologo defta quarta & ultima Década, façamos Appolo-
giay&c defeníam noíTa para todas. Iflo nam por refpõder àal 
güs competidores, como fe aqueixava Terencio nos feus 
Prologos A ppologeticos, pois louvado Deosnefta parte de 
competir nelte noíTo trabalho, pacifica he a terra ; mas para 
nos delculpar à quatro generos de homés cenfores delle. E 

5 5 nam 

'3); 

1/ 
- %, 

ojgtes»-

'V 

X j 

APP OLOGIA 
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hão hé coufanova, porquê toda obra pubrT&mente feita, 
fcmprc teve eftes tres^enerõs de juizes, ignorantes, doctos, 
& maliciofosíperò fet acüfado de parentes, & amigos, efte 
quarto género de perfiguiçam acontcceoíomente à nos. Aos 
primeiros demos nos caufa em parte,mas nam em todo: por-
que em a primeira Decada,& deíi na fegunda,que húa apos 
outrà tiramos à luz, com tençam de irmos emendando nef-
tasduas ultimas,o que foíTe notadk nas primeiras, vieram os 
ignorantes, & nam fe contentaram de emendar o çapato, à 
que fomente chegava o feu juizo^mas como fez o çapateiro 
de Apelles, quiíêram entender na cabeça. Os do&os ( nam 
falíamos naquelleS qüéofam em folida do&rina, mas nos 
quefeguem amais baixa parte delia) tomaram o officio de 
hum medico ; o qual quis Condenar outra tavoa de pintura, 
que hum grande pintor à ímitaçam de Apelles, também pu-
nha fuas obras à porta à pubrico juizo:porque nam fòmen te 
apontava na fiíionomia do roftro,poftura da peíToa, & fym-
metria dos membros,partes quelhe competiam pela profifc-
fam que tinha:mas ainda condenou a pintura em outras fo-
ra do feu mefter,por moftrar que em tudo fabia, A qual cou-
íà nam podendo fofrer o pintor, faio donde eftava ou vindo 
cites juízos, & diífe ao Medico : As minhas obras julganfe 
porquê íè vem,& as voíías nam, porque as metteis debaixo 
da terra,onde as ninguém pode ver,motejando delle,por ma 
tar muitos enfermos com fua errada cura Os maliciofos,que 
he o terceiro gcnero,nunquafe prezam de dar na capa, todo 
o feu golpe he tirar ao toftroicâ nam fe cõtentando de apon-
tar vicios da obra,condenam a peíToâ em mais grave crime, 
dizendo, que ilam fomente merecemos fer tachado pelos 
erros da eferiptura : mas ainda devemos ao officio que fervi-
mos , todo o tempo que tomamos parâ eílás noíTas abufoes 
(que aísi lhé chamam elles)poi$ leixamos a obrigaçam, & to-
mamos o alheo cuidado : cà fegundo a cafa que fervimos, htf 
húa roda vi vá,qüe nam da efpaço perá Coufâ fora de í i , nam 
íè pode borrar tanto papel,fenâm cõmettendo roubo do terrt 
poque devemos à cafa: &japode fer que daqui procederá 
nâm nos dar ella tanto de í i , & do íèu, quanto tiveram dcllâ 
âquellés à que nos fucedémos. Os parentes, Ôc amigos, cui* 
dando que fazem officio piadoío, vem à fer mais cruéis qu<5 
os outros, pois tocam nalma ao modo dos amigos de Iòb, 

por 



por verem q w b eíloü cü êm fubftáncia de fazenda,em com 
paraçam dos vezinhos i& concorrentes no off icio: dizendo, 
que fou melhor ama que madre, pois íei criar aos meus pei-
t o s ^ braços os negócios alheos,& os proprios leixo fem 
criaçam. Que feria melhor eftudar no que o geral da gente 
fefüda,& prudente faz,como com o favor do officio que fir 
vo,&induífria de minha peíToa, poderei fazer de hum dez 
pera mailtèr dez filhos -qucÇpnho, & ordenarlhe vida, com 
que nam fiquem por portas, que fazer livros ̂  & tra&ados, 
que à elle$,& à mi nam tra&am bem.Porque como no tem-
po dagora,& principalmente nefte Regno »aquelle he ávido 
por mais prudente,& pera maiores negocios,quc mais arce-
ficios,& manhas bufca pera fe aproveitar do que traz entre 
asmãosrcftehe o modo da Vida que fe deve fcguÍr,pois dà 
todo o fer delia em credito,honra,& fazenda.È quem le afaf-
tar delta geral eftrada,alem de perder o caminho, irá cair no 
mais profundo lugar que tem a penitencia, quando fe achar 
no fim da vida com as mãos vazias.E principalmente empre-
gando tanto tépo,&trabalho em eferever memorias alheas-
por Vaidade de ter algüaicom a qual caufa damos matéria de, 
rifo, & zombaria, á aquelles que profeíTam officios pubri*-
cos como eíle noíTo,ao qual fomos obrigado,& nam à ma is. 
Cà fegundo amoefta Sam Paulo,cada hum he obrigado per* 
manecer naquella adminiftraçam pera que foi chamado, 
quaíi como que nos quer dar entender, que entender em 
mais heabufam coufa mui abominavel ante Deos Quanto 
mais,que ainda pera confeguir efta noíTa inclinaçam, que he 
defejar faber, ou ler eftimado por fabedor: os autores dos 
mefrnôs livros perque nos eftudamos,clamam que primeiro 
convém ter,& ifto aconfelha Ariftoteles, dizendo: He ne-
eeíTarioprimeiro enriquecer,&defpoisfilofofar.Porque co-
mo eíle tinha experimentado em quanto andou per cafas de 
Príncipes,fer genero de captiverio efperar fuas eímolas, tra-
balhou pera enriquecer muito, por as nam mendicar delles, 
& pera melhor poder eftudar.E fegundo feu eftado,foi tam 
fobejamente rico,que de roftro à roftro o tachou diíTo hum 
grande Filofofo Parfeo,queo veio vera Grécia por fua fama 
(fegundo os Parfeos eferevem em fuas Chronícas) ao qual 
éllè refpondeo,que nam era rico por deleitaçam de ter rique* 
atas,mas porque nam queria que ignorantes Príncipes foííem 
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Senhores delle per bécs de fortuna, pois elle ^/Senhor dos 
mefmos Príncipes per dotes de intendimento: cà era eoufa 
contra natureza fer a ignorancia Senhora da ciência,& a po-
breza captivava a liberdade do engenho na occupaçam do 
neceífario.E daqui diííe Iuvenal, que farto eftava Horácio,) 
quando em hüa Satiradiífe:Qhe,& que fe à Virgilio lhe fale-
cera o neceíTario pêra fe manter,nam pintara elle tam poeti-
camente a fúria infernal chamadj)Erynnis. E de fè av er por 
maxima deprudencia entre os prudentes, que mais convém 
ter pera faber,que faber pera tèrrtrabaíhon Seneea por adqui. 
rir tanta fázenda, que íè efereve valer a Tua íètte contos & 
meio d'ouro da noíTa moeda. Pois íe eiles dous Príncipes de 
toda a doítrina natural,& moral Ariltoteles, & Seneca, fo-
ram tam ricos como cientes; pera que íe deve abonar outra 
Filofofia, fenam afua, que eítà fundada!obre tèr, & venha 
donde vier. E tratando também o Poeta Menandro efta ma-, 
tería,diz:Epicarmo diíTe ferem Deofes os Ventos, o Sol, a 
Terra,a Agoa,o Fogo,as Eítrclias:mas eu cuido ferem Deo-
fes mais pro veitoíos a prata,& o ouroxàfe teverdes cites cm 
cafa,pedio que quiferdes,que tudo alcançareis,herdades,ca-
ías,ícrvos,baixellas,amigos, juizes,teítemunhas, ate ps rneí-
mos Deofes,quem defpender terá por miniíiros. Finalmen-
te com eftas, & outras amoeftações, que nos fazem os ami-
gos , & parentes, afsi andamos atormentado no efoirito, ÔC 
afombrado do caítigo de fuas palavras, que nam ternos que 
refponder, fenam converter noífa coníideraçam ao efiado 
do Mundo,& ver quam cheo eftà de Confelheiros, & quara 
minguado deremedeadores de alheos trabalhos, ainda que o 
poífam fazer. Porque em dar palavras per confelho , todos 
querem ganhar honra de prudentes:& em remcdcar comad-
jutorio de fua própria fazenda poucos a foltam da mão. E 
pois que afsi he,que todos queré bem dizer, & poucos bem 
Jazer,& ainda fobre iílo condenar vidas,& obras alheas, fa-
zendofe cenfores,& j uizes das coufas em que nam tem jurdi 
çam,que he datençam que cada hum tem no que faz, a qual 
jurdiçam he deDcos,& eíta tençam he a que dà nome a obra 
de boa,ou mà(íègundo diz San&o Ambrcíio.-jnecdíano he 

• pera nos falvar deites juizes, & cenfores, proieguir adiante 
com noífa defenfarn:& continuaremos nella com outra pui 
tura de mais vivas figuras que as duas paííadas: a qual damos 
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por repoftâ aos maliciofos,por fer do mefmo Apelles, tam-
bcnfi em defenfam de fua pefoa. Sendd elle acufado ante el 
Rei Ptolemeu per Antiprontefeu proprio dicipulo, pintou 
hüa tavoa com eftas figuras:hum homem afentado cõ gran-
de mageftade,& compridas orelhas,à maneira de como pin-
tam el ReiMidas,o qual homem dava a mão que viefle à 
elle àhúamolher chamada Calumnia, que he a falfa acüfa-
çam.E logo junto delle juiz^ítavã duas molheres, que eram 
a Ignorância,& Soípedta; & a figura Calumnia eftava mui 
afeitada per mãos de duas moças que tinha junto deíi cha-
madas Traiçam,& Iníidiâ, que efpreita vidas alheas. A qual 
Calumnia eftava mui furiofa,& indinada, tendo na mão ef-
querda hüa facha de fogo ardendo,& com a dereita tinha hu 
mancebo pelos cabellos; o qual com as mãos levantadas ao 
Ceo pedia à Déosfoccorro.E diante da Calumnia ia hüa mo 
lher ja mui velhaj, diforme em figura, & torpe & vil em ha* 
bico,que via muito,chamada Enveja.E humpouco afaítada 
delia vinha hüa molher mui chorofa cuberta de negras & ro-
tas veftiduras,que avia nome Penitencia,a qual com o roftro 
virado para tras,& com choro, & vergonha oulhava à Ver-
dade,que vinha contr5ella hum pouco longe,& de vagar.Cõ 
a qual pintura,em que Apelles reprefentou todo o difeuríb 
de fua acufaçam,&as caufas delia, & a verdade fabida, nam 
fomente foi julgado por inocente,mas ainda pela avexaçam 
que recebeo,el Rei lhe mandou dar cem talétos,que da noífâ 
moeda poderam fer fefenta mil cruzados; & afsi lhe mandou 
entregar o acufador por captivo. Nòs porque nam fomos a-
eufado do aleive que era pofto à Apelles, nam efperamos a 

4, fatisfaçam que lhe foi dada perel Rei Ptelomeu,fomente 
queríamos fatisfazer aos maliciofos, & calümniadores. Mas 
porque per ventura elles nam ficaram fatisfeitos com cílá 
pintura de Apelles^m que elle pintou os affeótos dos mali-
ciofos per figuras humanasrao contrario nefte papel pintare-
mos a figura de hum animal, que tem os affeótos, & Condi-
çam delles,per ventura pola conformidade que tem> lhe ícrà 
mais acçpta que a de Apelles. Efte animal a maior parte do 
feu deftinto tem na ponta do nariz, & per faro querrafte-
j a r , & inquirira verdade das coufas,fem as ver , & latindo 
alta,& apreíTadamente3afsi affirma a mentira,como a verda-
de i de maneira que muitas vezes o Senhor delle enganado 
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per Teus latidos,chega mui caníàdo, cuidando que lhe tem 
encovado hum coelho, & acha hum lagarto. Tem mais per 
condigam reiíger per enveja,ladrar perodio,morder per vin-
g a n ça ^ o que pior he, que ninguém lhe fabe em que parte 
ha de afefegar,& quietar leu efpirito. Porque quãdo o quer 
fazer, anda em redondo ate que fe enrofea a maneira de co-
bra,& de elles nam terem certa cabeceira,diíícram os Grcgcs 
aqueíle provérbio:Aos cães poMemais he poerlhe almofada 
por cabeceira. Eftes cães (como S.Ieronimo chamava aos 
icus perfeguidores) Telhe nam contentar efta cabeceira que 
lhe fizemos pera afefegarem de feus ladridos, poios imitar to 
mem eftes noííos,que lhe damos em reipofta. Dizendo, que 
quanto ao roubo do tempo que elles dizem fer da obrigaçam 
doofficio,namàelles,masao proprio officio pertencem os 
queixumes do tempo,fefofle verdade que lho roubaííemos; 
mas pois elle os nam faz, parece que lho nam merecemos. E 
feno mefmo officio nam temos tanto fer como elles dizem 
que teveram aquelles à que nos fuccedemos, nam ferà por-
que elle teveíTe nelles mais do que tem em nos; mas porque 
elles teveram delle mais do que nos revemos > & a caula fique 
pera outro lugar,porque aqui nam o fofre o tempo fer rnani-
fefta.Porem refpondendo ao que compete ànoíTa parte, lou-
vado Deos cliea temos a noíTa obrigaçam,& nunqua por cila 
feremos citado com juftiça.Pois nam lòmente guardamos os 
regimentos, & leiesque nos a meíma cafa deu de como a 
aviamos de fervir,& eftendemos noíTo juizo,& poder à tan-
ta parte,quanta ella quis que teveíTemos delia os dias feriaes 
que famfeus,como fizeram aquellesà que nos fuccedemos; 
mas ainda os feftivaes,& noites que farri devidas ao repoufo 
da humanidade,empregamos em afervir em obras domef-
mo íèr delia, de que elles, nem outrem ate ora lançou mão. 
Porque as tresparres em que confifte todo feu fer, eítado, & 
gloria,ordenamos em outras tantas de eferiptura. A primeira 
(como no principio diiTemos) he cita que tradta da Melicia; 
a fegundaa Geographiado conquiítado, & defeuberto; & a 
terceira do Comercio, que heofim das duas. Pois fe por to-
marmos cuidado,nam fomente de dar conta das coufasque 
tocam ao Comercio da índia,& Guine,como fizeram noílos 
anreceííoresjraas alem deita parte (perdendo o fono) toma-
mos eltoutro lio vo trabalho de efereveros Comentários de 

fua 

N , 



V.// 4 \ J 

' v I ) \ \ . \ V i . r \ , . \ ) 
luâ gloria,& nome que tem acerca de todalas gentes, hosfaz 
perder os méritos do proprio offício ,D«os que julga as obras 
& rençam de cadalium^julgue as noíTas,pois o juizo dosho-
mêseílà mais promptoem julgar à outrem queàfimefmo. 
Porem contra aquelles que mal iêntem dèfte noíío trabalho, 
ifto podemos afíirmar: que as obras cujo fim hc algum bem 
comum}paírâdaamurmuraçam,ficam cilas vi vás, & a me-
moria de íeu Autor,por mais dentadas que em vida lhe dem. 
Li fe as materiaes tem eíla regra, que fera naquellas perque 
(diz Tullio)paíIam as coufas,& ficam as eferipturas í porque 
cila lei tem os bées do entendimento,nam ferem fobjeótosà 
nenhum infortúnio,& os da fortuna à muitos. Da qual regra 
que o tempo tèm moftrado per todo o féu difeurfo, nos fica 
húa certa efperança (Tejanos licito gloriar de noíTos traba-
lhos,& nam atribuído à arrogancia,poíto que como diz Vâ-
Jerio Màximo,nam ha hi tanta humildade, que nam feja to* 
•cada de gloria)que vira tempo em que leremos julgado poi 
,homem mais zelofo,&: diligente no cuidado do bem, & glo-
ria da Patria,cjuèda própria pefoa.Pois pola Patria,no tempo 
que os outros cà,&íà andam, à quem íê carregará demais 
fardos às coftas dos defpojosda índia, nos tomamos cuida-
do de levantar abandeiía dos triunfos delia; que eftes carre-
gados leixaram jazer defemparada ,'& efquecida com a ocu-
paçam,& preíTa que cada hum em feu modo traz de falvara 
preá de que lançou mão,por lhe mais importar o proprio in-
•terefíe, que a gloria comum da Patria. A qual bandeira me^ 
diante o adjutorio Divino,fèm favor, ou esforço de quem o 
podia dar,&í nos o cíperavamos, òc fem temor da arteíharia 
dos juizos daquellcs que fempre encarou em nofla face, que 
muitas vezes íè fez vermelha com motes,& zombaria, que 
he hum pefsimo gênero de injuria, nos cabeça baixa, & pa-
ciente,com o peito per terra como leal vaffallo, lem o temor 
de tantalingua,namdefeaníamos,até a ter arvoradaà vifta 
jde todo Mundo neítas quatro Décadas, que he o diícurlo de 
.Cento & vinte annos de hiltoria, melhor recebida de eftraii-
geiros,que aprovada,& agradecida dos nacuraes.E poílo que 
ja demos por teítemunha o proprio ofíicio q jervimos, nam 
lhe fer cm obrigaçam do tempo que gaitamos neíta eferiptu 
ra,& querem faber qual he logo o tempo em q borramos ta-
to papel,como temos gaitado neíta obra, & em outras, que ja nos 
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, .já nos feiram da mão: por lhe tirar efte efcrujulo do pcitop 

queremos fazer, coatando aquellecaio que eicreve Plinip 
aquecer àFurio Crefino Liberto. Eite Crefino tinha junrp 
de Roma húa pequena herdade,em que lavrava, & de que 
fe mantinha,& por lhe refponder com mais novidade,do que 
aviam feus vezinhos das grandes herdades que lavravam, 

• movidos de enveja,foi per elles acuiado,dizendo,que per cii-
cantamentosdaspropricdades alheas roubava as novidades 
pera á fua.E como era lei das doze Tavoas,que todo fcitccei-
ro,& venefico morreíTejquando vêo o tempo que elle Cre-
ííno fe avia de aprefentar em juizo,a que eracitado por cite 
cafo,levou coníigo os bóies,arados* enxadas, & todo outro 
inftrumcnto de íua lavoira, & hüá filha baroil que o adjuda-
va nefte trabalho. Perguntado elle pelo juiz que deíTe razam 
de fi acerca do que eraacufado,diífe: Eu Senhor nam poíTo 
trazer aqui os dias,as noites,& o fuor de meus trabalhos de to 
doo atino, fomente trago os inftrumentus delles, que fam 
cites q aqui aprefento, puidos, & gaitados de minhas mãos, 
com os quaes eu encanto a minha propriedade faço que 
me refponda com frueto. Se meus vezinhos que me acuíàm 
fizeíTem outros taes encantamentos às íuas propriedades, 
cilas lhe refponderiam como a minha faz à mi. Com a qual 
razam demoftrada à vifta,vendo o juiz que áacufaçam con-
tra Crefino procedia deenvejajO ouve por ablolto delia. Se 
nos também ou velfemos de trazer aqui as vigílias da noite,-o 
nam dormir feita,nem palear pela cidade, nem ir efparecer ao 
campo, nem andar em baquetes,nem jugar,caçar, pefear , & 
lograr outros paíTatempos que leixamos de fazer por con-
diçam, & foliemos com cites initrumentos ante o juiz 
de Crefino, per Ventura abfoíveria à nos, & condenaria à 
quem nos acufa,poios achar comprendidos em algüa deltas 
coufas que apontamos, ufandoas elles mais fobejamente do 
queconvem à qualidade,& idade de fuas pefloasrpois íègun-
do a lei diz .convem à republica que cadá hum uiè bem de fi, 

do feu. E íè o juiz de Crefino nam bailar para nos abfol-
ver,por ter pouca autoridade, abiolvãnos eítes Príncipes , 
com a muita que teveram. Iullio Ceíàr com os livros dâ 
Analogia da lingüa Latina , & hum Poema chamado Cami-
nho, que compôs ambos,fazendo dous caminhos de Italia 
pera França,& £ípanha,indo em andas. E abiolvãnos Carlo Magno 
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Magno com hua arte de Grammatica que compôs da íingná 
Álemáa} & abfolvanos o Papa Pio com a Geografia qtez,« 
dcículpandofeporrraâar daqüella matéria nam doutra, 
conforme à fuadignidade.E abfolvanos el Rei Dom Afonfa 
dc Caftella com fuas tavoas dos mòvimcn tos dos Orbes Ce-
lelles,chamadas de feu nome AÍfonfis , & c5 hüa Geografia 
t] copos de todaEfpanha. E abfolvanos o Emperador Carlo 
Quinto c5 o feu Comentário da guerra dc Alemanha,& ou-
tras obras que ainda nam fairam à luz, pofto que a primeira 
vai entituladaem que lhe ferve d'efcriptor,& revedor delias, 
por o grande juizo que tem cm aceníurada cómpofíçatn da 
hiftoria.Pois feeftes Príncipes, & oütrogrande numero dçj-
les,que leixamos dc nomear,por nam fazer comprido Catha 
logo,os quaes em mageftade,potencia, cuidados, negocios, 
ocupações,& jjuizOjdiffercmdo noflo femcomparaçamaí-
çúa,nam perderam em compor as tacs obras o tempo de fuá 
©brigaçam,& fe prezaram dc ogaítar em tinta,& papel , por 
moítrarem que tato com elles partira a natureza dos bécs do 
entendimento,quanto afortuna de fuas profpéndadcs:&ef-
tcexercício heà elles louvor dc gloria, cm nos porque fera 
Vitupério de infamia? Porque nam fomente eftes Príncipes 
cm umefmo aprovaram prevalecerem eftes bécs do crigc-i 
nho aos da fortuna,mas ainda em outrem 0 aprovou,& çon-
firmou o Emperador Maximiliano, no que aiífc por Álbet;-
to Durero,que foi ora em noíTos tempos num dos cxceUétes 
debuxadores dc toda Europa.O qual vindo muitas vezes atí 
te elle cõ alguas obras q lhe fazia,principalméte cÕ hum por 
tico q nos temos,em q eftátoda a fua genealogia, & feitos de 
guerra qfez em fua idade,o Emperador lhe fazia muita hon-
ra,dc que fentio elle q algúas peíòas illuftrés que eram pre-
fentes motejavam diíío,contraos quaes elle diíTe.-Sabeis vos: 
outros porque faço tanta honra à Alberto j porque as partes 
que elle tem,por çu jo refpé&o a merece ,• deülhas Deos, & a 
natureza,& de mi nam tem algüa coufa,& vos outros as que 
tendes iam minhas, cá liam me cuftaftcs mais que alsinat 
hum pequeno papel para vos darofer que tendes. E os Prín-
cipes que fazem honra aos homés,ém q Deos pôs algua parti 
cular,& extremada graça,honram àDeos na hõra quc lhc fan 
zem por fer obràfua-& quando honram à aquelles que elles 
fizeram ,• ficam idolatras de feus próprias feitos , coma 
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o imaginario que feita ã irnagem poeíè cm giolhos amelía. 
Pois (c hü Empcradoi*confcfla q podefaicr Duques, Con-
des,& dar grandes Eftádos,.c6 àíinár huhípcquénò papel,& 
nam he podeiofo para fázet h\ü Alberto pintor; quem te ver 
algum tâléco de Dcos,ainda qüc tó feja tal eoimo o de Alber-
to,pórq ò nam dará à üfüta.Cà perelle fetâ coiiftitúido na ou 
tra Vida em maiores bécs,como fiel fcrVO(fegúhdí>ó Senhor 
«ri fcü Evangelho promctte)quádo as obras fe Ordenam em 
feu ÍÒttVot,& proveito cómüm.E O galàrdam que averá neí-
ta vidájfefà qtie feo A ü â ó r déilas for ante Maximiliano Ce-
íar,fc íhc não fizer a honra de Alberto,ao incnòs rcfpondcrà 
por elle a aquclles que o deíprezarem.E per cfta maneira da+ 
feàDeoso dcDeos,&àCciàrofeu,&osmaliciofos ficaram 
confufos na maldade de feus argumentos. Quanto a refpoft a 
que ainda devemos aos parentes, & amigos por as culpas 
que nos damjperò que as fuás grandes aír.Oeftações com que 
nós quiíTeram caftigar(feguindo nellas o intento do Mundo 
prefente) pediam comprida tefpôfta,pedimo$líie que nos 
ajanl por eícüfo dclíáj& cllcs por pagos com cila hiileria 
qucAriftotcícs traz no primeiro li vrò dc fua Politica, pois 
per exemplos vou nefte modo de rcfpondcr a todes. O Filo-
lòfo Tales Miíeíio era mui zombado dos outros Filofcfos, 
Véndo que a Filofofia natural à que fe elle dava, nam era de 
muito ganhojô«: proveito.Tales por tirai eftc obprobrio, & 
infamia i Filofofia,vendo per Áftíôlogia que O anho vindoi 
ro nam avia dc áver novidade dc azeite, efle pouco dinheiro 
que tinhádciícm Íilíáí dchuá grande copia dellc que com-
prou :& VífcdáánoVidádcjpola careftia dclle/vcndco o que ti 
nhá comprado por húa grande fomma de dinheiro , o qual 
amoftrou à aqucllesque zombavam dclíe,dizedo;que a Filo 
fofia natural nam leixavadc cnriqucccr aos q fc davam à ella, 
fenamporq cííesengcitavam as riquczas,& cõ cfta demofira 
çam animou muitos aõ cftndo delía,& a feguire a fua dc&ri-
na.Nosncfta noílà inclinaçam (ou comolhe cada hü quiíer 
chamar)pofto q nam íejamosTalesperá faber o que cila por 
vir,pelo paíTadopernos,& q paíTácada dia pelas mãos, tam-
bém poderíamos cóprar do azeite,com que aluroíaflè à mí, 

a meus filhos » por nam andarmos ranto às cícuras do 
Mundocomoandamos.Porem como cfta claridade dc azei-
te tem hú certo termo de luz,que hc ate a fombra da morte, 
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& mais poi: fcr de azeite leixà as vezes nodas,que duram éter* 
nalmente: quando aparecer hum tra&ado noílo intitulado 
das abufoes do tempo,cm que particularmente eíère vemos 
as nofías abufoes de que nos t acham,& as que vimos ufar ao 
mefmo tempojentam fe vera fe permaneceo cada hü na vo-
caçam à que foi chamado, & fe leixou a própria pola impró-
pria a feu citado,officiOj& habito.Porque como com cita au 
toridade de Sam Paulo nos quiíèram arguir, que leixavamos 
a obrigaçam de noíío officio, por eíte ae efcrever volútario: 
a meíraa autoridade avemos de tomar por thertia cõtra aquel 
les que jazem neíta culpa,fem terem algum exerCicio provei 
tofo á Republica,ou fe o tem le leixam ornais polo menos. E 
tambécntamfe vera,porq imitamos ante a dodrina de Ta-
les,que o feu azeite,quehco voto de noífos parentes, &c ami 
gos,cuja he eíta refpofta.E verdadeiramétc Deos hc reitcmu 
nhaqncnhúa deftas quatro fortes defcandaloàq refponde-
mos,obrou tanto em nos,qiicpor ellc recebcíTemos mais tra 
balho,q eíte de refponder à todasjpero nam mc poder aquei-
xar de hü certo gcnero.de pefoâs,q nam falam bé , né mal,no 
juízo das quaes nos tínhamos poíto o premio de íloíTo trabá 
lho,aqui fe perde toda a paciécia,fem a poder foiçar do animo 
pera forarpor eíte calar delles fer húa obra crua & pefsima, & 
de maior dor,& tormento,q fe pode dar à hum homé.E pois 
co calar,& outras coufas à q nam ponho nome por reverei!^ 
cia dos feus nomes,rios pagam noífo trabalho,eftefò premio 
queremos dellejante aquelles q o accptaram de boa võtade, 
fabcr,q tendo nos ante os olhos CÍtes defenganOs, ptíde mais 
o amor da Patria,q o feu galardam. E porcj nos nam queria-
mos dar,nem rcccberefcãdalo dcalguCm, nem menos ouvir * 
queixumes de âlgüs,q em noíTa eferiptura demos muito lou- / 
vor à hüs , & nam tanto à outros, & q ertt hua parte fomos ' 
largo,& em outra curto,& q efcrevcmos os bécs q Cada hum 
fez,& nam os males,& roubos; & afsi dizem outras palavras 
à q propriaméte podemos chamar faítios de géte enferma de 
doença de ingratidam;pedimos por merce à cites enfermos 
à q noífo trabalho nam aprouve, q lhe apraza de nos perdoai 
o q ate aqui tomamos por elles,cuidando de lhe fcr aprazível, 
& nos os nam enfaítiaremos mais com outra eferiptura 
noíTa.E nam nos ajam por homem que rtam cumpre com 
fua palavra, pois no principio deita eferiptura prome^ 

ternos 
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temos efcreveras coufas que elles fizeram em Europa 
Africa;porque quando fiz a tal promefa, pareciame que po-
dia achar em meus naturaes aquella aceptaçam queLucilio 
achava nos feus Confentinos, & Tarentinos; pera os quaes 
clle dizia fomente efcrever,& nam peraeítranhos. Mas pois 
meus naturaes cofuaspalavras me defobrigam das minhas, 
nam me podem obrigar pola lei da obrigaram delias: pois a 
mefmalei quer,que nam aja obrigaçam,onde nam ha acepta 
çam. E porque nefta parte eftou mais obrigado aos eitra-
nhos,que à elles,por lhe ferem meus trabalhos mais aceptos; 
pera os fatisfazer no que efperam de mi,converto a minna pe 
na à eftes que me querem,elcrevendo a Geografia de todo o 
Orbe defcuberto,& as gentes delle.Imitando neíte propoíi-
to à Sam Paulo(fe he licito ufar das grandes coufas pera exem 
pio das pequenas) o qual vendo que os Hebreus lcus natu-

raes , à quem elle primeiro que às outras gentes era obri-
gado denunciar o Evangelho,nam o quiííeram a -

ceptar per elle,diííe.Ecce conter-
í' : í timurad Gentes. , • * * 

"•<•"••• • : - * 
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DE IOJO DE BARROS. 

Governava a índia Lopo Vaz dc Sampaio. 

C A P I T V L O P R I M E I R O . 

(omofoi aberta a fuccefíao,de quem aJ>ia defucceder k Dom Enrique 
de Menefes, efe achou que Ter o Mafcaretêas, e pôr eile eílar 

aufentefuccedeo Lopo FÀ^de S ampato. 

E S P O I S que o Governador Dom 
Enrique de Meneies foi fepultado na 
capella de Santiago da Igreja de Cana-
nor, onde fallefceo a xxiij. de Feverei-
ro do anno de D X X VI . como efereve 
mos no ultimo Capitulo da Terceira 
Década: Abrio o Secretario Vicente 
Pegado a íèguiida fuccefíao, das tres 

jKL 

I 

iiuiiivciuv/ X — -»—> ~'feita em Évora * 
annopor Capitão d-aquella fortaleza. Ficarão mui conluios dc mdxxuu. 

• Com efta nomeação os Fidalgos prefentes;porque Pero Maf-
carenhas ílãópodia fer avifado, fenão.em Maio, tempo da 

mon~ 
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monção, cm que fe navega da índia para aquellas partes, Sc 
delias, não podia clWir à índia, Tenão na outra monção do 
anno feguinte: largo prazo para ter a Ilidia o feu Governador 
aufente, quando eitava de guerra com os Reis de Calecut, & 
Cambaia, & com novas certas,que no Mar roxo apreítava o 
GrãoTurco Solimão húa armada,para deitar da índia os For 
mguefes: pelo que convinha tomar breve reíolução no mo-
do do Governo. Ella dependia de vários pareceres; porque 
muitos votarão, que fe nomeaíTem Regentes que governaí-
fem em quanto não vieífe Pero Mafcarenhas : A outros pa-
receo, q lè abriíTe a terceira fucceífão, & que governaífe que 
nella vieíTe nomeado; jurando folemnernente,que vindo Pe-
ro Mafcarenhas,lhe entregaria o Governo; & que ao meímo 
fe obngafsé comfemelhante juramento Afonío Mexia Vee-
dor da Fazenda, o Licenciado Ioão de Oíouro Ouvidor ge-
ral, Dom Simão de Meneies Capitão de Cananor,Dom Vaf-
co Deça, Dom Enrique Deça, Rui Vaz Pereira, Antonio 
de Miranda de Azevedo, Dom Afonfo de Meilefes, Dom 
Antonio da Silveira,Manoel de Brito, Antonio da Silva, Lo-
po de Meíquita, ôc Diogo de Mefquitafeu irmão, Diogo da l 0 

Silveira, Manoel de Macedo, Dom Valco de Lima, Martini 
Afonfo de Mello Iufarte, Dom Iorge de Menefes, Dom Ior-
ge de Caltro, Francifco de Taide,& outros Fidalgos que cita 
vão prefentes. Contrariavão algús eíte voto, & principal-
mente Dom Vafco Deça, dizendo,que abriríe a terceira íuc-
ceíTão, vivo o Governador nomeado pela fegundaera con-
tra o ferviço d'el Rei,& fuas proviíões, & grande inconvenié 
te, fabendoíle tanto ante mão,quem avia de lucceder ao Go-
vernador, que ainda não entrara no Governo : E que o que 
o tiveífe, o não quereria largar àPero Mafcarenhas quando j 0 

vieíTe de Malaca, de que refultarião grandes differenças, & 
inquietações. Mas não apjprovando Afonío Mexia cite acer-
tado parecer de Dom Vaico, acabou cõ todos os mais Fidal-
gos, que a terceira fuceífão fe abriíTe; cauía das difeordias, 
que defpois ouve na índia, que a ferem menos leaes os cora-
ções Portugucfes,paírarão à húa guerra civil,com que aquel-
le Eílado fe perdera. Parece que lhe revelou o Efpirito os fu-
turos deíàífoííegos ao Governador Dó Enrique de Menefes: 
porque dous dias antes que morreífe, por não faltar em cou-
fa algúà ao ferviço dei Rei, fazendo húa prattica aos fida! 

fobre 
g o s 4 0 
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fobre as coufas que tocavão ao Governo da índia, lhes diífe, 
que porque poderia eftar auíentc a peífoa que lhe ouvcílc dc 
íucceder, elle deixava nomeada outra em hum papel cerrado, 
a qual affirmava, que tinha as qualidades neccífarias para go-
vernar, em quãto o feu lucceííor não vieííe. Erâ elle fidalgo, 
Francifcode Sà Capitão de Goa, a quem bailava aapprova-
ção do Governador, para occupar merecidamente maiores 
cargos. Mas efta provisão,por reípeitos particulares não ap-
pareceo, que fe fora vifta, & íe fizera, o que D. Enrique nella 

i o deixava ordenado; por ventura que íè não arrifeara o eftado 
da índia, liem as pàrtes principaes,& autores dos trattos cau-
telofos, que nefta nomeação ouve, não foráo deípois accufà-
dos, & caftigados. 

Determinados pois os fidalgos q fe abriíTe a terceira fuccef-
fao, jurarão todos como citava afsentado, que obedecerião a 
Pero Mafcarenhas,logo que vieífc de Malaca, & não à peífoa 
que governaílè pela terceira íuccefsão, á quem obrigarião, q 
entregaífe o governo da índia à Pero Maicarenhas. Feito de 
tudo hü auto pelo Secretario Vicenre Pegado,em q todos af-

i o finarão,abrio elle a terceira fuCceísão,3 naqualèlReinomea- 4 p alvara defta fuccefsão deiop» 
'T t r • .. Ti- Vaz.foifeitoemEvOraai6.de Fe-

va a Lopo V az de Sampaio, para governar a índia por moí- vne,r0 de j 24. 
te de Pero Mafcarenhas. Afonfo Mexia,a quem por razão de . 
r cr • i cl r r * ^rr Vracifco de Andrade diz., que a fuc-
leu orneio tocava o cargo deltas iucceisoes,com os Orhciaes, cefsào de peroMafca/enh^f" ,r. <-> 
tk peífoas q íè acharão neíte auto, fe pairio para Goehij, 011- em canintr, o»íeviera: de chftij 

de Lopo Vàz eftava por Capitão,& chegados em breves dias ^ Z t t E ^ Z & q u t d í c t 
a aquella cidade,lhe entregarão o gòverno da índia condido- namrfeforão todosà coebij,aonde 
nalmente, para elle a entregara Pero Mafcarenhas, quaírdò f e * k í 0 * f u " f ' a a í • cr « V- • r xr ' T 11 1 , Caf.i.ijf J. da fegunda parte, 
vieíle, & alsi o jurou Lopo V az nos Evangelhos com toda a 
folemnidade; de que fe fez outro auto, qüe elle afsinou, com 

3 o os fidalgos atras nomeados, os quaes com novo jüraméto re- / 
tificarão o que jurarão em Cananor. ' y ** 

Entregue Lopo Vàz de Sampaio da governãça; a primei-
ra coufa q fez, foi dar a Capitania de Coehij à D. Vaíco Deça, 
filho dc D.IoãoDeçá,irmão de fua molher,&defpachou à Ior 
ge Cabral,(como D.Enrique tinha mandado) para às ilhas de 
Maldiva às prefas das naos dos Mouros,q fugindo da cofta da 
índia cõ temor das noífas armadas,intétarão aquella novana-
vegação, para de Cambaia, & do eiireito dò Mar roxo,irem, 
& virem à Bcngalla,& à Samarra. Ficando eítes Capitães pa-

à.0 ra Afonfo Mexia os prover do ncceífario, & irem fazer fuás viapes, D 

9 
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viajes,Lopo Vàz fe partio logo com hüa frotta de fete vellas» 
para ir corrédo a coftfl, & acabar de a alimpar dos ladrões que 
a infeftavão.Forão os Capitães defta armada D. Vale o dc Li-
ma na gale baftarda em que ia o Governador,Manoel dc Ma-
cedo, Enrique de Macedo feu irmão, Dio^o da Silveira,Ma-
noel de Brito, Diogo dcMefquita,Lopo de Meiquitaíeu ir-
mão, & Antonio da Silva de Menefes, que era vindo de fon-
dar a barra de Dio, onde D.Ewique o mandou, có cujamor-
te fenecerão todos os apercebimentos,que elle apreftava para 
aquellâemprefa. to 

Correndo Lopo Vàz de Sampaio a cofta,tomou Cananor, 
alli recebeo cartas de D.Iorge Tello, & de Pedro de Faria(quc 
eftavão fobre a barra de Bacanor) com avifo,que tinhão den-
tro encerrada hüagroíTa armada do Samorij, a qual os Mou-
ros refazião à muita preífa, para navegar à Cambaia, ao que 
ellesnão poderião reíiftir, por ler grande o numero dos na-
vios, & gente. Lopo Vaz lidas as cartas,tk confiderado o po-
der dos inimigos, & o pouco que levava, (que não paliava de 
fetecentos homés) deípachou hum Catür muito ligeiro para 
Goa à chamar Antonio da Silveira, & Chriftovão de Soufa, , 0 

que com os leus galeõesíe vieífemparaellej&osefperava. 
na barra de Bacanor, & mandou à Manoel de Brito, que fe a-
diantaífe,& com o feu galeão fe foífe juntar com Dom Iorge, 
& Pedro de Faria,eferevendolhes, que procuraíTem não iaiflè 
fora a armada inimiga, em quãto elle não chegava com a fua, 
& provendoíTe de mais baftimentos, & munições, partio pa-
ra Bacanor. 

C A P I T V L O I I . 

0 Governador Lopo Vàxjíe Sampaio cometteo a armada do Samorij 3 ° 
que ejl<ü>a no rio de Bacanor, oul>e dos Mouros 

hüagrande 'bittoria. 

V I S A D O Cotiale Capitão mòr da Arma-
da Malavar dapartidado Governador de Ca-
nanor, & que ia com tenção de pelejar cõ elle; 
não fe atrevendo à fair do rio de Bacanor com 

, t e m o r dos tres galeões q eftavão fobre a barra, 
determinou de o efperar em terra, onde lhe pareceo, quéti-
nhaa Vittoria certa, fenella o quifeíTem cometter. Paraó que 40 

íe 
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le apercebeo, retirando os fèus navios quanto pode pelo rio 
dentro, para lhe n^o poderem chegar os,noíIòs, & de hüa,,& 
de outra parte doiio mandou fazer grades & fortes tranquei-r 
ras de madeira, terraplenadas, cõ que eilreitou muito o canal, 
& neilas aífentou muita artelharia, para que não paííaílè em-
barcação fem perigo certo de í èr mettida no fundo; & de tran-
queira à trãqueira atraveííarão viradores groflòs cubertos de 
agoa, em que encalhando asembarcaçõcs, entefandoos çõ-
çobraíTem. . . ú; . • • j ••.Dr.oq-

Lopo Vàz chegado à Bacanor, defpois que foubc, que os 
Mouros eftav ão bem fortificados y,8c que íèrião mais de dez 
mil, determinou de entrar o rio, & pelcj ar com elles, pofto q 
lho contrariarão os Capitães, reprefentadolhe grades difjficul 
dades. As quaes não o mudando de feu parecer,quis reconhe-
cer per íi meimo a fortificação dos inimigos , não fe confian-
do de outrem. Eaísi odiafeguinte antemanhãa, por fazer 
bomlúar,com trescatures j elleemhum, & nos dous Paio 
Rodriguez de Araujo de Barros, & Manoel de Brito, Capi-
tães mui esforçados, que forão de voto, que pelejaíTem; en-
trou pelo rio dentro, & per húa chuva de pelouros da artelha-. 
ria das tranqueiras, que os Mouros ientindo os catures, difpa 
rarão fobrc elles,foi o Governador reconhecendo tudo,& fé 
dãno algum, voltou com igoal perigo. E porque Paio Rodri-
guez cortara à entrada hum dos viradores, quedas tranquei-
ras eftav ão atraveíTados, mandou Lopo Vàz cortar todos pa-
ra defempedir o caminho às noíías embarcações. E íabendo, 
quenaquellesdez ou doze mil homés, que allieltavão para 
defender os Paraos; avia algüs cinco mil naturaes da terra, &c 
cila era d'el Rei de Narfinga, que tinha paz, & amizade cõ el 
Rei de Portugal, mandou dizer àeftes, qüe fè cípantava to-
marem armas contra os Portuguefes, em defenfãóde fcus ini 
migos,que elle lhes requeria da parte de ambos os Reis,& por 
a paz que tinhão aílentada, que fe apartaífem d'aquella gen-
te; porque determinava de a ir ealtigar, & não queria of-
fendellos à elles, pois os tinha por amigos, Ao que reípon-
derão, que não eítava cm razão deíempararem hús homés, 
que íè à elles acolhião, & que muito mais pfferiderião á cl 
Rei feu íènor, em os defemparar, que em ofFendeí à qüem 
algum dãno , & mal lhes quifeíTe fazer» Eftas , & ou-
tras diligencias fez Lopo Vàz de Sampaio , .primeiro que 

A 3 co-
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cometteííe aquelle feito. O qual poilo fegunda vez em Con-
felho, foi mui contrariado pondolhe muitos inconvenientes, 
hum dos quaes, & o mais importante era, ter aquella.terra de 
el Rei de Narfinga. É poilo que elle tiveíTe feito aquelle cõt 
primento comosfeusnaturaes,comodezia, recebendo elles 
algum dano ficavão os Portuguefes, que eítavao em Narfin-
ga arrifçados à lançar el Rei mão per iúas peíToas & fazendas: 
Eneilafuafaidaen terra, náo fe ganhava mais que tomar hüs 
poucos de Paraos, & de Pimenta. E que não era ferviço dei 
Rei portam pouco intereíTe aventurar tanta nobreza de gen- io 

w te, & afrolda índia, queallieftava. Não fe fundavaeíle 
voto em covardia, (que bem entendião os que o davão, que 
couíàs maiores podiaemprender o Governador, & os Capi-
tães que o acompanhavão) fenão em enveja do valor de Lo-
po Vaz de Sampaio, cujos emulos erão muitos delles, prefu-
mindopela opinião que tinhão de fi,que puderão fer nomea-
dos por el Rei, como elle, parao governo da índia; & queré-
do impedir a reputação, que Lopo Vàz poderia ganhar n*a-
quellaemprefa, íè lheiuccedeílèbem, defprezavão a gloria 
particular, que d' aquella vittoria, como foldados, lhes podia 2 p 

„ caber Lopo Vàz como era valerofo,& de grande animo,pa-
recialhe fraqueza, & menos cabo da fua opinião ,'que com os 
Mouros queria accrefccntar, não cometter aquelle feito ,pa-
raque alli viera,& partirfe fem vingar as mortes & perdas,que 
os Portugueíès d'aquelles Mouros recebiao. E como os que 
erão de voto que não pclejaílè, erão mais,que os do contraria» 
parecer,não fe reíòlveo ate a vinda de Antonio da Silveira,& 
Chriílovão de Soufa,que foi dahi à dous diasjcujos pareceres 
íendo conformes comoíèu, & íèguidos quaíide todos, que 
pela autoridade deíles dous fidalgos fe retratarão, teve Lopó 3 0 

Vaz por mui certa a vittoria dos inimigos, Sc fe determinou 
de fair logo em terra, o que ordenou deita maneira. Daquel-
les bateis grandes, & mantas, que Dom Enrique tinha para 
cometter Dio , mandou concertai tres, com artelharia bem 
ordenada, Sc em cada hum pós cem homés, para que de húa 
chegada a terra, lançarcnella C C C . em bargantíjs ião outros 
C ÇÇ, foldados,& os Capitães dos bateis,q avião de ir diante, 
erão Manoel de Brito, & Paio Roiz de Araujo: O Governa-
dor os avia de feguir, rodeado de húa ilharga, & da outra dos 
-outros navios de remo, nas quaes embarcações ião ate mil 40 

homés 
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\fiomésPormgueíHs afora os Canaríj&^Mkíavares ,:<p<5^-. 
mavã<>. ><Os moürpj^ntto.dorio-otaíkja terra f k i a i i k p ^ 
ta y que ficava enrugar ^e baluarte, para defender a paílagé, 
tinhão feitoJiuá/cercãcle pedra, & tkipa, béeáralhada, & re-
batida, (que daria pela barba àliú home) &iem três eítahaas 
delia puferão artelharia, que jugava a ttavez húa da outra: & 
diitaiicia defere palmos entre o lugar onde os noílos poderif 
'ão defembarcar,& as eílacadas,tinhão feito oátraeíf acada,& 
de húa à outra eílava arraveílàda húa v iga ao lume 'cfàgoá; 

x o que não foífe viíta, & por baxo hu virador, para embaraçar, 
& trabucar os noíTos bateis,quando alli fbfsié ter . Sendo Lo-
po Vaz íabedor deite artificio, ordenou hu Catür muípe^ 
queno, que foífe diante, & deíle avifo aos dos bateis, que a-
vião de ir na dianteira, que não defparaífem a artelharia : & 
que elle poria o roltro a húa parte, como guia, para furtar 
avokáaos Mouros, &defembarcar era oútràparte não cui-
dada delles. Iíto aísi ordenado, cometterão osinimigos ao 
outro dia pelamanhãa, partindo Lopo Vàz com grande cf-
trondo, & grita de todaagente, & com o remo tão tefo , co-

2 o mo que ia ganhar algum pario,& permitio Dcos,que não fo-
rão os perigos, que paliarão,tam grandes,como forão os me-
dos,& dificuldades, que no Confelho fe puferão; principal-
mente quando chegarão ao baluarte; porque ainda que elle 
defearregou lua artelharia, como as noílas embarcações erão 
guiadas pelo Catur, paífarão com muito menos perigo, & 
torão demandar eíte baluarte per outro lugar, que não tinha 
travez, né os embaraços referidos. Neite tempo defpedio o 
Governador à Pero de Fatia, para queimar os Paraos, que ei-
tavão diante, & Antonio da Silveira per hú lado, & o Go-

, 0 vernador per outro, & Manuel de Brito, & Paio Rõiz de A-
raujo diante às lançadas,e efpingardadas,dando Santiago nos 
Mouros, os fizerão retirar da guarda dos Paraos, com que ou-
ve lugar para os queimar. Foi eíte feito tam pelejado de húa, 
& outra parte,que dos noífos morrerão quatro Portuguefes, 
& forão feridos oitenta & cinco ; & os Paraos dos inimigos, 
que erão fetenta & tantos forão queimados tomada toda 
a artelharia do baluarte, & tranqueiras, que erão mas de oi-
tenta peças, algüas de bronzo. N o lugar não quis Lopo Vaz 
que tocaffé, por fer dei Rei de Naríinga, & aísi o tinha man-

40 dado aos Capitães. E poíto que c!lc avia amoettado aos do 
A 4 lugar, 
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]u<rar, que fe afaftaífem d aquelle perigo /os que nelle entrai 
rão, també levarão boaparte nos mortos,•& feridos; dos ou-
tros fe não foube o numero: mas fegudo aVoufafoi pelejada, 
devia fer grande: poré o ãe que fe teve notiaia f»i , fere mor-
tos algúshomés nobres de Calecut, por os quaes na Cidade 
ouve grande prãtoro que o Samorim muito fentio,por fer ef-
ta notável perda fobre as outras, que tinha recebido. A pef-

que ia com toda a gente, & como elle não fabia nadar, & i a iò 
armado, andou debaxo da agoa, bebendo muita, ate que lhe 
acodirão outros bateis, & o íalvarão. 

C A P I T V L O I I I . 

Comi) Lopo yâzjie Sampaio chegou à Goa, foi recebido nelld 
por Governador d a índia das armadas quefe^ 

V . •• ' " ; 'i 

V I D A efta vittoriaem Bacanor,partio o Go-
vernador Lopo Vàz de Sampaio para Goa ; 20 
& entrando pelo riodePangin, Franciíco de 
Saa Capitão da cidade, per eonfelho dos Of-
ficiâes da Camara, lhe madou requerer, que 

não paííaífe dalli; porque o não avia de receber como Gover 
nador da I ndia, pois o não era, por íer eleittí por homés, que 
para iílo não tinhao poder,& não por el Rei,ne pelo feu Go-
vernador,& que Pero Mafcâi enhas era o Governador,& em 
füa aufencia elle Franciíco de Saa, que fora nomeado por D. 
Enrique de Meneies, como atras eícrevemos, & que quifeííè 
para os outros o dereito que quis para fi. Porque morrendo 
o Conde Viíorei deixou nomeado à elle Lopo Vàz por Go-
vernador da índia, ate vir a peííba, que el Rei mandava, que 

DecAda 5. liv.% uf .i. © fuccedcíTc, o que fe cumprio. E afsi que agora guardafle a 
mefma lei, Sc deixaíTe governar à elle. Deite requerimento 
fez Lopo Vàz pouca conta, & foiíle pelo rio acima, ate che-
gar às portas da, cidade, fem lhas quereré abrir. E dejpois de 
muitas altercações ,,conlèntio Franciíco de Saa no que a Ca-
mara quis, que ja citava de outro parecer, intervindo niflò 
Chriíbvão de Soufa: & afsi foi Lopo Vàz de Sampaio rece -
bido naqucllacidade como Governador. .. . . 

30 

4 0 
Come-
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\ Começou logo a entender nos negocios do Governo, & 
a primeira coiifaJ^ue fez , foi, por húa nao da carreira de Ma-
laca Antohio da Silva de Meneies rinha com as roupas 
que fingichf^s/te Dom Enrique AiandoU bufear aDio) nlã-
aar recado a Pêro Mafcarenhas da íua fuccefsão no Gover-
do da índia; a qual nova lhe era ja mãdada per duas vias, co-
mo adiante fe dirá. E porque Franciíco de Saa, que citava 
por Capitão em Goa, quando partio de Portugal como Co-
de Almirante levava proviiào para irá Sunda fazer nclla húa 
fortaleza; tiroulhe Lopo Vàz a Capitania de Goa, & d e u a 
a Antonio da Silveira de Meneies, (que tinha defpofado Còiíi 
D.Meciafua filha) o qual citava provido da Capitania de S<>-
fala, que deite Reino levou: mas não entrava ainda nella; & 
à Franciíco de Saa mandou dar dous Galeões, húa Gale, húa 
Galeotta,húaCaravella, &huBargantim, com C C C C . 
homés, & todos os baítimentos, & munições necéíTarias pa-
ra a Armada,8c Fortaleza, que ia fazer, E à D. Iorge de Me-
nefes, que ficara provido da Capitania de Maluco pelo Go-
vernador Dom Enrique, defpachou para ir entrar nella com 

5 dous navios, & cem .nomes & cm fua companhia à Simão 
de Soufa, Galvão filho de Duarte Galvão, qiie avia de fervir 
de Capitão mor do mar de Maluco a . Pez mais o Governa- a Efie " W At C"P',Í# m°r dt 

dor outra Armada de catorze velte. deqiapor Capitão mòr 
Antonio de Miranda de Azeuedo, para andarem güardä da dtfttu fervias,&fu9u *m asW-
coita da índia, & impedir as nãos do eítreito de Meca levaré (a>&*<*mP"»h"<Pert 

r 1 i i , j j , x .... nbas tia tomada de Btntam. 

pimenta. L para guarda dos ladroes , qüe andavao em Gho-
romandel, fez outra Armada de nove vcllas 3 de que foi por bsdêioLopoVazqtorgeCabrj 
Capitão mòr Manoel da Gama, o qual com cila alimpou á- retido para mMca, mandou 

quellacoftade C o ^ r o s M a l a v ^ q u e n é Ü í â n d a V ^ & c b 
d brou toda a fazenda de hua nao nöfla muito rica,que eítes U- de cinco fuß as,& hi* caravela 

drões tomarão em Paleâcate, cõ morte de oito Portueuèfes. 'q«4ifejôsMattimAfinfodeMeL -r r- i \ T» • * / \ ri „ . M . r rr-\n ^ I«embuMSCaHmc-4aqllasv,i*n 

E alsi deu três navios a Rui Vaz Pereira,com quetoílca Ben- dcftMndt asfuftas p^outròs, 

galla andar àsprefasb. E por Lopo Vàz tér recàdo dás dif- 6- ntik tepoa hü* nao dt hmesj 

ferencas, & difeordias, que avia entre et Rei de Ormuz, 6c J e J Z T T r lTa M T ' T 
* r - r • i , r t i UV4V4 C C C . f o l i a d o s , (y mutta 

Raez Xararo, & o Capitao Diogo de Mello, & ier Chamado „telharia-, peié\tu com eiu Mar-por el Rei, com os meímos queíxtfmesjoue ja fítifiá inviàdõs tim Afonf°> & defiois de büapor-
r a , . r —i . . v, . j j --i-,\ ••-•» fiada batalha, que durou todo hu 

a Dom Enrique de Meneies, determinou de acodir a apazi- J
dia> a t o n m ( 0 l merte i t t t d l i 

guar aquellas revoltas, antes que vieflem à niais. Nãoaven- os Rumes. 

do por inconveniente tendo cfpalhado tantas armadas deixar Tern'a0 c f*n h e d a ! ' r r* r . / ,, j. 7-c«H- & Diogo do Couto Dec.*: y a índia, & ir a Ormuz, razendo elie poucos dtaratras reque- i,v. úcaf.s, 
A 5 rimen-
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rimento à Dom Enrique, que là não foííeporclRci o de-
fender aos Governadores , como íioprecâlente livro eícre-
yemos. Eafsi fendo vinte dias de Março, ém qne^tlfonçao 
eraquafigaftada para navegar à aqucllas par&^íe Ormuz; 
partio mal acompanhado, & como não convinha à dignida-
de do íeu cargo; porque levou pouco mais de C C Ci tolda-
dos em cinco vellas, que erão hua gale baitarda , cm que elle 
f o i , & por Capitão delia Dom Yalco de Lima, & tres gale-
ões, de que erão Capitães Dom Afonfo de Meneies, Manoel 
Ac Macedo, & Manoel de Brito, & hú bargantim, para fer-
vido das outras vellas,de que era Capitão Ioão Ramirez, que 
também era Capitão da guardado Governador. v . 

C A P I T V L O I I I L 

íDoque aconteceo à Lopo Va^de Sampaió na viagem de Goa à 0r~ 
: mu^, e do quefezjíaqtiella cidade. 

E N D O a partida de Lopo Vaz de Sampaio 
fora demolição, paííou muito trabalho com 
as calmarias, & por as agoas correrem muito 
para Ceilão,andou alli mais de oito dias tem os 
Pilotos faberem onde eltavão por navegarem 

per Rumo de Lelle a Oefte, em que le não conhece a dife-
rençada altura de Norte à Sul, finalmente o negocio chegou 
à tanto, que por terem gaftada a agoa, veo a gente à adoecer, 
& morrer, & muitos conftrangidos da neceisidade bebião a-
goa falgada, & para a adoçar lhe lançavão muito açúcar,com 
que mais fe lhe incitava a fede. Com cite trabalho chegou à 
Calaiate, que eftà na cofta da Arabia, & he do Reino de Or-
muz, onde a gente que ia bem enferma, tornou às luas forças 
com a agoafrefca. E por efta viagem, que Lopo Vaz fez per 
efta villa de Calaiate, & pela de Mafcate, tornarão cilas a o-
bediencia dei Rei de Portugal, eftando levantadas contra el-
le, & a cauía do levantamento era ter Diogo de Mello Capi -
tão deOrmuz prefo a Raex Xarafo Guazil delRei de Ormuz; 
por paixões, que procedião mais de particulares intereííes de 
Diogo de Mello,que do ferviço dei Rei; fobre as quaes cícre-
verão el Rei de Ormuz, & Raex Xarafo à Dom Enrique de 
Menefes j & refpondendo elle às fuas cartas, cícrcvco à Dio-

çode 
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Vo' de Mello,que irataífe bem à Raéz Xarafo, & entre outras' 
p a h ^ a s l k : y q<lhe çè^afe-opvfflç^'iqucllcsiiegocios 
temperámos. i J ,Sc não deíTe occ^íião,que os feus trinta an-
nostoíTernàürmuz àemmendar os fefenta delleDiogo de 
Mello. Deftas palavras le íentio Dipgo de Mello > recea-
va muito, que Dom Enrique foííè à Qrmuz, & como o vio 
morto, efeandalizado do que Raez Xarafo lhe poderia e (cre-
ver, perque obrigou a Dom Enrique eferevetihe aquellas pa-
lavras, confiado no parenteíco que rinha com o Governador 

1 0 Lopo Vaz, o mandou prender ; & b e m fe vio proceder a pri-
fão defta caufa,porque chegado Lopo Vàz de Sampaio à Or-
muz aos très dias de Iunho, em poucos, todas as diíFerenças, 
& paxões fe apaziguarão, ficando Raez Xarafo folto, & r c f r 

tituido àíèu Guazilado, o qual, como prudente, & fagaz que 
era, como foube que Diogo de Mello era parente de Lopo 
Vaz de Sampaio, & favorecido delle, ceílou de íèus queixu-
mes . Mas a fazenda dei Rei de Ormuz veo a pagar todas as 
paxoes ; porque Lopo Vàz contentouífe de arrecadar felenta 
mil pardàos, que devia dos annos paífados das Pareas ; & dez 

z o mil de hua nao de preía, que mandou vender * Deu elta ven-
da matéria de murmurações, ôc muito mais a arrecadação da 
fazenda que ella trazia. Tomara efta nao no cabo de Guar-
dafui Francifco de Mendoça, ( à quem o Governador levou 

, na fua companhia à Ormuz achandoo na Agoada de Teive, ' 

quando por alli paíTou ) Capitão de hum galeão da armada de 
Eitor da Silveira,1 còm a qual o mandou ao cílreito do Mar a a viagem & fuccejfos Acfta ar-

bedor em Mafcate, & que governava Lopo Vaz de Sampa- i o. *ap.t. 

io, fe veo à Ormuz, aonde chegou aos x x v j. de Iunho, tra-
3 0 zendo configo à Zagazabo Embaxadordp Prefte Io-

ão,& à D.Rodrigo de Lima,que na fua Cor* 
te, & Reino eftivera íeis annos \ i 

por Embaxador dei 1 

Rei de Por- ; 

t> * 

4® 
C A P I-



P E C A D A Q j y A ,R T A . j 

C A. P I T V L O \v. V - a t l C . 

Qimo Eitor da Sibeirafoià Dio, & do que allipafíoucm Mdique 
Saca, irdo que ordenou o Governador com as no^as 

da armada dos %umes. 

E S P O I S que Lopo Váz de Sampaio rece-
beoao Èmbaxador doPrcíle Ioáo com a ho-
ra que lhe era devida, & o mandou agafalhar, 
& prover mui largamente do neceiTario co-
mo fez tempo, (o que foi no mesde Iulho de 

aquelle anno de D X X VI . ) logo defpedio à Eitor da Silvei-
ra, para que fe foíTe diante delle lançar à p onta de Dio à efpe -
rar alli as naos que ião do Mar roxo.à Cambaia. Neila para-
gem tomou elle tres naos groífas,das quaes as duas abalroarão 
Manoel de Macedo, & Enrique de Macedo, ambos jrmãós, 
& afsi romou também hum Zãbuço, & por ellc fero primei-
ro da prefa, defpejado dà fazenda o metteo no fundo, & com 
as tres naos le veo efperar o Governador â Chaul. E poílo q 
delias naos muitos homés fe aproveitarão bé, renderão mais 
de fetenta mil pardaos para el Rei, & partes. E Eitor da Sil-
veira não íométe ganhou muita hora no modo de as tomar: 
mas moílrou muita limpeza de fuapeíToa na entrega delias 
aos officiaes dei Rei em Chaul. > 

Cinco dias defpois delia entrega , chegarão duas Atalaias 
de Dio com cartas de Melique Saca Capitão d'aqitella cidade, 
filho do nomeado Melique Az, que ja era fallefcido; hüadas 
cartas era para o Governador, & outra para Chriílovaode 
Soufa Capitão de Chaul, pedindolhe, que mandr.ííe acllc hü 
home de autoridade, para fallar com elle coufas que importa-
vão muito ao íerviço dei Rei de Portugal que da fua parte 
lhe requeria que foíTe mui em breve j Sf entretanto mandaífe 
a outra carta ao Governador, para prover no mefmo negocio 
emprompto,tanto que elle foubeííc per apeíToa que ià man-
da fle a importancia do cafo, por não fer de qualidade para o 
eferever. Confultada a preífa deíle Mouro entre Chriílovão 
de Soufa, & Eitor da Silveira, & cõ os Capitães das naos que 
hi eílavão, aíTentarão, que Eitor da Silveira fe devia ver com 
Melique Saca; porque não podia deixar de ler algum grande 

miílc-
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Àifter lo, & coiiiã mui importante ao ferviço d el Rei de Por-
tug^/^ois aquellefcapitáo, a requeria cqm tanta ínflancia,& 
com prcrrcif;os. E/tor da Silveira íè jjartío logo no galeão de 
Manoel de Macedo, levando mais dous bargantijs, & checa-
do a Dio teve pratticacom Melique Saca,o qual por moftiar 
que o não mandara chamar fem caufa, co meçou de lhe con-
tar hum grande proceíío de hiftorias verdadeiras com artifi-
cioj para com cilas encobrir fuás men tiras. Foi a hiítoria di-
zerllie, que elle o mandara chamar por fugir a ira dei Rei feu 
íenhor, que era tam cruel,que matara ja à ièu proprio irmão, 
aquém vinha o Reino per ligitima fuccefsão, & afsi matara 
muitos homes notáveis, mais por lhes roubar fuas fazendas, 
que por culpas algüas 1 E porque da Corte lhe tinhão eferitto 
peffoas do Coníelho Real, que fe guardaíTe dei Rei; porque 
determinava de ir contra elle, & tirarlhe a vida, & tomarlhe a 
fazenda; que antes que vieííe aquella hora, elle determinava 
de entregar a cidade de Dio ao Governador da índia, & íair-
fe delia a povoar húa ilha junto da ponta de Iaquette, que di-
ftava d'alli x x x v. legoas, por fugir da morte,que lhe aquelle 
Tyranno queria dar íèm cauía; & que a entrega da cidade fa-
ria ao Governador com tal condição,que elle ouveíle a meta-
de dos dereitos que rendeííe aquella altàndega em íua vida. E 
porque ifto nãofe podiafazer fe não com o Governadorpre 
lente, que lho devia mandar dizer, & q mandaíTe mais gente 
para fe elle negocio fazer fem alvoroço do povo da cidade. 
Eitor da Silveira, fegundo vio amoílra, que Melique Saca 
dava da indinação que tinha contra el Rei , & das cruezas re-
feridás, que ufava no Reino, parecialhe que tinha a cidade de 
Dio nas mãos, & efereveo logo à Lopo Vàz de Sampaio, per 
Manoel de Macedo, que enviou em hum dos bargantijs,que 
lhe mandaíTe mais gente, & navios; porque Melique Saca ef-
tava paralhe entregar a cidade; & não lhe quis dizer de elle 
Governador aver de eftar prefente, como Melique pedia; pa-
re cendolhe, que elle per fi sò faria ifto, & ganharia a honra de 
aquelle negocio. E por Lopo Vàz eftar ja em Chaul da vol -
ta de Ormuz, mandoulhe o galeão S. Raphael, de que ia por 
Capitão Fernão Rodriguez Barba, com duzentos homes, & 
Gonçalo Gomez de Azevedo cm húnavio com cinquoéra. 

A tenção defte Melique Saca em eferever à Chriftovão de 
Soüfa, & ao Governador, não foi mais que para aver algíías 

' vellas 
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vellas noílãs com géte, para el Rei Badur Ue Cambaia fofpci-
tar, que queria dar a çidade de Dio aos Poihiguefes, 
do difto algum receo, afljtatar elle com Bad^irfg^égocios à 

t' r fua vontade. E alsife fez; porque Melique eíftreteve à Eitor 
da Silveira mais de quaréta dias,no qual tempo el Rei foi avi-
fado, que o Capitão mor do mar citava na barra de Dio, & o 
Governador em Chaul, & tinha prattica com Melique, com 
a qual nova lhe concedeo el Rei todos os feguros, & mais cou 
fas que lhe pedio, com que ficou fatisfeito j>or entam. E por-
que neítes tratos deu Melique a entender a Eitor da Silveira, j 0 

que convinha retirarfe elle hum pouco para Chaul, parafoí-
fegar o alvoroço do povo,caufado de o verem alli furto tanto 
tempo: Eitor da Silveira dando difto conta ao Governador, 
com ordem fua fe foi para Chaul. E não quis Lopo Vàz que 
elle tornaífe à Dio,entendendo fer tudo artificio de Melique. 
O qual defpois de Eitor da Silveira eftar em Goa, teve poder 
para o fazer tornar là com importunações: mas tudo foi em 
vão. E a caufa, & o que eítas negociações euftarão deípois à 
Melique Saca, fe dirá adiante, quando tratarmos da vida, & 

a Francifco de Andrade reftrtefte fatQS ^ Soltam Badur.» 
eafo diferentemente: porque efere- _ , , , . 
ve, sj Lopo vàz, de Sampaio foi duas E porque pelos Mouros que Eitorda Silveira tomou nas 
rez.es a Ormuz.: a primeira,de que naos aa preía que vinhão de Mcca,& per outros meos,foube 
tratouloa.deBarros ,no Capitulo , y à £ Qs T u r c o s r m h ã o hÜaarmada HO eílrcitO do 
fafsado, & da fegunda nao faz r „ . A . 

- menção nenhum outro Autor, fe não Mar roxo, & elperavao de vir a índia no tempo da primeira 
irancifcodt Andrade, e qual diz, m o n c ^ Q . mandou repairar a fortaleza de Chaul, levantando 
que tornando Lopo Vaz. ella fetriin- * j i o r • r v T ^ i ^ v i 
da vez. de Ormuz em Agífto dea C o r r e d c homenagem, & alsi mandou a Ioao de Ga em hum 
MDxxvm. paffara de noute por bargantim à Adem à faber nova dos Rumes, o qual pòs niífo 
defronte de D,0, quefabendooMe-^ t a diligencia, que tornou com recado certo, que eftavão 
hque Saca lhe mandara em huafu . . . , ® 1 c 1 1 - r . _ 3 J. n 

yrèu^rta, pedindolhe que quifef na una de Camaram, tazendo hua lortaleza. Com eíta nova 
fe voltar faio, para lhe fazer hum defpedio logo o Governador hum navio para Portugal, de q , n 

apicáoFranriítodeMendoça.com cortas áef l le i co- 5 ° 
y. ótvra/, de todos os Governadores mo íe elperavao os Turcos, & o eltado em que ficava a In-
tajtf os,&que Lopo Vaz. lhe man- d i a , & como elle a governava em aufencia de Pero Mafcare-
dara em feu favor a Ettor da Silvei , „ r j * * 1 - ' n n • 
racomhüaboaarmada,0 qualchenhasrmas Franciico de Mendoça nao veo a elle Reino, antes 
t*nio * Dio, foubera que Melique que as naus do anno feguiiite partiíTem de cà. Defpachou tã-
^ I K í l bcmonav iodotra todeSofakdeqcraCapi táoNunoV« 

de Caltelbranco, & por elleeicreveo ao Capitão de Moçam-
bique,que eftiveífe apercebido,como fe os inimigos là ouvef 
fem de ir; & per outro navio proveo Ormuz de munições, 
com o mefmo avifo. Efcreveo também à Goa, & a Cochij , 4 0 

que 

V \ \ 
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cj^c proveííèm aldías coüfas, por as novas que tinha dos Ru-
me%^iandando mn algúas partes fazer pavios, de que tinha 
necefsiàerJ^.Qrdpnou qíe reparaií^e a fortaleza de Cananor, 
refazendo dè peara & cal, o que era de pedra & barro, & ac-
crefcentandolhe mais dous baluartes, com húa boa cava. 

Acabando de prover citas couías. íè par rio para Cochij,& 
de caminho paííou por Dabul, com tenção de lhe dar hú caí- -
tigo, pelo que nelle fe fizera na morte de Chriítovão de Bri-
to,de que atras diífemos. Eíte caltigo não determinava o Go- Na 3. Decaia livro 8. cap. 1 > 

i q vernador fazer tanto na povoação,quanto no Tanadar; por-
que tínhamos n' aquelle tempo paz com o Hidalchan, cuja a 
povoação era; Porem o Tailadar confiado na fua innocencia, 
por não fer elle o culpado,tãto que vio o Governador 110por 
to, fe veo deitar aos feus pès. Lopo Vàz lhe recebeo fuas def-
culpas, fabendo que não era elle o que agaíalhara os Turcos; 
& o Tanadar lhe entregou húa nao que alii eftava de Mouros 
de Meca carregada de efpecearia,& íandalos,& duas fuítas cõ 
algúa artelharia,por ferem de Mouros noífos inimigos,& ou-
tra que elle tinha poíta em hum baluarte,que fizera na entra-
da da barra,o qual fe lhe mandou derribar. Com eítás coufas 
feitas, & pagas as pareas que devia, ficou o Tanadar na graça 
de Lopo Vàz, o qual fe partio para Goa, & no camino che-
gou à elle Tliome Pirez cm hú catür, que lhe vinha pedir al-
viceras, como erão chegadas à Cochij duas naos do Reino, 
nas quaes ia provisão d'el Re i , perque avia por bem, que fa-
llefcèdo D.Enrique de Menefes, ficaífe elle por Gpvernador. 

C A P I T V L O V I . 

3 o Das naos que partirão de fortugaípara a índia, em quefontoasfuc-
cefiocs,per que Lopo Và^de Sdmpaio *T?ia de governar. 

. W Ç ^ ^ í í ? 'A Q V E L L E ànno de M D X X Y I par- Frotta da Índia âoat.node 
f l ^ t j ^ f e tirão âeífccRcinò para a IndiaquatronaoS, di- MD X X VI. 
I P b C ^ I E -vididas em duas eícruadras, por não eítaré jatv tourão cinco, & o cyitio u fl^yr^v^r: „ 7 1 1 . • . ' quinta nao foi Vicente Gil, filho de 

U f â p ^ ^ P i tamente preltes; das duas primeiras, <juepaí^ DumeTrip0 Amad0r d*s naos. 

> Mm-^^^M tirão ao tempo OrdinariOy erão Capitães Pràli- Francifce de Andrade part.s.cap.^ 

cifco de Anhaia, (filho de Pero de Anhaia) que o annód' an- &^goioCoutoUv,,ah9. 
tes ia também a índia, íegundo atras diffemos , & f e pcfdeo a Na 3 Década íív.io.cap.t. 

4 o faida da barra dé Lisboa, & Triftão Vaz da Veiga , (filho de 

20 

Diotro D 
. a*'®'-
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Diogo Vaz da Veiga) que naentrada de o l m u z , quando cÇ. 
teve cercado, paílou 9s perigos, q fe referirVo na tercen^Be-

. . cada. Das duas que partirao tarde, & fora ida m o j ^ o a xv j. 
C4tltUlt TCCir0- de Maio,erão Capitães Agonio de A b r e u , ^ e Ioáo Fer-

nandez do Arco da ilha da Madeira,que invernou em Moçã-
bique, & Antonio Galvão, filho de Duarte Galvão, o qual 

a Avhgêde Antonio Galvãoefere- fora de todaefperançaj?a{fou à índia a . Os dous que primei-
ve particularmente Fernão Lopez. r o partirão, chegarão a Cochij, onde eítava Aromo Mexia 
deCafianbedanocap.io. doliv.7. y e e ( j o r g c r a l dafazendada índia, aquém entregarão as duas 

vias das cartas d el Rei para o Governador, & para eile Nas 10 
quaes vias mandavael Rei novas fucceísões da governança 
da índia, fallefcendo algüs dos Capitães, que el Rei tinha no-
meados nas outras, que là eítavão. E porque a carta dei Rei 
para Afonfo Mexia foi caufa de muitas revoltas, & dcíaílof-
fegos, (que puderão chegar à muito, fe não fuccederão entre 

„ Portugueíes,tã leaes à fu Rei ; que nas partes onde eftao mais 
„ alongados delle,com mais fujeição & amor procurão leu íer-
„ viço) porei aqui o traflado d'ella, para que lè veja, que o que 

Afonfo Mexia fez, procedeo mais da fua vontade, que da 
carta d 'elRei ; & para exemplo aos pofteriores, que quan- 2.0 
do mandarem à índia fuccefsões da governança, íeja de ma-
neira , que não fe ponha em audiências, & alegações de pro-
curadores , como fe pòs efta, & o que pior he com alternaria 

- cevada da húa parte, & da outra. 

c A ^ r A ® E L E 1 
para afonfo Mexia. 

— v A Fonfo Mexia, Eu El Q^ei Tios ertoio muito faudar. Ter duas 
j f \ t iasT>os enYio ntßa armada,que Noßo Senhor leite àfabame 3 o 

__ to, dousfacos de cartas W defpaebos das coufasdeßas partes ,que ouhe 
pormeufirTfiço, que orafoßem, C7 leira bum dos maço sTrißao Vax. 
da Veiga) & o outro Framtfco da Jnhaia. Tomai as cartas que táo 
para Ttos as do Capitão mor lhe dai, O" aßt todas as outras àspef-
fias 4 que táo, <sr não fique nenbíia que moJe ja dada, <sr aquellas q 
eßtieremfora dondeTf os cttberdes, mandailhas dar,Or "hão a todo bÕ 
recado. E neíia armada me enhiat bü rol de comoforao dadas aquel-
las que deßesas peßoas onde Tros eftaes,vr o modo que telreßes em en-
fiar as outras, que táopara as peßoas que eßtierem foragis tomai 
dißo bom cuidado, por que o et por muito meu férricoferem dadas to- 40 

das 
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dh^dittas cartas. Jsprotijoesquetáodasfuccejfoes da Capitania 
mor tenãs*z#qutttaloaguardaJ & jegreÀo^qkecupre a meuJerltço, 
como de 1)0s coT,j:i ;tijcru ta em Âlnemmà Twite de Março-. Tero'de 
jíIcaço^a Carneiro afe^ de mil quinhentos cr tinteJeis. E das 
outras prol)iJÕes que ia tendes não Je ha de u/ar t <sr as terès em boa 

guarda^ mas trar ès,quando embora vierdes. 
Afonfo Mexia tanto que vio eífca claufula derradeira, que 

dasproviíões paíTadas náofe avia de ufar (a qual ia em húa 
das fuás duas cartas, & ria outra não) defejando de abrira lúc-

i o ceílao,que de novo mandava el Re i , em cafo que fallefceífe 
D.Ennque de Menefesjfez ajuntar na Seè de Cochij o Capi-
tão da fortaleza D.Vafco Deça,& Ioãode Ofouro Ouvidor 
geral,Ioão Rabello Feitor, Duarte Teixeira Tefourciro, Sc 
outros ofíiciaes da Fazenda,& Iuftiça,& outras peífoas prin-
cipaes, com os Capitães das naos que do Reino forão, aos 
quaes noteficou,como el Rei per aquelles Capitães que erão 
prefentes lhe eferevera húa carta fobre as.fucceíTões dos Go-
vernadores da Indiana qual carta era aquella que elle tinha na 
mão,& ouvirião. Lida,lhes diífe,que elle levava alli a fuccef. 

£0 ião de D. Enrique,que a queria abrir, vilto como por aquella 
carta que lhe cl Reiefcrevia ,era ília vontade ufar d aquella 
provifão nova, & não das outras paíTadas. Dom VafcoDe-
çá como Capitão de Cochij começou à contrariar abrirfe a 
novafuceeííão,pois as outras ibbrcque el Rei eferevia erão 
ja abertas,& que fe el Rei o foubera,não provera com aque-
lla q aprefentava. A Dom Vafco ajudarão com fuas razoes as 
outras peífoas que erão preíèntcs.O que Afonfo Mexia não 
quis conceder,& tomou por ultima conclufão, que fe elle o 
fazia mal,que à el Rei avia de dar conta diíf©:& favorecendo 

3 p fua tenção algúas peífoas que ó querião comprazer, & tam-
bem-para verem novidades, condição natural dos homês; 
abrioíè aproVifãõ per Fernão Nunez eferivãoda Fazenda, a 
qual elle leò cm voz alta,cuias palavras erão eftas. 

<P\0V1SÃ0 DEL %El <DJ SVCCESSJQ 
> de D.Enrique de Menejès, 

\ . . . í ' ;' , . . ., v . v, , ; ' . - . .. , ^ 

T^FEl %eifaçofaber à todos os, meus CapitãesAlcaides mòrés 
M^.jdas minhasfcrtnkxasda Índia 

40 0",am4da5}quenasdittas^^ 
B , minhus 
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minhas feitorias, Capitães das mos, <r navios foe Vão para 1ws6m 
carga para eftes fyinok, Fidalgos, CaValleiros,ghtede ar^fque nas 
ditt as partes andão,(r atolas quaejqusr outraspgtâ ,<r offictaes 
dajufiiça, & fazenda,a que efle meu alVaràfor mojlrado. Que pela 
muita confiança que tenho de Lopo Và^de Sampaio,fidalgo de mi-
nha caja, que nas coufas de que o encarregar,me fabera bemferVir, me 
apra^quefendo cafo que fallefçaT).Enrique de Menejes,,que ora he 
meu (apitão mòr,ir Governador das partes da Índia ( que Nofio 
Senhor não mande)fucceda ,ir entre na Çapitaniamòr, ir Gover-
nança o ditto Lopo Và^ de Sampaio,com aquelle poder, irjuridiçao, t o 
<r alçada que tinha dada ao ditto <Dom Enrique de Menefes, ir me 
apra^que aja em cada hum anno,em quanto me ferVir na ditta Capi-
ianiamòr,<r Governança,de^jnil cruzados; comVem âfaber, cinco 
mil em dinheiro, ir os outros cinco mil em pimenta comprada dofen 
dinheiro,ao partido do meo,tomando ir nomeandofeurifco nas naos, 
<r naVios que nomear que Vierem para eíies (Reinos ,fegundo a or-
denação dos partidos do meo. E entrando afsio ditto Lopo Và% na. 
ditta Capitania mor, ir Governança ãa índia,entrara na Qipitanta 
mordo mar, que elletem AntoniodetMirandade A^eVedo, com o 
ordenado que com ella tinha o ditto Lopo Va% de Sampaio, ir no to 
cargo que elle ao tal tempo teVer proVerà o ditto Capitão mòr, ir 
Governador até eu proVer. E nào ejiado na Índia o dito Lopo Vfo 
ao tempo dofallefcimento de (Dom Enrique ,porfer Vindo paraefles 
Reinos,ou fendofallefcido,oufallefcendo defpois de entrar ir fucce-
der na ditta (apitania mòr,ir Governança pn qualquer defies cajos 
entrara por Capitão mòr, ir Governador fero Mafcarenhas,, que 
eílàpor Capitão de Malaca . E aVerà o ditto TeroMafcar-enhas 
os dittos de^mil cruzados defiu ordenado de Capitão mòr, ir Go-
vernador, d'aquella maneira que os ordeno ao ditto Lopo Và^. B 
entrara Vero de Faria na Capitania de Malaca, onde o ditto Vero 30 
Mafcarenhas efia, tr aVerà o ordenado da Capitania de Malaca M 
eflando elle por Capitão em Goa,proVerd o ditto Capitão mòr na ditta 
Çapitania a pefioa que lhe bem parecer, que pertence mats a meu 

férrico,até eu proVér ,ir aVerd o ordenado da ditta Capitania. E 
forem Vole notifico afsi,ir Vos mando à todos em geral , ir a cada 
hum em efpecial, que Vindo o ditto cafo a fer,fe cumpra, ir guarde en-
teiramente ejle meu alVarà, como nellehe conteúdo ,ir à qualquer 
dosfobredittàs. que entrar na ditta GoVernança obedeçais ir. que 
cumpraisfeus requerimentos,ir mandado s,afslcomo o fadeis ao dttío 
S)m Enriques<r comofois obrigados defa$er,ao ditto meu Capitão 4b 

mòr, 
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mor?* Governador, fr em todo,o deixai ufar dopoder,zsr jurdição, 
tralçaÈt^e aoditil) Dòm Enrique tinha iaâa jptr minha cot" 
ta }fem duVid^ir^fmbargo algíiqueà eNo ponhais: & mando ao 
meu Veedor da Fazenda, que em cada hum anm, èm quanto nií':' 

ferVir na ditta (jtpitankmòr > ̂  Gouer/iança,lhe mande pagar os 
dittos dez mil cruzados na maneirafobredttta* Iceito em Almeirim à 
quatro dias deyfbrily[orgel{oí^ ofende mil<y quinhentos Vm-
te/èis.EHes dezjnilcruzados que ordeno que ajao os fobredittos por 
anmifeuonaqv.eüe modo,isforma^ manéiràqüe ostenho dddòi 

1 0 àDom Enrique, <?o ordenado de Antonio de Miranda de Jí 
Vedo ,entrando na (apitania mordo marjerao dousmil cruzados por 
anno',conVem afabertmil cruzado i em dinheiro , <r mil em pimenta^ 
no modofobreditto de como a ha de aVer o ditto (Dom Eurique tpojlo 
que diga que ha de aVer o ordenado de Lopo Vaz. ' ••> í ri 

Lida efta carta, foi feito hum auto per Fernão fôübea 
que a leo,o qual foi afsinado pelos nomeados, & pelas prin-
cipaes peíToas que erão preienres, que Afonfo Mexia rc-
colheo para dar razão a el Rei com que íòlemnidade abrir* 
aquella via. Feito ifto, defpachou logo à D. Enrique Deça 

zo com a fucceíTãoquc a levaíTe à G o a , cuidando ler Lopo 
Vàz javindo, & afsi efereveohüa cartaàCamara de Goa* 
perque lhe notificava fer Lòpo Vàz de Sampaio Gover-
nador per aquella nova proviíao de S. A.&fenao lhe note-

ficada, quis Thome Pirez ganhar as alviceras defta nova, > 
& foi era hum fcü catür ícvala à Lope Vàrde Sam-

paio,que achou vindo de Dabul, co- í ; 
mo atras diílc-

mos. 

B A C A P I t 
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• f - a 

^ ^ SampaioJenemCoçkftfi-
: breedereitodejua ótoerMnç*><? do conjelbo 

que tehe Jobre a Vinda dos 

O P O Vaz de Sampaio com a nova da fua 
fücccífáo chegou a Goa,onde foi recebido i » 
com a fefta que fe coftumava fazer à os no-

j vos Governadores; pofto que a cidade eltava 
dividida cm dous bandos, não íè praticando 

heilà cm outra coufa, fe não na juftiça de Lopo Vaz , & 
de Pero Mafcarenhas: & o mefmo pàífava nas fortalezas, 
armadas, & outros ajuntamentos, & cada hum dava a fen -
tença fegundoo amor, & odio que o governava : os afei-
çoados a caufa de Pero Mafcarenhas (de quem ja avia nova 
que era embarcado para vir a tomar poífe do. feú gover-
no.) eftranhavão muito à Afonfo Mexia abrir a fucceííão 1 0 
de Lopo Vàz , fendo Pero Mafcarenhas eleito , jurado, 
obedecido, & chamado para Governador; & de tal maneira 
ião crecendó cilas duas facções,que chegavam a revoltas, & 
deíafios* 

Era ja tempo de defpacho das naos que cfte anno 
avião de vir ao Reino com carga , pelo que Lopo Vaz 
partio para Cochij , onde os moradores lhe fizerão mui-
ta fefta,porem quem íè nella mais afsinalou foi Afonío 
Mexia , como autor da fucceíTão de Lopo Vàz , a qual 
tornou a confirmar com novo juramento feu , & de to- 30 
dos os que eftavão cm Cochij. Acrccentava a Afonfo Me-
xia o gofto comq feftejava ao Governador , o contenta-
mento que tinha de húa nova provifão que lhe el Rei man-
dou com as outras, perque o fez Capitão de Cochij, alem 
de Veedor da Fazenda: porque períuadirão à el Re i , que 
o Capitão da fortaleza de Cochij fempre traria compe-
tências com o Veedor de Fazenda fobre a jurifdição , 
^Jiiepara 0 Veedor íervir bem feu cargo, que era de tanta 
importancia,não podia fer fenão fendo também Capitão 
da cidade. 

Lopo 
40 
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^opo Vàz fabenflo os movimentos, & alterações do po-

vo, <32 '̂ie os mais dpzião que com violêcia ufurpara o cargo 
de Govcíh^lpi^c/m todos íè juítifi^ava^&para maior fatif-
fação fua , mahdou chamar Sebaftiao de Soufa d' Elvas, 
Franciíco de Anhaia, Antonio Galvão, Filipe de Caftro, & 
Triftáo Vàz da Veiga Capitães das naos dJ armada que avia 
de tornar para Portugal,& lhes diífe diante de Antonio Ri-
co (que aquelle anno fora de Portugal à índia por Secretario) 
oquefe praricata contra à fua lucceíTão por parte de Pero 

i o Mafcarenhas, & porque não queria caftigar os alvorotado-
res do povo , que oufadamente fallavão contra elle, antes os 
defejava reduzir com brandura à paz > & quietação: & elles 
como Capitães que íe ião para o Reino, não eftavão deba-
xode fua jurdição, nem da de Pero Mafcarenhas, &afsipo-
derião fem affeição dizer o que lhes pareceífe, lhes pedia que 
como à fidalgos tam honrados que tinhão por obrigação 
fallar verdade, lhe diíTeíTem livremente o que fentião da fua 
fucceífão, & fe entendião c|ue per virtude delia era Go-
vernador. E como Lopo Vaz de Sampaio lhes preguntou 

io íimplezmente o que lhes parecia, aísi fimplezmente ref-
ponderão, que não tinhão duvida fer elle ligitimo Gover-
nador , &c ligitima, & juíta à fua fucceífão, & afsi o j urarão, 
de que fe fez auto pelo Secretario que aquelles Capitães 
aísinarão. A mefma pregunta fez Lopo Vàz de Sampaio 
àFr. IoaodeHaro da Ordem de S.Domingos,homem le-
rrado,que per mandado dei Rei de Portugal fora pregar 
à índia, & tornava aquelle anno para o Reino: o qual affir-
mou fer elle verdadeiro Governador. E ao ontro dia, que 
era da feita da Circuníição deN. Senor,na pregação que 

30 féz,odiíTeno púlpito,provandoocom muitas razões, & 
allegaçÕes do aereito divino, & humano, & que quem o 
encontrava, comettia peccado mortal, & defobedicncia 
contra el Rei : & que elle não affirmava aquella verdade 
por refpeito algum,porque como Religiofo, & que fe ia pa-
ra Portugal,não tinha necefsidade do Governador, de quem 
não era tamanho ami^o como de Pero Mafcarenhas: & 
concluindo,requereo a Lopo Vàz da parte de Deos que 
caftigafTe gravifsimamente à quem caufaííe alvorotos, 
ou moveílc duvidas fobre o feu governo , & os degra-

* 40 daíle. 
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Apreftadas ja aeftc tempo as naos ddviagem partirãp&r 

a, Neftas mos embarcou o Gover- Cochij a dez de Iápciro,a & quando chkarão a£j||rfmcn-
nador A zagazabo Embaxadordel xo s porcUcral, tinha ei jCei ja mandado de que 

eraC a p káo ) & Piloto PedreanesFranws^artasparaapa-
bradar fuaembaxadaà elRei D. gar cÕ fuas proviíoes as revoltas que le prelumia poderiao 
loão queeftava naqueile cidade s. r L 0 y ^ ^ Sampaio , & Pero Máfcarenhas, 
A.omaudou encontrar per Diogo i v u u i u ^ i , r r r > , , , . 
Lopez, de sequeira Àlmotace mor, porcauladas novas íucceíloes, que Franciico dc Annaia,o£ 
& governador que fora da mdia, Xriftao Vaz da Veiga levarão:por cl Rei ter íabido per Fran 

cifeo de Mendoça(como atras d.ffemos) qtiíD. Enrique era 
com grandes demonftraçoes degof fallefcido,& Lopo V àz governava em aulencia de Pero Mal i o 
to da fita vinda, & zagaz.abo lhe c a r c n j l á s . c f t c pcdreanes fe perdeo no Mar, com que o deu duas cartas de feu Rei, & lhe , , j i j i n 
aprefentou büa coroa de ouro, & negocio entre eiras duas peíloas; de tanta qualidade, cavaiie-
prata.Eo Padre Trancifco Alvarez. íèrVÍÇOS,foÍ pofto em dififcrenças. 

Lopo Vaz delpois que as naos partirão para efte Rei-
fão de fia viagem,& das c tufas da no,por as novas que tinha da armada dos Rumes, roilhe ne-
queüagrande Região)msftrouas. ceflàrio tornar à Goa, dar ordem as coufas do provimento A.hüa Cruz de ouro com humpeda- , li o • Ç J 
ço dofâto Lenho da cruz. de cbrifd armada Contra elles,& repairar as fortalezas, pelo que dei-
to Nojfo salvador, & outras duas Xando recado à Afonfo Mexia, do que avia de fazer em Co-
cartas que levava àfeu cargo para ^ • jj q & Ç alll outro tanto, cncomendan-
o Papa Clemente VIL pelas quaes )> >N . „ ;1 . ^ 
aquelie Rei mandava dar obedien- do as obras da rortalezaa D.Simao de Meneies, Capitao dei- 20 
cia a s.sãtulade,&pedir patriar- la,Chegado à Goa teve logo confclho cõ os Capitães, & prin 

dl'cregà ?°oZn* cipaes fidalgos fobre avinda dos Rumes, & dcclarándolhes 
feguintepartiozagazabo,&Tran quefuavontadc,&determinação era ir buícalosaoproprio 
áfeo Alvarez, para Roma. onde o c f l - r e j t o a n t e s q u e entraíTem no Mar da índia, & dando para 
Surnrno Pontífice ouvto a embaxa ; l , ,, L- „ 1 r • - í. 
dada quelle Rei com grande ale- mo multas razoes,todas lhe torao desreitas co outras . Por-
griafua,&do fagradocollegio dos q u e dezião que era grande inconveniente tentar aquella jor-

™ < V , f t o como não rmha navios nem gente, & aventura-
quelle novo, & amado filho, ao vanellaoeítado da índia, &que íegundo fe dizia a armada 
qual concedeo com muitas gr aças o j o s Ru mes,não eftava certo vir aquelle anno;porque fazen-
Patriarcha que lhe pedia, com que , .. c , , „ > „ 1 V i r i 
o Embaxador tornou d Portugal, do elles fortaleza na Ilha de Camaram, como taziao , linal 30 
é-delle a indta onde cbegãdo mor- era eftarem de vagar, & que primeiro querião fazer o ni-
Ditf̂ o do couto Hv.i.cap. 10. nho em que fe recolheíTem, que vir à índia onde o naoti-

nhao reito.E que para o anno leguinte por a nova que fe mã-
dara àelRei per Francifco de Mendoça , em as naos que 
vieíTem aquefle anno,lhe mandaria S. A. gente,& munições, 
& que com agente que vieíTe, & com os galeões , & navios 
que elle Governador mandava fazer, ja entam eltaria aper-
cebido para pelejar cõ os Rumes , & que quando iííofof-
fe, a peleja não avia de fer no eftreito, fe não a ponta de Dio, 
porque quando alli chegão vem ja quebrantados do gol- 40 
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fão qftó.paífão, & tom os aparelhos doanavios cortidosdo 
Sol,& a artcJbariyabatida, & que Iftái/do elle com a gente 
frefca, &efpertã,levemente averiavittoria, & que como 
quem tinha a acolheita longe todos lhe ficariao na mão. 
E indo à Camaram avia de chegar coma armada dividida, 
& deftroçada,de que tinha exemplo nos delaftres, & perdi-
ções que teverão Afonfode Alburquerque,& Diogo Lopez 
de Sequeira,quando entrarão aquelle eftreito. 

Eftas,& outras razões forão reprefentadas à Lopo Vàz 
de Sampaio , com que entam deíifíio de leu propoíito, 
& mudou o penfamento à outras coufas, como veremos. A 
gente porem não deixava de murmurar dizendo , quefua 
ida ao eftreito era fingida,& no mais que para moftrar a gen 
te.quetinhadefejod' aquelle caminho , & que o feu inten-
to era proveríc per aquelle modo para avinda de Pero Maf-
carenhas, temendo que como a gente oviíTena índia, lhe 
avião de obedecer como à Governador. 

Outros erão d' outra opinion, & dezião,que verdadei-
ramente fua tenção era ir ao eftreito , & fugir de Pero Maf-
carcnhas, & levar afrol da gente coní igo,& os navios, & 
que quando nao pelejaíTe com os Rumes, faria tanta prefa, 
que vieífe agente contente delle . Ef tes , & outros juizos 
lançava o vulgo, de que fempre íè diífe fer animal de mui-
tas cabeças,& afsi dava cada numa interpretação, fegundo 
o amor,ou o odio que tinhão à cftcs dous Capitães,& ao que 
delles eíperavão. 

De Goa mandou Lope Vàz de Sampaio Manoel de Ma-
cedo em húa caravella a Ormuz com provifões para pren-
der Raez Xarafo,& levalo à Goa: porque per cartas d'el Rei 
de Ormuz, & do Capitão Diogo de Mello (que mandarão 
per Fernão de Moraes) o avifavão dos roubos,& infultos que 
RaezXarafo tinha comettido corra o povo,& lhe requerião, 
que o mandafle levar d'aquella fortaleza: porque em quanto 

nellaeftiveífe,náo deixaria de intentar algüa novidade, 
como ja fizera em tempo do Governador 

Diogo Lopez de Se-
queira. 
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: : C i V l T V L o k n j ^ 
ros efcreveo com particularidade a : s ; •'•'."" v

: 

vu* dt Rae~ SoleiMãt- 3)a amada que Selim %eidos Turcos ordenoujara nella ir 
** Ne mefmo lugar. Soleimáo à índia contra osfartuguefes/? do 
a. Efle Canfor AÍgaurl Soltam do fucctjio delia. 
Egypto eleit» pelos Mamalucos,no . . j . • ' 
annodeifofifíipeiatraifãodcca ^ j ^ j M V E N D O Raez Soleimáo morto à Mir Ho-
ierbei feu Governador de Alepo,ven í ^mrjk \fSt / > , í l / r j 

ciio,crmort» junto da mefma àda* cem,pela maneira que diílemos na precedente 
de per Selim I. Rei dos Turcos, no j f w ^ Y ^ Década;* & Vedo que O Soltam do Cairo,Cali-

de nação circajfo, que ntinnofe- V k í í V A Turco) rora desbaratado, & morto per Selim 
giántede isij.foivencido &mor- R e i dos Turcos, t> poftoqueíe temeíTe delle por o que tinha 
todo mefmoSelim,ernelle e aca- c • ~ - r i >> rr • r i 

bou 0 Reino dos Mamalucos em E- TOtO em Turquia lendo CoíIairo,iegundo atras contamos;** 
gjpto,quefe trauferi» aos Tm cos. querendo re ftituirfe em fua graça,lhe mandou hum homem 
b. Selim 1. Rei 

dos Turcos, filho de de que confiava ao Cairo cõ hum grande prefente, dandolhe 
Bastou, (aquém fuccedeo no Conta Como fora enviado pelo Soltam à emprefa da índia, 

tmopianoannode14s3.com morte ãqueile eltedo da A rabia, & que elle era leu eí cravo, & ficava 
do Em per a dor comftantino paleo- ^ c 5 cinco gales fomente,que fé mandaífe que íe foífe para 
logo:pek)0u com Xiah Ifmael Rei „ . 9 r • „ r 1 1 rr r . ~ 

dos Perfis,de quem alcanço« vitto- o Cairo que logo o tana, & que íe também ouveíle por leu 
riapoftoqcõgrandeperdafua&per ferviço que profeguiííè a emprefa da índia, que oproveíTe 

der ou de Egypto,sjria, cr Aralia, gales com que elle ficava ja mui desbaratadas,& tam mal pro 
& morreo no anm de 15 20. vido de outras coufas,por o muito que avia que dera princi-
c. A madeira,pregadura,enxarcea, pio à aquella emprefa, não fe atrevia à dar boa conta de f i ,& 
dr todas as mais coufas necejfarias m a i s andando os Portugueíès ram poderolbs como andavão. 
para afta armada, forão levadas de „ . c S V 11 r» r 1 • 
Alexandria embarcas pelo Nilo a Selim como vio,& recebeo os prei entes que lhe Raez Solei-
cim* atè o cairo,& d' aiii coexcef mão mandava,& como le mettia debaxo de Teu poder,deter-

minou de logo ôprovèr a^.lovo para emrar poderofame«« í o 
ferta,&fem age a. na Indiâ,& a grande preíla mandou acabar vinte gales, & 
d. So!eimão,ou Solimão U.quefucce

 Ç Ü ] C 0
 g f ™ ' ? ^

 C Í b v ã ° P 0 r t ° & Suez,pot 
deo a feu pai seiim,tomou Rodes,& ordem do SoItam,para os madar ao mefmo Raez Soleimáo. 
quafitoda vngria,cu)o Rei Luis foi Provida c l h àrmada dc gente,& de todo o neceflario.ja 
delle vencido,&ita batalha morto, 1 r 1 • - /•«} 1 n 11 r 1 
entrou em Auftrià, intentou tomar

 e m c e m P ° d e Soleimáo,hlho de Selim, que lhe lucccdeo no 
Vietnã fua Metropoiijaqualfe re Reino dos Turcos,d mandou elle por Capitão delia à hum 
tirou com perda por acudir ^ Haidairiii, Charques de nação, homem de muita idade, & 
defenjao o Emperador Carlos V. , p^1 t 1 r ^ 
máximo. Apot! 

eroufe de Afsjria,& autoridade,que tora veedor da tazenda do Soltam,co ordem 
Babyionia, tomou Moidaviaco- que defpois queentregaíTe a armada à Raez Soleimão, ficaf-
" e ^ d e z ^ í o t o ^ l Z 'de

 0 m c í m o c a r g ° de veedor da fazeda/emRaez Soleimáo 40 
js*- enten-



L I V R O P R I M E I R O . z S 

entendçr em mais cpe no que tocava à guerra, & governo da 
gente. Chegado ^íaidairin à Ilha d$ Cariaram, onde Raez 
Soleímão eitavu>& tinha começada liúàtfortaleza, lhe entre-
gou a armada,& lobre o governo,& defpeTas delia ouve en-
tre Soleimão, & Haidairin tantasdifferenças,quefentindo 
Haidairin que a gente eftavadeícontente, & eicandalizada 
de Soleimão,& que naõ a veria quem porelle tornaílè,o ma-
tou as punhaladas dentro em húa gale. A caufa porque So-» 
leimão cobrou efte odio, era por naõ confentir que Haidai-

i o rin limpamente pagaííe o foldo que era devido à gente da 
armada à dinheiro, o qual elle queria recadar para íi,& pagar 
aos Toldados em mantimentos,pannos, & outras couíàs,que 
ouvera do defpojo das terras que ganhara em Arábia, que 
aos Toldados não erão neceflarias para feus ufos, como o di-
nheiro. Alem diííb como aquella géte partira có tenção dç ir 
à índia,& trazia Tede das riquezas delia de que j a fazião çon? 
ta,tomavão maladetençaque Soleimão fazia em conquiftar 
terras n'aquella parte da Arabia, de que fe elle pretédia fazer 
íènhor,& que por entreter agéte dilatava acalmar a fortaleza* 

xo que çomençara fazer ná Ilha de Camaram per mandado do 
Turco,para fer húa efcala da navegação d' aquelle eftreito do 
Mar roxo, & defenfão para osPortuguefes, não entrarem 
nelle. A qual fazia tam de vagar, que quando Haidairin p 
matou aviadous annos que chegara á aquella Ilha, & tinha, 
ganhado muitos lugares na terra firme. 
. Muftafà fobrinho de Soleimão,filho de húa fua irmãa,ço-
mo foube da morte de leu tio,& que tanto que Haidairin o 
matou, fe fora a cidade de Zeibia a tomar poffe delia, 6c de 
quanta fazenda feu tio nella tinha, ajuntandoífe cõ a mais gê 

j o te de cavallo,& de pè que pode, o foi buícar, & ouverão ba-
talharia qual fugindo Haidairin ja meo desbaratado, & re-
colhendofTe para a cidade, Muftafà o matou as lançadas.Cõ 
eft as difcordias,& mortes Te desfez efta armada de Raez So-
leimão.-porque os Capitães que naõ quiferão íèguiras partes 
de Muftafà,fe tornarão para Suez,onde varadas as embarca^ 
ções, levarão novas ao Turco do fucceíTo daquclla Tua at-
inada,que elle Tendo muito. 

Muftafà ficou com cinco gales , & tomada a cidade de 
Zeibid, começou pacificar a gente afsi a ordenada para ir a 

20 índia,como outra que eftava pofta em guarnição dos lugares 
que 
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que Teu tio ganhara fazendolhes grandes VagameiKosJ&/mui 
tas larguezas por o^ter/ie fua mão . E v i n d o ^ í f a n t e s de 
muito tempo lhe avila de íer pedida conta d^morte de Hai-
dairin,&que o Turco podialogo prover niíTojcomeçou de tè 
f a z e r preltes para à índia, lançando fama que queria fazer o 
que íeu tio ate entam não tinha feito, com a occupação 
que tivera em fazer a fortaleza em Gamaram, &: na conquif-
ta da terra firme,mas emfeu peito não tinha tenção de ir em 
ferviço do Turco,fe não porfe em falvo, & evitar a indigna-
ção delle,&feguir a fortuna em ferviço d' elRei de Cambaia, 
que tinha guerra cõnofco,porque fabia particularméte mui-
tas couías d'aquelle Reino,& da fraqueza da gente delle,per 
informação de Coge Sofar, eferavo de Raez Soleimão {eu 
tio,que ellecattivou nacoftade Apulha(comodiílemos na 
terceira Década*)o qualreíidio em Dio algü tépo em habito 
de mercador para fazer os negocios de Soleimão:polo qMuí-
tafà o tornou a mandar co a mefma fimulação de mercador, 
aintentar o animo dei Rei de Cambaia, fobre a lua ida. 
*Coge Sofar chegado à Dio,foi ter cõ el Rei Badur de quem 

era conhecido por feitor de Raez Soleimão,porlhe ter dados 
muitos prefentes da parte de feu amo, & dadas muitas elpe-
ranças de elle ir com nua grande armada para lançar aos Por-
tuguefes da índia,& fazer coufas grandes por feu ferviço. E 
como era fagazjdeu conta à Soltam Badur, como Soleimão 
era morto,com que todos (eus apparatos,& diíenhos ficarão 
perdidos,&fruftrada aefperança de nos lançarem da índia. 
Mas que dado cafo que feu fenhor foílè morto per aquella 
traição,que fe prcíumia fer ordenada pelo Turco , por o 
odio que lhe tinna porfe lançar coo Soltam do Cairo,&quis 
difsimular com elle pelo modo que teve em lhe mandar en-
tregar a armada per Haidairin; toda via pela vingança que 
Muílafà feu fobrinho tomou da fua morte,matando Haidai-
rin,& toda a gente fe fometter ao feu mando, & gouerno.S. 
A.tinha certo poderfe aproveitar, & fervir delle • E afsi que 
feu parecer era,que elle f enhor lhe efcreveíTe que fe vieíle pa 
ra íeu ferviço,promettendolhe de lhe fazer honra, & merce. 
Com eftas,& outras coufas,afsi teceo Coge Sofar o negocio, 
com idas,& vindas,& cartas de hüa,& oUrra parte,queCpor as 
grandes promeífas que lhe Soltam Badur deu de íi, determi-
nou Multafà de fe ir para i índia. 

Em 
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Em quanto iíto fe tratava quis Muftafà tentar afortuna, a. Diogo docente efireve nocap 

fe poder,a tomar aádade de Adem qua tinha por yeztnha, % 
1 . - I n 1 v n ir I > / oeiKeiaexaei,era»'bosajje-

&dando iuasjrazofcs coradas a elte^urpropoíito a hm de diarão com mais de XX.mil 

comprazer à gente foi cercar aridade colxi dez navios de re- hom">&*Htr*«em tamanho a-
o . 1 1 - 1 Verto,que a tomarão Cenas cbeva-

mo,& quarenta gelvas da terra, nas quaes embarcações levou r
td ̂  aqueUe ?ono J A ã m a J m f 

D C C. Rumes, Arábios, & Abexijs. Combateo Adem per f* de que era capitão mir Eítor 

mar,& per terra cÕ groífa artelharia,em que avia quatro ba- d a S i i v f ^ m qual & 
r i . r

 r . 1 - 1 1 -1 * 1 • que poderia tr tomar Xael deía-

íiJiícos que derrubarao boa parte dos muros, mas os Arábios PERCEBIDA, ofiu RCÍ,& MuftafàLE 

le defenderão animoíàmenre á culta das vidas de muitos,pela vãtar'10 0 

I o falvação de fuás peíToas,molheres,& filhos, & O maior traba- b. Diferentemente efcreve deita 

lho que no cerCo padecerão foi a fome de que morrerão mais armad* Diogo do couto (Dcca.4. 

que aferro, Vendo Muftafâ quam mal lhe avia fncçedido 
aquella jornada,levantou o cerco(qUe durou cinco meies)por veiias per mandado desoiimão Rei 
ler ia tempo de monção de noífas armadas,que ordinariamé T!mo$:das í«*«/^ capitão 

, 1 . , „ ' „ , 0 j • J • i geral a Soleimao(a que Couto erra 
te cada anno vinhao a aquelías partes, & deixando na cida- damentechama Baxa,governa-
do deZeibid por Governador à Xerife Ali Turco,que lhe <i°r do cairo, não o fendo efte soiei-
fervia de Veedor, & na cidade de Betalfac , Efcander Maus T / l f Z ^ f ' Tr

nf 
3 r • 1 1 1 D..\XXtrll[.paJJou a Inata, & 

Charques,&em Gizam outro leu criado chamado Bagxij; tevcDio cercada)&por feu lugar 
par tio para a índia com dous galeões em que recolheo a flor ttnenu* Efcander chan. Nafta 

1
 0 u J II • • companhia ião MoRafa Carmanii 

20 da gente,& as melhores peças de ar telharia, com muitas mu- Elaracen,que depois foi/e„hor de 
niçoes;Chegado a Xael, que he na còita de Arabia,onde in- Baroche, Acem un, que no Reino 

vernoü,porque hús fete Turcos dos mais principaes queelle ^^'""VEONTUIODEMADR* 
1 r r 1 " rr W 1- r • J Vi • • C Maluco,crCoge Sofar, t] u' aque-
ievavarecuíarao paliar a índia, ientindo que elleiamaisru- lie tempo era thefiureirodocai-

gido do Turco,que cm feu ferviço, a cinco delles tirou os o- r°>6 qual levavafUamiber,fiiiw, 

lhos,& a os dous cortou os braços pelos cotovellos, &emhu t f Z s 9 ? e " u t , 'nacm/dad. 
batel, os mandou lançar cm terra.De Xael feguio fua viagem Verão de M.D. XXVII. chegou a 
para Dio,onde fez o que adiante diremos.b Eniíto parou a c/^am^defeMa fortaleza 
± , ,' ^ , T i - 1 • r rr & ?rovtda de gente mumçoesi 

armada dos Rumes, tam receada na índia; de cujo iuccello fe embarcou para pafiràindia,& 

chegarão as novas à Chaul,naentrada de Settembro do anilo T" A^AR NA bocca doejlreito OSLÍ 

• } 0 M.D^XX V ILperalgúas naos de Meca,que naquelleporto ^ ' t Z T ^ f í 
entrarão, de que Chriítovão de Soufa avifou logo a Lopo Abril em cobit sarif porto de A-

Vàz de Sampaio; que aliviado deite cuidado attendeo à ou- r * b u > d ° R C í n t à e z e ™ d >°f 
r 1 rr mou Soleimao,& nomeou por Go-

tras couias neceílarias ao governo. vemaâor detieà Efcãder. succede Do í ucceílo deita armada teve defpois avifo el Rei Dom „ rã» entre anms diferenças das 

Ioáo,per Vi. de Ormuz,q lho mandou Chriftovão de Men- „ S S l ^ ' ^ 
doça, Capitão d'aquella fortaleza, o qual labendo que os „rtfuou emzeibid com titulo de * 

Rumes não paífavão à índia, determinou de avifar à el Rei „ »unos capitães fe torna-
, r , v • J o, ; raeparaSuez,& Muita fà fõ-

perterra, jornada até entam nao imaginada,& avida por „ b n ; j , 0 d e S o l e m : ^aosLfa 
quaíi impofsivel(como agora ordinaria,& fácil) a qual a inf- „ valia,fepajfvt à xael, & d' aiii 

4 o tanciade Chriítovão de Mendoça,fez Antonio Tenreiro, „ Di0-
pelo „ 
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„ pelo muiro conhecimento que tinha de liigoas,& de aque-
„ lias regiões,perque aviapaílãdo en companhia de Balthafar 
„ Peifoa Embaxador I/.Duarte de Mei\íTes_Góvernador 
„ da Ilidia ao Xiah ifôiael. Partio Antonio Tenreiro de Or-
„ muz para fazer efte novo caminho, em Settembro de 15 2.8. 
„ & chegando à Bafçorá,à tempo que erãoja partidas as cafi-
„ las para Alepo, com hum Mouro piloto do deferto,o atra-
„ veílou em dromedários,com grandes perigos de ladrões, & 
„ de feras que nelle andão : o qual paífado en xxij.dias chegou 
„ ao lugar de Cocana, & delle em companhia de hüa cafila, à 1 o 
„ Alepo,& d1 alli a Tripoli de Soria, onde fe embarcou para 
„ Chipre, & paífando à Italia veo ter à Portugal, onde el 
„ Rei D. Ioãolhe fez merce pelo trabalho de húa.ram nova 
„ & incógnita jornada, da qual, & da primeira fez Antonio 
„ Tenreiro hüa larga,& curiofa relação,que com nome de Iti-
,,. nerario imprimio em Coimbra 110 anno de x 5 65 .dedicado à 
a J elRei D. Sebaftião. 

to 
C A P I T V L O I X . 

Como Ter o Mafcarenhas mandou Abar o de 'Brito cm algúasfuftas 
à Ilha de Sintam,par a que Ihenao entrafíemmaritimcntosxdd 

no*ba que teT?e dafuafuccejSao no governo da índia, 
da armada quefe^ para ir 

a Sintam. 

# 

E S P O I S que Aires da Cunha , & Iorge 
Mafcarenhas fe vierão de Bintam, por caufa 
das enfermidades, & mortes da gente ( como 
atras temos ditto*) tornou PeroMafcarenhas à 3 o 
mandaria ao mefmo effeito Alvaro de Brito 

com algüs navios, para eftorvar que naqüelle porto não 
entraífem mantimentos, & por à grande necefsidadc que 
elle tinha delles,mandou très navios à Iaoa, de que erão Ca-
pitães Ioão Moreno, Francifco Lopez Bulhão, & Gonçalo 

d e D ' M »"-s- Alvarez,& não forão à cofta de Pam,donde Malaca as vezes ltr.8.C4p.7. r- . n 1 T\ r 
le provia^porque eltava de guerra com os Portugueles, por 

A ir 4 Martim A finfo de Sn/afilho caufa da morte de D.Sancho Enriquez,* & do dãno que por 
^ « f i i f o l h c f e M m i m A f c n f o â c S o u f i . . 

Neltc tempo Iorge Cabral, que partira de Cochij para as 40 
Ilhas 
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: Ilhas de Maldiva^íèfcdo. ja Lopo Vaz de Sampaio Governa-
dorj& .trazia duas fuftas,hum catúr, & hüa caravella(na qual 

, iahu RuiMartíz^vaíleiro dacafa cRelWeiparaficar alli ppr 
feitojr,) entregou os navios à Gomez dc^Soutomaior, queii 
cm hua das fuitas por Sottacapitão,& elle fe foi na outra ca-
minho de Malaca dar novas à PcroMaícarenhasdafuafuç-
çéífão, para ver fe de alviceras podia alcançar a Capitania de 
Malaca. E corno na felicidade achão os homes, muitos ami-
gos, tras elle toi Duarte Coelho.com recado de Áfonfo Me? 

,i p xia,& d'ahi à poucos dias Antonio da Silva <íe MeneíTes,que 
lhe leVava acarta da governança, & os autos .que fobre iífo 
erão feitos em Çochij. Com os quaes checado Antonio da 
Silva àMalaca,o AÍcàide mòr,feitor, & ofhriaes delia fe fo-
rao àJgreja,& nellacom fua folemnidade derãoijurarnentò 

. à Pero Màfcarelihas de feu cargo,fegundo coif ume; & com 
grandes moftras de prazer, o ouveráo todos por Governa-
dor, & logo proveò de Capitão da fortaleza à Iorge Cabral, 

. por as qualidades de lua peílòa,& por a boa nova que lhe le-
vou,& fez Secretario à Lançarote de Seixas,& Ouvidor gé-

__ ap ral à Simão Caeiro. Mas Aires da Cunha Capitão mòr do 
mar fe agravou do provimento da fortaleza em Iorge Ca-
bral por alviceras, & não nelle por juftiça pela qual dezia 
pertencerlhe per Regiméto d'eí Rei, de que o traslado efta-
va na feitoria. Pero Mafcarenhas porem íè refoíveo ,que a 

. provifão fe entendia quando o Capitão da fortaleza fallefce-
Jè, do que Aires da Cunha ficou mui efcandalizado. Duarte 
Coelho também ouve feu quinhão das alviceras,que foi hüa 
viagem para a Çliina,q.ue não ouve efteito, fenão a Capita-
nia riior domar da.armada de Francifco de Sa, que ia para à 

,,,; $ o rSunda^ue djajii a poucos dias chegou da índia: aqual Capi-
. - tania vagara por dom lorge Tello de Meneífes,quc partio de 
, , Cochij provido delia em companhia de Francifco de Sa em 

hum galeão veííio,em que levava todas as munições neccíTa 
. : rias para fe fazer a fortaleza em Sundaí & no primeiro tempo 

rijo que lhe deu no golfão de Ceilam,abriò o galeão,-& fe foi 
, ao fundo com mais de feífenta homés, & D. Iorge eícapou 
. em hum batel com algus quarenta,& fe tornou à India. 

•,.... È poftp que a monção de Settembro náo era vinda para 
í p r o Malcarenhas fe partir para a índia,por não efpcrar a de 

, AO Dezembro,& o inverno,quecra mui tarde, quis cm Agolfo 
" ' " ' i r 
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ir eíperar os Levantes aos Ilheos dePulo|uar,& citando fui* 
tonellesjlhedeuhuliitemporal tão rijo, a ue com os maftos 
quebrados do g a l e i s j que ia,tornou arn^r à Malaca, ôc 
porhúa mare que îe adiantou hum navio que ia carregado 
de drogas para a índia,efeapou do temporal, & paílbu a ín-

i.Efle navio chegou á índia no fim dia,a onde deu nova como Pero Mafcarenhas ia, & acaufa 
de Dezembro deM.D.xxvi, de elle não partir na inefma mare', foi aver vifta à faida da 

porto de navios que vinhão de Banda com Antonio de Brito 
Capitão q fora de Maluco, & tornou a entrar 110 porto por 
faber novas daquellas partes, de que avia mefes que as não 
tinha:& eíta breve detença que entam fez foi caufa de arri-
b a r ^ de tomar Bintam,quando o feu Rei tinha maiores ef-
peranças de ocçupar Malaca. Porque do tempo de Iorge de 
Alburquerque ficara mui desbaratada com as guerras, & fo-
mes que nella ouve,com que muitos mercadores a deixarão, 
& forão habitar à outras partes,& os fenhores que tinhão es-
cravos lhes derão liberdade por os não poderem manter. So-
bre eíta neceísidacfe de fome, & da guerra paíTada, era ja. 
morta muita ge.nte da que Pero Mafcarenhas levou nas idas 
à Binram, onde muitos acabarão de doença.Hiaílè também z o 
Pero Mafcarenhas à índia à governar, & Frãcifco de Sà avia 
de ir fazer a fortaleza de Sunda, com que a cidade de Malaca 
ficava í o , & em poder de Iorge Cabral novo Capitão fem 
cabedal para fuítentar a fortaleza femgente.Todaseítas cou 
fas erão manifeltas à ei Rei de Bintam per Mouros de Mala-
ca,que de tudo lhe davão avifo,& como todas erão cm feu fa 
vor , determinou de fe aproveitar da occaíião, & vir tomar 
Malaca pondo niífo todas fuas forças,& de íèus amigos. Para 
o que mandou requerer todos feus parentes,& aliados que o 
focorreíTem com gente quando foíte tempo, Sc com manti- 3 o 
mentos por íèu dinheiro,& que a Malaca os denegaífem,por 
que per fome, & ferro lhe queria fazer guerra a tè ganhar o 
íeu que tinha perdido. 

A cites peníamétos atalhou Deos NoíTo Senhor,com o cf-
torvo que deu á partida de Pero Mafcarenhas : o qual faben-
do que não podia ja partir para a índia menos que na fim de 
Dezembro,ou entrada de Ianeiro,& que deixava aquella ci-
dade em perigo manifeíto, fe não deítruiíTe a Bintam antes 
da fua partida,chamou à confclho todos aquelles Capitães,& 
fidalgos que alli eftavão, & manifeítando lhes o perigo de 40 

Malaca, 
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Malaca, &: que o rcnjfedio delle era a ruinade Bintam, lhes 
diíTe que elle determinava cpmetter aqutella emprefa,da qual 
tinha por certo tornar com Vittoria, pbjrWe para iíTo enten-
dia aver Deos eftorvado afuaida à índia jutado n'aquella 
occafíão tantos fidalgos, & Capitães, ôç valentes foldados. 
A pprovarão todos a determinação de Pero Maícarcnhas, o 
qual para que o Rei de Bintam não fe apercebeíTe mais do q 
eftava fortalecido,uíou defta cautela.Como era publico que 
Francifco de Sà eftava ordenado para ir à Sunda, & elle efta-

i o va doente,deu Pero Mafcarenhas cuidado à Duarte Coelho, 
que apreftafle as coufas da armada para Bintam, com voz q 
as fazia para à Sunda, por elle eftar declarado que avia de ir 
com Francifco de Sà fervir de Capitão mor do mar. es-
tratagema, & ardil foi mui proveitofo, porque em quanto 
Duarte Coelho aperçebeo aquella armada,fempre os Mou-
ros tiverão para íi fer para a Sunda. 

Próvidas todas as coufas para a jornada,embarcouíTe Pero 
Mafcarenhas em hum galeão, de que era Capitão Alvaro de 
Brito; &: das outras velas,q erão vinte, em queentravão feis 

i o que av ião de ir à S unda, erão Capitães Aires da Cunha, Al-
varo da Cunha feu irmão, Antonio da Silva> Antonio de Bri-
to,D.Iorge de Menefes,Francifco de Sà,Duarte Coelho, Si-
mão de Soufa Galvão,TriftãoTeixeira, Ioão Roíz,Pereira 
PaíTaro,Francifco de Vafconcellos, Iurdão Iorge, Francifco 
Iorge,& Fernão Serrão de Évora; todos eftes ião em naviqs 
Portuguefes:as outras embarcações erão lancharas da terra, 
& nellas ião por Capitães Iorge de Alvarenga,Diogo deOr-
nellasjloão Eftevéz,Vafco Lourenço,Fernão Pirez, & Gaf-
par Luis.Nefta frota ião a tè. quatrocentos( foldados Portu-

30 guefes,emqueentravãpmuitos fidalgos, alem dos Capitães; 
& outragentenobrç.Os Malaios da terra,& vaíTallos da ci-
dade ferapíèifcentps, de que erão Capitães dous Mouros 

principaes, Tuam Mafamede, & SinaiaRaxa. 
; armada, & gente partio Pero Mafcarenhas hum r| » 
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ir eípcrar os Levantes aos Ilheos de PuIo||uar,& eftando fur*. 
tonelles,lhe deu hum <:emporal rão rijo, aue com os maftos 
quebrados dogaleãV:«f que ia,tornouarK^r à Malaca, & 
porhúa maré que te" adiantou hum navio que ia carregado 
de drogas para a índia,efeapou do temporal, & paíTou a In-

i.T.fle navio cht^u Á indu no fim " onde deu nova como Pero Mafcarenhas ia, & a caufa 
dt Dtumbro deM.D.xxvu de clle não partir na mefma mare, foi aver vifta á faida do 

porto de navios que vinhão de Banda com Antonio de Brito 
Capitão q fora de Maluco, & tornou a entrar no porto por 
faber no vas d'aquellas partes, de que avia mefes que as não j & 
tinha:&efta breve detença que entám fez foi caufa de arri-
bar,& de tomar Bintam,quando o feu Rei tinha maiores ef-
perançasde ocçupar Malaca. Porque do tempo de Iorge de 
Alburquerque ficara mui desbaratada com as guerras, & fo-
mes que nella ouve,com que muitos mercadores a deixarão, 
&forão habitara outras partes,&os fenhores quetinhão es-
cravos lhes derão liberdade por os não poderem manter. So-
bre efta necefsidadt de fome, & da guerra paflada, era ja, 
morta muita gente da que Pero Mafcarenhas levou nas idas 
à Bintam, onde muitos acabarão de doença.Hiaííe também 2.0 
Pero Mafcarenhas à índia à governar, & Frãcifco de Sà avia 
de ir fazer a fortaleza de Sunda, com que a cidade de Malaca 
ficava í o , & em poder de Iorge Cabral novo Capitão fem 
cabedal para fuftentar a fortaleza fem gente.Todas ellas cou 
fas erão manifeftas à el Rei de Bintam per Mouros de Mala-
ca,que de tudo lhe davão avifo,& como todas erão cm feu fa 
vor , determinou de fe aproveitar da occaílão, & vir tomar 
Malaca pondo niíTo todas íuas forças,& de íèus amigos. Para 
o que mandou requerer todos feus parentes,& aliados que o 
focorrcíTem com gente quando foíte tempo, & com manti- 3 o 
mentos por feu dinheiro,& que a Malaca os dencgaíTem,por 
que per rome, & ferro lhe queria fazer guerra a cè ganhar o 
feu que tinha perdido. 

A eftes peníamétos atalhou Deos NoíTo Senhor,com o ef-
torvo que deu á partida de Pero Mafcarenhas: o qual faben-
do que não podia ja partir para a índia menos que na fimdc 
Dezembro,ou entrada de Ianeiro,& que deixava aquella ci-
dade em perigo manifefto, fe não deftruiflè a Bintam antes 
da fua partida,chamou à confelho todos aquelles Capitães,& 
fidalgos que alli eftavão, & manifeftando lhes o perigo de 4 0 

Malaca, 



E I v R j O P R I M\E I R O. M 

Malaca, & que o rcn/edio delle era a ruína de Bintam, lhes 
diíTe que elle determinava cometter aqutlla emprefa,da qual 
tinha por certo torrar com Vittoria, pojWe para iíTo enten-
dia aver Deos eftorvado a fua ida à índia, <X jütado n'aquella 
occaíião tantos fidalgos, & Capitães, & valentes Toldados, 
Approvarão todos a determinação de Pero Maícarenhas, o 
qual para que o Rei de Bintam não fe apercebeíle mais do q 
eftava fortalecido, ufou defta cauteIa.Como era publico que 
Fraiiciíco de Sà eftava ordenado para ir à Sunda, &elle efta-

i o va doente,deu Pero Mafcarenhas cuidado à Duarte Coelho, 
que apreftaífe as coufas da armada para Bintam , com voz q 
as fazia para i Sunda, por elle eftar declarado que avia de ir 
com Francifco de Sà fervir de Capitão mor do mar. Éfta es-
tratagema , & ardil foi mui proveitofo, porque em quanto 
Duarte Coelho apercebeo aquella armada,fempre os Mou-
ros tiverão para fi fer para a Sunda. 

Providas todas as coufas para a jornada,embarcouífe Pero 
Mafcarenhas em hum galeão, de que era Capitão Alvaro de 
Brito;&: das outras velas,qerão vinte, em que entravãofeis 

zo que avião de ir à Sunda, erão Capitães Aires da Cunha, Al-
varo da Cunha feu irmão, Antonio da Silva,Antonio de Bri-
to,D. Torge de Menefes,Francifco de Sà,Duarte Coelho, Si-
mão de Soufa Galvão,TriftãoTeixeira, íoão Roíz,Pereira 
PaíTaro,Francifco de Vafconcellos, Iurdão Iorge, Francifco 
Iorge,& Fernão Serrão de Évora; todos eftes ião em naviqs 
Portuguefesras outras embarcações erão lancharas da terra, 
& nellas ião por Capitães Iorge de Alvarenga,Diogo de Or-
neilas,loão Eftevéz,Vafco Lourenço,Fernão Pirez, & Gaf-
par Luis.Nefta frota ião a tè quatrocentosfoldados Portu-

3 o gueíès,em que entravão muitos fidalgos, alem dos Capitães, 
& outra gente nobre.Os Malaios da terra,& vaífallos da ci-
dade ferião ièifcentos, de que erão Capitães dous Mouros __ ^ 

principaes, Tuam Mafamede, & Sinaia Raxa. Com efta 
armada, & gente par tio Pero Mafcarenhas hum i * 
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C t A / P I T V L O^ X . 

(jrnó VeroMafcarènhas cbevou ao portada liba de Bhitatoi& 
desbaratou bua amada d'el % de Pam,*? do conjelbo 

que teVepor onde accomet teria a entrada^ 
dà cidade. 

E N D Ó todo o caminho dé Malacaà Bin-
tã cheo de Ilhetas,reftingas, & baxos de mui- i o 
to perigo,chegou Pero Mafcarènhas ao porto 
de Bintam com grande trabalho , & rifco 3 & 
furgindo,mandoufondar a barra do rio, para 

Ver fe poderia fobir per elle acima com os navios pequenos 
quelevava:íoi Duarte Coelho á fazer eftafonda, & tornan-
do deulhèmenos eíperanças dafubida dos navios,das que 
elle levava dé Malaca. Porque defpois que Iorgede Albur-
querque voltou de Biritam,mãdouel Rei metter no rio mais 
eitacas,& tam retorcidas, qüe não podião entrar em aquelle 
Canal,íènão algüas pequenas lancharas:& porque levar a gen z o 
te ncllas ate a ponte,que eftava na cidade,onde Pero Mafca-
rènhas fe queria vetjeraofferecer agente à morte mui certa, 
aífentou per confelho dos qüe alli forão com Iorgé de Al-
burquerque,de mandar arrancar ascftacas, & deipejar o ca-
minho , & afsi íe fez; para a qual obra nomeou â Fernão Se-
rrão,qüe era Capitão de hüm navio,por fer bom cavalleiro, 
& homem induftriofo,& deülhe Cinquòenta homés eícolhi-
dos, & deípachadòs para aquelle mellcr. Começando Fer-
não Serrão efta obra,forão tantos os tiros fobre elle da arte-
lharia que eftava aílèntada na terra,principalmente nos Co- 30 
tovellos delia , que fenão forão as grandes arrombadas qüe o 
navio levava, fora mettido no fundo. Foi efta arrancada das 
eitacas hum trabalho tam grande, que baftava para matar os 
homés,quanto mais os pelouros da artelharia: porque como 
as eftacas forão alli mettidas com força de maflo,&íobre ellas 
crefceo a vaía,afsi fé üniò cóm os paos,que parecia terem cria 
do raizes, tam firmes eftavão, pelo que à força de cabreftan-
tes fe bulião,& arrancavão, pòildo os homésniífo tanto tra-
balho que cofpião fangue. 
• Sobre efte trabalho lhe recreíceo outro, que os metteo em 40 

maior 

« 



L I V R O P R I M E I R O . 

maior revolta,&: foiJb foccorro q cl Rei cf Pam genro delRei 
de Bintam lhe manáava,afsi de gente,«orno de mantimétos, 
em trinta lanchar^;, q fazião grandaafttáratOj & moftra ao 
mar;& pofto que Pero Mafcarenhas jaPlinha noticia delta 
armada q el Rei de Bintam tinha mandado pedir, & não o fo 
breíaltou a vifba delia,toda via fez em todos grade alteração, 
de mais de verem tamanha frotta,recearem que chegada ella 
ao porto,faiíTe de dentro do rio Lacxemena,& os meteíTe em 
maior trabalho. E aísi antes que fe chegafle mais, mandou 
Pero Mafcarenhas à Duarte Coelho que lhe faiífe com al-
gúas vellas ao cncontro,porque Aires da Cunha,que era Ca-
pitão mor do mar, tinha engeitado o cargo por as paixões 
paífadas com Pero Mafcarenhas fobre a Capitania de Ma-
laca que lhe não deu, Porem quando vio a revolta que ia na 
vifta d'aquellas lancharas, elle com feus irmãos Alvaro da 
Cunha,& Francifco da Cunha, & algús parentes, & amigos 
que fe lhe chegarão, lefoià Pero Mafcarenhas, dizendo: 
Senhor s que mandais que faça por ferViço d'el T^ei > que para 
tfio não negarei minha peJSoa ; au que Pero Maícerenhas 
refpondeo: Acudi fenhor ao encontro d'aque/les naVios que Ve-
des-, o que Aires da Cunha logo fez, mandando Pero Maf-
carenhas algus navios que o acompanhaíTé,& ficou d aquel-
la parte defeanfado, vendo que Aires da Cunha fe offerecia, 
& com elle ião feus irmãos,& peífoas, que do cafo avião de 
dar boa conta. Os Mouros quando virão Duarte Coelho 
que faia da armada de Pero Mafcarenhas, não fizerão delle 
conta,porque levava fomente quatro ou cinco navios, mas 
quando lhes appareceo Aires da Cunha, imaginando fer ar-
dil de guerra,acõmetteremnosefpalhados, começarão à re-
demuinhar, & a maior parte delles,que à Duarte Coelho 
que ia diante ja começavãoà varejar com a artelharia, fo-
rãoííe retirando para híía Ilha que alli eftaVa perto com 
fundamento de felalvar em terra , & aísi o fizerão. Final-
mente , a fua vinda parou em muitos delles ferem tomados 
no mar,& muitos íVaquella Ilha, & outros deixando os na-
vios falvarão fuas peífoas, a que ajudou fer perto da noute, 
por razão da qual Duarte Coelho,& Aires da Cunha os dei-
xarão de períeguir,& contentarãoíTe cõ lhe ficarem na mao 
mais de doze lanchai as,com quanta artelharia, & mantimen 
tostrazião. 

0 Ávida 
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Ávida elta vittoria^que Pero Maícaíenhas tomou por cer 

to final da outra que;: íperava da tomada da cidade, dobrou 
mais gente pararcjvoTa;: com outra fretes o arrancar das eíta-
cas,que ainda çoretoclaeíta dobrada diligencia,durou o tra-
balho mais de doze dias,fendoja neíle tempo o navio de 
Fernão Serrão tam esfuracado da artelharia, & tam cheo de 
agoa, que era outro novo trabalho eígotala, porque fenão 
foífe ao fundo. Toda via elle acabou lua obra, & foiííe por 
muito perto da ponte,a qual ordenada para ferventia, & de-
fenfão da cidade,eítava armada fobre groílos maitos depao 10 
barbuíàno, que por fer forte &ri jo lhe chamão pao ferro. 
A cidade ficaya íituada à mão dereita da ponte,3 apartada 

A.ofitio da ilha,&cidade de Bin- delia pouco mas de mil paífos, toda cercada de madeira grol-
t Z T Z ° M - 0 d t B a T m m f a ' C 0 ™ eftacadadobrada>& tam alta como hum muro feito à 

dentes de ferra, que ficavão fendo travefes hús dos outros, 
defendidos com muita artelharia.E para defenfão de húa pra 
ça que ficava entre a cidade & o rio, & fervia para a embarca 
çãodefembarcaçao, avia hum baluarte terraplenado, ôc 
n'clle aíTentadas muitas peças de artelharia.Na outra parte da 

Í>onte,aísi da banda de baxo ate a foz do rio,como acima dei 2,0 
a,tudo era hum eípeífo arvoredo de mangues, arvores que 

íè crião n'agoa falgada,femaver outra ferventia, nem cami-
nho,por tudo fer alagadiço perque fe não ferviáo.E com tu-
do no fim deita ponte(ainda que com eíte arvoredo de man-
gues abaxo & acima eítava fegura delta mão efquerda,fron-
teira à outra dereita,em que el Rei tinha poíta a maior defen 
fão) eítava feito outro baluarte daquella madeira forte com 
muita artelharia, & por Capitão delta eítancia hum Mouro 
por nome TuamRaja, bom cavalleiro, com gente que elle 
efeolheo à fua vontade. Da outra banda da cidade, que era a 30 
dereita, em que os Mouros outro íitinhão poíta fua defen-
fão,alem dos Capitães que eítavão repartidos pelos lanços 
do muro que diílèmos,ficava de fora Lacxemena, como Ca-
pitão do mar,por alli ter fuas lancharas com que efperava pe 
lejar,avendo diífo necefsidade.E afsi o fez,porque tanto que 
Fernão Serrão acabou fua obra, & com grande grita & pra-
zer chegou à ponte,fícãdo de maré chea,como hum baluar-
te fobre cila, acõmetteo Lacxemena o navio, & pelejando 
os Mouros animoíamente , com cufto de muito fangue dos 
noíTos, ôc derribando à Fernão Serrão quaíi por morto, 

ouverão 
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ouvcrão de ficar feiliores do navio. Mas à eíla preíTa acodio 
Pero Mafcarenhas ím as mais pequcims embarcações que ti 
ilha,por caufa da a^telharia que ella^a Ws cotovellos de te-
rra das torceduras do rio, & tez tal ei^tógo em os Mouros, 
que defpejarão o navio,& Lacxemena fe tornou a recolher. 
Aconteceo que n'cíle recontro hum cícravo moço, & Çhri-
llão de hum Português que eílava cattivo, tendo tempo ef-
capou, & veo dar nova à Pero Mafcarenhas do eílado das 
coufas d'el Re i , & como eílava fortalecido; & per o mef-

i o mo modo também hum Português cattivo, preío com hüa 
groífa braga,antcmanhãa mettido bem na vaia por chegar 
ao navio de Fernão Serrão,começou a bradar,& pelos noífos 
foi d'allitirado,& levado à Pero Mafcarenhas, àquem con-
tou tudo o que paíTavaentre os Mouros. 

Vendo pois Pero Mafcarenhas per fua própria peííoa a 
fortificação que os Mouros tinhão pofta n aquella parte da 
mão dereita onde a cidade eílava, como em lugar de ma- 1 

iorfofpeita,por razão da praça,& ferventia ; & coníide-
rando também a outra parte da ponte onde eílava o baluar-

2 0 t e , & o grande arvoredo que avia ao longo do rio ate ir 
dar nJella;dillo que reconheceo,& notarão os que com elle 
forão, tirou o confelho do que avia de fazer, & foi mandar 
logo aquella noute ordenar na praia,na face do terreiro, 
que era ferventia da cidade, hum repairo de pipas cheas de 
terra, guarnecido com algús falcões, & guardado com os 
Malaios que vinhao n'aquella armada, Capitães TuamMa-
famede,& Sinaia Rája,com algus Portuguefes-que os govêr 
naílèm, aos quaes elle defcobrio os finaes que avião de fa-
zer,^' aos que avião de refponder; porque fua tenção era 

30 acõmettera entrada da cidade per outra parte, & dar à en-
téder ao inimigo com aquella prevenção que por alli a que-
ria entrar;& à eíle firií mandou pôr n'aquella parte os Mala-
ios,que como gente menos fiel, não lhe íèrvião de mais qUe 
demolira do que elle não queria fazer. E por onde deter-
minava que foíTe a entrada da cidade, menos foípeitofa a 
e lRei , & mais trabalhofa aos noíTos,por a grande aípe-
reza do caminho, era pela mão efquerda, per entre os man-
gues, ate ir dar rio baluarte da ponte. Vinda a noute, dei-
xando os navios grandes providos de gente, & em os dc 

40 remo leves embarcando outra, os repartio em duas èfqua-
j C z dras# 
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Antes que foíTe meijtida à faco,tres mercadores eílrangei-

rosquencllatinhãoráuitafazenda/eviérãò à Pero Malca-
renhas,pedindolhe jí Telles ouveíTe compaixão, por não fere 
naturaes dà terra, tfljúe clle concedeojcom condição que 
lhe deíTem òs mantimétos que òuveíTetíl mefter os dias que 
alli eftivcíTem,como fizerão-Defpois que a cidade foifaquea 
da,poferãolhe o fogo.Ouve nella grande dcfpojo, em que en 
trarão perto tíe trezentas peças de artelhariaidas quaes muitas 

t. Antes q Pero Mafcarenhas par-r „ r rr • i r , , 1
 n „ . 

tiffedeBintam vto aiit tero fcnlm forao noílas,avidas per os navios das armadas que eiteRei 
que fera d'aqueiu ilha, a quem 6 trazia contra nõSiO qual vendofe desbaratado} lurtadamen- i o 

^ é ^ l ^ & Z ^ pàflbuàterrá fiímedc Malaca,* hum lugar chamado 
le lha deu com condido que ficajfe V jáiltaná,oridé d ahi a poucos dias com o trabalho do cami-
vajfallo d'elRd de Portugal, c^9nho,& no jo da fua ultima perdição acabou a vida; mas ficou-
tiao farta fortaleza n aqlla Ilha, u , í . i . t r • n 
nem traria armada no mar. lhe hum hino por nome Alaudim, que também leguio eita 
Feo também el Rei de Linga gran- guerra cõtirá rios,como adiante diremos.* Acabado efte íei-

foi 0 h o " í a d ? n-aquellas partes fe fi-
ras,&foi mui bem recebido de Pe- zerão;porque Franciíco de Sá avia de fazer lua viagem para 
ro Mafcarenhas. Sunda,Pero Mafcarenhas o dcfpedio d alli, & elle fe tornou 

togo 9 outt ,r,s.cap.}. p a r a Malaca com honra, & triúfo de tã gloriofa vittoria. 
zo 

é A P Í T V L O XII. 

•Da dejeripção de Sunda} t? cojlumes de feus habitadorest ir em que 
lugares da Índia hà pimenta para carregação. 

N T E S que trattemos do fucceíTo da jorna-
da de Francifco de Sà, he neceíTario contar a 
caufa delia,& como efta depende da amizade 
& paz,que Enrique Leme per ordem de Iorgc 
de Alburquerque Capitão q.foi de Malaca, af-

fentòu coei Rei de Súda,por razão cia pimétaqhà naquelle 30 
Reinojconvé primeiro dar noticia da viagé de Enrique Le-
me,ainda q na cotados annos tornemos hü pouco atras do té 
po deq aoprefente trattamosj&porqo Reino da Sudahehü 
dos da Ilha da Iaoa,íèrá ncçcflario preceder à tudo a deferip-
çãodefta ilha & Reino,para fe melhor entender o que fobre 
elle hemos de dizer. 

Qa terra da Iaoa fazemos duas Ilhas,hüa ante outra,cujo lã 
çaméto he de Ponéte para Oriéte,quaíi ambas em hú paralle 
lo em altura de (etc até oito Grãos da parte da linha Equinoe 
ciai para o SuLNo cõprimento deitas Ilhas, fegundo os ma*. 49 

reantes 
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reantcs d1 aquelle Oriente,as aíTentão <|'m fuas cartas,avera di 
ítancia pouco mais ou menos de centoj & oitenta legoas,não 
fendo na verdade {Irás,como moftrareji>os na noíla Geogra 
fia univerfal.Os mefmos Iaos não fazf te Iaoa duas Ilhas,fe-
não hüa dc todo aquelle comprimento.E para o Ponente, on 
de ella vem à vezinhar com a Ilha Samatra fica entre ambas 
hum canal de dez ate doze legoas dc largura;a pelo qual fe 
navegava todo aqüelle Oriéte com o Occidente da índia,an can<j Wcham*9 Bofuet' 

& _ . , , \> . tf r . _ n T raoda Sunda, tem no mais largo 

tes que Malaca lerundaiíe,comoja temos elcritto.Elta Iaoa vinte cinco legoas, & no mais ef-

10 aisi como vai em comprimento,leva pelo meio húacordade tre>t0 feis& fad* dtile d* 

ferranias mui altas,que Terão dacofta do mar da parte <j tem 
aface ao Norte,ate o mais interior da terra vinte cinco le-
goas, & delias para o Sul os mefmos naturaes da terra não fa-
bemo q vai,fomente dizem ter noticia,que deitas ferras até 
o mar do Sul avera outro tanto.Quafi no terço do cÕprimen 
to deita Ilha,na parte Occidental,eifà Sunda,de que avemos 
de tràttar: a qual parte de terra osfeus naturaes temfer Ilha 
apartada da Iaoa per hum rio pouco fabido dos noífos nave-
gantes^ que elles chamão Chiamo, ou Chenano, que corta 

i o do mar todo aquelle terço de terra: demaneira, que quando 
aquelles naturaes dão a demarcação da Iaoa,dizem que a par 
te do Ponente confina com a Ilha de Sunda,& íe aparta delia 
por efte rio Chiamo:& da parte do Oriente com a Ilha Bale, 
& que doNorte tem a ilha Madura,& do Sul mar não defeu-
berto;porque tem elles para fi que quemfae per eiles canaes 
'contra aquelle mar do Sul,efgarra com as grandes correntes, 
& não pode mais tornar,& por iíío o não navegão ao modo 
que fazemos Mouros na coitada Cafraria ate Sofalla, que 
não paífão o Cabo das correntes por as grandes que aquelle 

30 mar tem.Os moradores de Sunda em abonação da fua terra, 
gloriandoífe fer melhor que a Iaoa,dizem,que Deos ordenou 
aísi eíf a divifão entre citas duas terras, per aquelle rio Chia- ,v 

mo; & logo per elle mefmo o quis molhar nas arvores que 
nalcem ao longo delle; porque tendo as raízes na fua mar-
gem , lanção as ramas & frutto para dentro de fi, deixando 
o rio defaiombrado deite arvoredo: a qual cauía fendo con-
forme à razão natural, elles a atribuem à milterio ; por 
carecerem dos princípios da Philofophia: porque todas as 
coufas naturalmente íao tam amigas de lua própria confer-

40 vacão,& fogem tanto das q lhe podem lèr perjudiciaes, que 
C 4 por 

« 
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por fugirem aquellas árvores aos ventos, que correm com 

afilhada i,oa he divididaem d . i - j foauelic rio, fe inclina© á outra 
muttus Remos pelo marítimo Sep- t> \\ 1C ~, n . . „ 
tentrional delia, & dos <juefe tem parte,como quem ljî fs roge,o q he coulamui nota aos boos 
noticia, começando da fita parte mareantes, que da ÍRvÍínação das arvores,que eítão ao longo 

njiíeno do mar,conhecem que vento curfa n aquella coita o mais do 
fertâo,à• tem fuperioridade[obre anno.E tornando a repartição q os naturaes d'aquellas par-
os Reinos referidos, & outros) Be. f e s j súda fazem>elles a apartão per aquelle rio Chiamo que rodam,Sodaio,Tubam,Ca\oam,U- ^ , ^ r i sr • r1 • 
para (a cidade principal de fie.Rei- diflcmos;o quaipor n ao ler dos íioílos navegantes mui labi-
«o fe chama cherinbamà, três le- do,fazem da Sunda, & Iaoahüa Ilha: & deixando as coufas 

daIaoaparaanoíTaGcographiauniveríàlj poi S aSu„da„o s , » 
gam,&Matarom.Nasferrasdefia trouxe a efta delcripçáo de terras, rallaremos hum pouco 
ilha vive muitos fenhores tjfecha- delia a 

^com carne humaJa!osfeuspúmi Eítallhadc Sunda he terra mais montuofa por dentro 6 
ros povoadores forão siames,qcer- a Iaoa,têfeis portos de mar notáveis, Chiamo que he o ei-
tadoannode Dccc. paründo de t r e m odaUha,Xacatarapor outro nome Caiavam,Tanga-
Statntmbum iuncoparaallha de . . , , J , . o 
Macaçar,efgarrarão com hum tem ram, Cheguide, Fondang, & iiantam,° que 1 ao de grande 
•porai,cr fe perderão na ilha de Ba trafego,por razão do comercio que fe aqui vem fazer,afsi da 

^ r z t ! : : ^ . l a o W ^ ^ & S a m a ^ A p r i n d p á d d . f c que té 
cuberta,a quaiporfuagroffura, & eíte Reino íe chama Daio,mettida hum pouco no fertão, a 
fertilidade veologo povoar pajfa- q u a l affirmão,que no tempo que foi i aquella Ilha Enrique zo 
rafJhod el Reide Stam, erembü T

J . , ,l 1 -,1 . -t * _ . 1 . 
bom porto delia fundou a cidade Leme, tinha cmquoenta mil vezinhos, & no Remo avena 
paffarvam do feu nome, que foi a cem mil homes de peleja; agora por a guerra que lhe fizerão 
primeira povoação defia ilha são Qs M o u r o s t l K j 0 m u i t o deminuido.A terra he em ü mui 
oslaosfoberbos,valentesi&atrei- 1 , 1 1 1 1 r -t * 
çoados,tã vingativos, que por qual to groíla,ha n ella ouro baxo de lette quilates,te carne,& mo 
quer pequena offenfa (tendo eiies teria de toda forte , muitos mantimentos, & tamarindos, 
pola maior de todas poremlbe a r j • _ a ~ ' i 
mão na te fia) fe fazem amoucos que aos naturaes íervem de vinagre. A gente nao he muito 
para fe fatísfaz.erem delia-.exerci- bclücoíà,mas dada às fuas idolatrias,para o que tê grande nu 
tão muito a navegação per aquelle m e r o templosjq uerem mal aos Mouros, 3c muito maior 
Ar cível ago Oriental, &diz.em que \r -n 1 ^ 1 ^ . 
navegarão ja pelo oceano atè a agora, deípois que os coiiquiítou hum. Sangue de Pate de 
ilha de s.Lourenço. Dama. Podem aqui reígatar quatro & cinco milpeífoas por 3 ° 
b. ^ cidade de Banfa, ou Banta, q ̂ ttiV0S,p0r fer muito pOVO,&llCltO por lei fua , q O pai pof-
fica no meio de Boqueirão da süda, ia vender os filhos por qualquer leve iiecelsidade. As molhe-
tjla fituada no meio de hüaUrga r e s t | bom parecer,& as nobres fão mui caftas,o que não ião 
enfeuda depõtaapãta tera tresle \ 1 n • i 11 
goas: ke limpa,defeisate duas íra as do povoj.tcm molteiros de molheres que guardao perpe-
çasde fundo,fae nelia bum rio que tua virgindade, por vaidade da honra, mais que por deva-
divide a cidade cm duas,perqne po- ção.Os homes nobres quando não podem cafar fuas filhas à 
(tem entrar )Uncos,Q-gales. A bum Z , P , r " 
lado da cidade hà bua fenaieza lua vontade, conçra a lua delias as mettem neítes moíleiros. 
(u)o muro q he de adobes terá de lar As cafadas quando lhes morrem feus maridos hão de morrer 
qurafete palmos,&osfeus baluar- 1 1 ] o r r 
tespo de madeira guarnecidos, co com ellcs por honra,&le temema morte, entam íe mettem 
boa arteiharia. ii'aquelles moíteiros como religiofas. O Reino fe fuccede de 40 

pai 
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pai a filho,&não ofobrinho filho de^irmãa ao tio,como ufão 
os Malavares, & outro gentio da Inçlia. Prezãoíè de ter ar-
mas ricas,guarnecidas d ouro, & lacradas detauxia, & afsi 
dourão os crifes,& ferros de lanças , toda outra arma de fe-
rro. Muitas outras coufas poderamos eícrever defta terra, 
(q deixamos para a noífa Geografia,por não fazer ao propc-
(íto deita hiftoria)& de todas as que cila porduz, a de maior 
importançia,he a pimenta de que íe colhe cada anno mais de 
trinta mil quintaes. 

i o E porque os Reis de Portugal alemda conquiíta d'aqucl-
las partes de Oriente,para fuftentaçáo delia,tem o comercio 
das mercadorias que a elles Reinos le trazem, partefica feri-
do defta hiftoria da índia,com a occaíião da pimenta da Sun 
da,trattar delia, (como de efpecearia mais principal,) & dos lu 
gares donde vem.Dizemos por tanto, que das partes que os 
Portuguefes conquiftarão na índia, d'aquem, & d'alem do 
Ganges, em feis partes fomente ha pimenta, que feja coufa 
notável para carregação de naos. Na terra do Malavar a hà, 
muito neta,na parte Occidental da Ilha Samarra, onde fão os 

2 0 Reinos de Pacem,& Pedir,na cofta de Malaca onde chamão 
Quedà,& n i outra parte da mefma terraqUe tem o roftro pa 
ra Levante quaíi oppofta à efta,& na terra da Iaoa, por no-
rrie Sunda. A pimenta d1 aqui, & do Malavar, he quafi igoal 
em pefo, groífura, & fabor ; & n'eftas duas partes ha maior 
quantidade que nas outras. E antes que cntraílèmos na ín-
dia, todas as terras Occidentaes do mar Parfco çara nos, fe 
proviãodaque avião do Malavar, & de Queda, Samatra, 
Sunda,& Patane,todo aquelle Oriétc ate a China. Mas anti-
guamente quando os Chijs conquiftarão a Ilidia (como ja 

30 em outra parte eferevemos) no Malavar faziãofuas carrega-
ções por dar faida à fuas mercadorias que trazião do feu Orié 
te,por fer mui vezinho à Perfia,& Arabia,& per as quaes pro 
vindas tinhão faidaparaonoífoOccidcnte,& ainda oje a 
Cochij onde nos fazemos a carga, ficou efte nome que lhe . 
os Chí js poferão.Mas como com noífa entrada na índia to-
do o comercio, & navegação das efpeceariasfe mudou:os 
Mouros que n'eife tempo er ão fenhores delle o vieráo a per 
der,por nos o defendermos com noíTas armadas, cõ as quaes 
elles atormentados, deixando a coitado Malavar, ião aos 

40 Reinos de Pacem,& Pedir, onde alemde pimenta achavão 

C 5 noz 
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ridz,maçai& crávo,quápela via de Malaca alli vinha rcr, Sc 
outras mercadorias d-aiuellc Oriente > & fua navegação era 
per entre as Ilhas deMpldiva,vmdo aboccaço eftreito de Mc 
ca,fugindo de noffafemadas. E algüs defpois queòs Pòrtu-
o-ueíes forão fenhores do Reino de Pacem,poilo q era com-
prida navegação, ião per fora da Ilha Samatra ao porto de 
Sunda,onde achavão mais copia de pimenta,& afsi de outras 
drogas,por íèr todo aquelle Oriente navegado pelos laos,de 
cujas mãos elles avião tudo. 

E porque a fuílancia de Malacâ eftav a no tratto daquelle i o 
Oriente,por fer hüa feira a que o de la, & o dc cà concorre ; & 
por odionoíTo os laos fugião delia,&bufcavão eftoutras-faí-
das,afsi para à China,corno para Cambaia,& eítreito de Mc 
ca.Como Iorge de Alburquerque Capitão de Malaca tinha 
muita noticia defte comercio da Sunda,determinou de o rnã 
dar tentar per Enrique .Lerne feii cunhado 5 por fer fenhor 
dellehumRci Gentio chamado Samiam, com o qual ja ti-
nha comunicação da primeira vez que efteve em Malaca 
em tempo de Afonfo de Alburquerque. 

io 
C A P I T V L O X I I I . 

Como Enrique Leme partio de Malaca, afientou pazjcom el R et 
Samiam de S undafi? metteo o padrão ondefe al>ia de fazer hüa 

fortaleza da j ornada de Francifco de Sa,da qual 
não refultou ejfeito. 

O R G E dc Alburquerque para o commer-
cioque queriaaíTentar comei Rei de Sunda, 
mãdou armar hum navio o anno de D . X X II. .3 0 
dc que foi por Capitão Enrique Leme, bem 

v̂ -çMi acompanhado de gente,& com alguas coufas 
dc preíèntc para aquelle Rei Samiam. Chegado ao feu por-

to, ro,2 elle o recebeo com muito gafalhado,& como home a q 
importava muito noíTa amizade,afsi parale ajudar de nos na 
guerra que tinha com os Mouros,como por cauía do comer 
cio,aíIentou logo com Enrique Leme, que mandaíTc el Rei 
dc Portugal fazer alli húa fortaleza,& que lhe carregaria quã 
tas naos quifeífe de pimenta,à troco de outras mercadorias q 
aterraouveíTc meiter. Equc demais lhe apprazia dar a el 4© 

Rei 
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Rei Dom Ioão III.de Portugal cada anno defdo dia que co-
meçaífe a fabrica da fortaleza^mil facòs de pimenta, por boa 
amizade & paz qae com elle folgava tpr<, os quaes ferião dos 
coilumados em lua terra, que era cada hum dc xlv. arrateis; 
dos noífos,q montão ccclj.quiiltaes.De tudo o que fe aíTen-

- tou entre el Rei & Enrique Leme,fe fizeírão duas eferitturas 
à xxj.de Agofttí dò ditto anno de D . X X I I . hüa qtie à el Rei 
ficou na mão,& outra trouxe Enrique Leme, das quaes por 
noíla parte forão teftemunhas Fernão de Almeida feitor da 

i o fazendà daquellá viagem, Francifqueanes eferivão do feu 
cargo,Manoel Mendez, Sebaftião do Rego, Francifco Diaz, 
Ioão Coutinho, Gil Barboíà,& Thome Pinto,q erão as prin 
cipaes peífoas do navio: & por parte dei Rei Mandari Tadã, 
Tamungo Sangue de Pate,& Bengar Xabandar da terra. As 
quaes tres peífoas que erão as principaesdo Reino, mandou 
el Rei qfoílèmmoftrarà Enrique Leme o lugar onde que-
ria fazer a fortaleza,& aíTentaíTe hi o padrão, por firmeza do 
que tinhão concertado.O padrão com grande feita, afsi dos 
Portuguefes,como dos naturaes da terra, fe metteo na barra 

1 0 do rio,à mãodereira da entrada delle,em hum íitio da terra, 
à que elles chamão Calapa,lugar mais conveniente q à Enri-
queLeme pateceo para a fortaleza;o qual padrão era dos cos-
tumados , que aífentavão os Portüguefes nas terras que def-
cobrião, tomado poífe delias,como atras eferevemos. Defte 
auto também Enrique Leme tirou feu inftrumento afsina-
do pelas teftemunhas referidas,q el Rei cõfirmou,&afsiiiou. 
Acabadas eftas coufas,& dados feus prefentes de parte apar-
te,Enrique Leme fepartio para Malaca,.& de Iorge de Al-
burquerque foi bem recebido:o qual logo efcreveo à el R f i 

3 o na primeira armada,que d'aquellas partes veo,dandolhe con-
ta de como tinha feita aquella obra fem fua licença, por e íi-
tender quanto importava à feu ferviço por bem de Malaca 
ter alli aquella fortaleza. Approvou el Rei o que fizera Iorge 
de Albur quer que, & afsi quando o Colide Almirante Vifo-
rei,no anno D.XXIIII.partio: defte Reino para a índia , le-
vava em regiméto fazer logoefta fortaleza,de que deu a Ca-
pitania à Francifco de Sà,que foi com o mefmo Conde. Mas 
como o Viforei logo.falleiceo, Dom Enrique de Menefes q 
lhe fuccedèo,proveò a Francifco de Sa da Capitania de Goa, 

40 &não ouve tempo para elle partir ,&c como Lopo Vaz de 
Sampaio 
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Sãpaio entrou no governo,tiroulhe a Capitania,alsi paralhê 
dar faida a ir fcrvir íèu ^argo,pois o de Capitão de Goa não 
era Teu,como por cl j&ei de Portugal eícrcvcr á Do Enrique, 
que mandaífe fazer a fortaleza de Sunda^pelo que Lopo Vaz 
lhe mandou aprcftar logo hüa armada de íeis vellas, de que 
erão dous galeões,em hum dos quaes ia Francifco dc Sà, & 
Dom Iorge Tello de Menefcs no outro, & Diogo de Sá em 
hua gale, Antonio de Sá cm húagalcotta,& Francifco Men-
dez de Vafconcellos emhüacaravella,& Duarte Coelho em 
hum bargantim. Chegado Francifco de Sá a Malaca, foi á iò 
tempo que Pero Mafcarenhas eftáva de caminho para Bin-
fam,& indo com elle fe achou n^quella emprefa, & d'alli o 
deípedio paraSunda,como atras diííemos. Partido Francif. 
cò deSàde Bintam,dculhe hum temporal, com que Duarte 
Coelho acertou de ir primeiro ao porto de Calapa, & alli íe 
lhe perdeo o bargantim da armada,o qual foi dar à Colla, on 
de todos morrerão a mãos dosMouros que cila vão em terra, 
os quaes aviapoucos dias que erão íenhores delia, por toma-
rem a cidade a aquelle Rei Gentio,que era amigo d'cl Rei de 
Portugal,& lhe dera lugar para a fortaleza. i o 

Ó Mouro que tomou a cidade era homem de baxa forte, 
por nome Faletehan natural da Ilha Samatra do Reino de Pa 
cem.Efte em tempo de Iorge de Alburquerque 5 quando fe 

*DtcAÜ.} Jim.j.capitulo.*. tomou a cidade de Pacem ao tyranno Geinal, & fe entregou 
aó Principe erdeiro, * fe partio d alli em húa nao q ia para o 
Eftreitoae Meca com efpecearia, & lá fe deixou citar dous 
OU tres annos aprendendo as coufas da íeita dc Mafamede pa 
rá feu intento.Tornandô a Pacem,achou noíía fortaleza fei-
t a ^ n'clla por Capitão DonvAndre Enriquez; & por a terra 
ilão cftar entam à propofito para íè femear à lei de Mafame- 3 o 
de,por a vezinhanca da fortaleza dos Portugucfes, fe pafiou 
em hum navio à cidade de Iapara, onde com o nome de 
Caciz de Mafamede fc metteo com o Rei,& com pregações 
o fez Mouro,& com fua licença à muitos Gentios. Ficou ef-
te Rei tam contente dá nova lei que tomara,que parecendo-
lhe que niífo feryia a Deos,& gratificava á Falatehan o bene 
ficio que lhe fizera,lhe deu húairmãafiia por molher:& elle 
como fua tenção era converter muita gente á fua íèita,pedio 
à cl Rei feu cunhado licen ça para ir a Bantam cidade dei Sü-
da à fazer cfta obra,onde foi recebido de hum homem prin- 40 

cipal 
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cipaldaterra,quefeconverteo,& lhe deu comodidade que 
foíTe com a converfáo adiante . Falètehan como vio a cida-
de aparelhada payaproícguir íeusinte|it-osi&: que o Rei da 
terra eftaVa mettido pelo fertão,mandou pedir â elRèi feú cu 
nhado que lhe mandaífe Tua mollier, & algüá gente para Tua 

«» ajudado qual lhe mandou a molher, & com ella dous mil ho-
més para ó ajudarem 110 que lhe compriílc. Quando aquelle 
homem principal que o agafalhou vio os dous mil laos, feio 
faber ao Rei da terra,masFaletehan fe ouve com tanta irtduf-

jo tna, & afsi trabalhou n cite negocio,que ficou fenhor da ci-
dade da terra; &afsi quando Francifco de Sà chegou ao 
porto de Sunda, eftava eíte tyraiino Faletehan tam Íènhor,. 
que lhe não cõfenrio fazer a fortaleza, antes lhe matou algüa 
Çcnte,&; o desbaratou demaneira,que tomando confelho cõ 
os principaes dafua armada, vifto os inconvenientes,& o 
pouco aviamento que tinhão para profeguir a guerra, fe tor-
nou para Malaca. Donde deípedio logo Francifco de Mello .jpiogt do couto uy.iM Uy.}. 
em húacaravella com cartas para o Governador, avifandoo » 
do fucceífo da fua jornada, pedindolhe mais gente & arma- » 

zo da para tornar à intentar a emprefa.Francifco de Mello fazé- >> 
do fua viagem, fobre a barra do Achem vio húanao furta à » 
carga,&com confelho dos companheiros a cõmetteo,& por » 
que n ella avia mas de trezentos Achés, & quarenta Rumes,r » 
não fe atrevédo a abòrdala,fe puferão à trinca,& com a arte- » 
lharia a baterão, ate que com num Camello q lhe tirarão ao;» 
longo da agoa a abrirão, & chea delia fe fo i ao fundo. Os » 
Aches , & Rumes fe lançarão aò mar para fe fal varem, ma£» 
efcaparão poucos; porque os Portugucfes raivofos da perda?» 
da naO,que eftava chea de fazendas,os matarão quaíi todos, » 

3 ò & feguindo fua viagem forão tarde tomat Cochij. Os quaes » 
ora deixamos,por ícr neccílario darmos conta do que lie fei-
to em Maluco,do tempo em que Dom Garcia Enriquez eh-

trou por Capitão,& afsi continuaremos com a ordem qüe' 
jadiifemos que tinhamos em contar os feitos ; J > 

: que fe fizerão ncftas partes, 
de Malaca por - f-

, f" : ' • 'diante. . 



Corno IDom Garcitfinent regue da fortaleza de Ternate, V 
per morte d'ei %ei Jlmamor tomou a cidade de 

Tidorc,{?a destruio. 

^ j a ^ f e s o g E N D O Antonio de Brito entregue à Dom 
*tim. ioxAfituU.s. f W i Garcia Enriquez a fortaleza de Ternate, pela 

^ inaneira q na terceira Década diflemos, * yin-
i r ® Í 1 8 do a monção ellefepartio para Malaca à xij. 10 
G r a f e s « de Ianciro doanno M . D . X X V I . & foi furgir 
ao porto da Ilha de Bacham,& com a detença que hi fez em 
cõcertar o feu junco,à cinco de Fevereiro foi ter à Banda,& 
d'ahi partio à xiij.de Iulho, & chegou à Iaoa à x. de Agofto 
ao porto de Panarucaponde achou íoáo Moreno,&: Gonçalo 
Alvarez,& algús vinte júcosde Malaca qvinhão debaxoda 
bandeira de Gonçalo Alvarez, per hú alvará de Pero Mafca 
renhas,q ao tempo dafua partida ainda citava em Malaca, &c. 
hús cõtra os outros eítavão poítos em armas.Antonio de Bri 
to(à que ellestomavão por Capitão,& o não quis aceitar,en- za 
fadado dos fucceíTosde Maluco)atalhou à tudo, & os concer 
touq governarem às femanas, cõ juramento de eftarem por 
eíle pado;& elle fe partio,&foi a cidade de Tagaçam, cujos 
moradores,q eítavão de guerra cõ os Portuguefes lhe avião 
tomado hú junco de cravo,q elle tinha mãdado diante à Mx-
laCa,& intentarão tomar o feu em q vinha,pelo que le partio 
fogo d'aquella cidade,tomãdo primeiro hü junco q achou no 

< porto carregado de mãrimétos,& chcgou á Malaca à tepo q 
Pero Maícarenhas dava a vella para ir governar a índia, & 
porefperar q entraíTc no porto Antonio de Brito para faber 3 o 
delle das coufas de Maluco,não partio aquella maré, com q 
não pode ir aquelle ahno á índia,como atras diíTemos. 

Dom Garcia Enriquez ficava em Maluco com neceísida-
de de gente,por a muita que Antonio de Brito lhe levara, &c 
afsi de fazenda para cõprar mantimentos, 6c pagar agente, 
perq lhe foi forçado mãdar Martim Correa Capitão mor do 
mar à Banda tomar algus juncos dos q ahi achaíic de Malaca, 
o que podia fazer por cita Ilhafer da governançada fua Ca-
pitania) E partindo Martim Correa em Fevereiro, achou 
ainda Antonio de Brito n'aquclla Ilha muito de vagar, 40 
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fazendo carrega de maça,mui pacifico por íer Conhecido na •• * " -
terra do tempo que hiinVernara.D'ahi à poucos dias chegou 
de Malaca Manoel Falcão que vinha com certos juncos per 
mandado de Pero Mafcarenhàs,& levava à Maluco o paga-
mento dos foldados, & com elle Fernão Baldaia, que ia por 

* cfcrivão de feitoria d'aquella fortaleza. Os quàes derão nova 
à Martim Correa,que por entre as Ilhas virão paffar hüa nao 
da feição das noílas • & receando Martim Correa fer nâo de 
Caftclla,requereo à Antonio de Brito que lhe deífe algua ge 

io te,&à Manoel Falcão que foífe com elle.Partio Martim Co 
rrea de Banda à oito de Maio, levando configo Manoel Fal-
cão,& hum Gomez Aires criado do Meílre de Santiago, & 
chegou a Maluco,onde achou duas coufas que o defconten-
taráo,fervir Manoel Lobo feuofficio feiri fèu confentimen-
to,& andar Cachil Daroez muito defcontéte, porque Dom 
Garcia tinha feitas pazes com el Rei de Tidore, porq com a 
guerra era'iènhor,& ellimado,& com apaz receava que por 
o não a verem meíter,a Rainha mai dei Rei,por fer filha d'el 
Rei de Tidore,lhe ordenaria per algum modo a morte ; & o 

xo mel mo receavão oá Portuguefes,que poítos eítcs dous Reis 
em liga,todos fe levántaíTem contra elles, alsi os de Terna-
te,como os de Tidore,& q Cachil Daroez por tornar a ami-
zade d'el Rei Almançor de Tidore,& da Rainha de Ternate 
lua filha,fe ajuntaria com os Mouros deitas duas Ilhas, & fe-
ria tamben contra elles. Deita fóípeita fe virão logo finaes 
manifeítos, porque Cachil Daroez tratava concertos com 
el Rei Almançor de Tidore,que lhe deífe por molher fuá fi-
lha,o que Dom Garcia citorvava, & Cachil o fentia muito; 
& cm quanto andava defeontente de Dom Garcia, não pu-

3 o derão acabar com elle que tornaílè à profegüir á guerrai •"• 

Neíte meo tempo veo à fallefcer èl Rei Alman çordé,Ti- ^ 
dore,deixando muitos filhos,dos quacs o maior-fè chamava y ' ' 
Cachil Rade,& os outros erao Cachil Cheire,CachilDarocz, 
Cachil Abuçaíà,Cachil Rageale,& Cachil Duquo.3 Eíle fò 'n'« odocout» c* 
era o herdeiro por fer filho da Rainha Cachil Mir, & os ou- M ^ Z t a . ° 
tros de mancebas.O Cachil Duquo era moço de dez annos, 
& tinha por feu Governador hum Mandarim chamado Li-
bernhame,que era como Condeltabre,ou Capitão da gente 
de guerra.Cachil Rade,q em idade fe via maior, & não Rei, 

40 nem Governador,tinha defavenças cõ el Rei CachilDuquo, 
& queria 
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êc queria mãdar o Reino. Dom Garcia veiidoos dcfavindos, 
defejando de lhes mover guerra, mandou dizer à el Rei que 
lhe mandafle toda a artelharia que os de Xidore tomarão á 
húafufta de Portuguèfes,que pelas pazes que íízera^com leu 
pai, eftava aíTentado que lha reftituiífem dentro de féis me-
fes,& por fua morte Te acabava o tempo.Os Tidores íè efcu- ^ 
favão dizendo,que ainda não tinhão dado fepultura à el Rei, 
nem era levantado o novo Rei,nem os íeis meies crão acaba 
dos, que lhes deíTe tempo para acabarem hum confelho em 
queeftavão^uelogofatisfariãoaDom Garcia.Fernão Bal- 10 
daia tornou la,dizendo, que n'aquclla embarcação cm que 
elle ia,lhe mandaíTem logo a artelharia, & não lha entregan-
do lhe apregoaífe guerra, porque efta lhe vinha entam me-
lhor que a paz,de que eftava arrependido. Em quanto eíle re 
cado foi,como quê em feu peito tinha aíTentado o que avia 
de fazer/e fez preftes,& Cachil Daroez com a fua gente; & 
na mefmanoute que tornou com a refpofta Fernão Balda-
ia,foi Dom Garcia à cidade de Tidore (que de Ternate não 
difta mais que hua pequena legoa) & deu n'ella per hüa par-
tCjféndoencaminhado de Manoel Lobo que jalà eftivera; zo 
& pela outra que era mais defenfavel entrou Martim Co-
rrea.Os Tidores vendoíTe acomettidos tam de fubito, & en-
trada füa cidade,&fem Rei que os defendeíTe, poferãofe em 
fugida, deixando a cidade fò entregue aos Portuguefes: os 
quaes recolhida a artelharia, poferão fogoà povoação, que 
por fer toda de madeira,& çuberta de ola, não tardou muito 
cm fe fazer em brafa;& afsi a paz que fe fez fem bom confe-
lho,por outro não bom confelho fe dezfez.Com efta vittoria 
fe tornarão os noíTos à fortaleza mui defaereditados entre as 
gentes daquellas Ilhas,& em reputação de homés que não 30 

guardavão fuafè, & afsi no Reino de Bacham, & em 
outros à que de antes ião,os não recolhião, & 

defendião todo comercio,& 
comunica-
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Como ^Dom Gardafoube que no porto da cidade de Camafo d'el (%ei 
de Tidore eflaïa hîia nao de Cajlella, l2~o quefe^por a 

trader à fortaleza de Ternate. 

S T A N D O Dõ Garciacõmaisrepoufona 
fortaleza;defpois q deftruio a cidade de Tido-
re,derãolhe novas osMouros deTernate,qnas 
coftas da grade Ilha Batochina,onde chamão 
o Moro, virão paíTar duas naos da feição das 

noíTas.E porque Do Garcia efperava por Dõ lorge de Mene 
fes que vinha por Capitão d'aquella fortaleza de Ternate ( o 
qual partira de Malaca em Agofto,& efcorrera de maneira q 
fora invernar nas Ilhas Papuas,q eftão â Leite de Ternate)pa 
receolhe q ferião as naos fuas.Tambem fofpeitou q poderião 
1er de Caííelhanos,pelo que mandou-lá Martim Correa em 
hua coracora,& com elle Diogo da Guerra lingoa para faber 
que naoserão.Anova que trouxe foi que em Camafo cidade Eftàcamafon* 

d el Rei de Tidore inimigo dos Portuguefes, eítava hua nao guc tr4VAP l lt 

de Caftella,mas q vir ão mais duas q não puderao tomar te-
rra por o vento lhes nao íervir.Avidaeíta nova,fez D5 Gar-
cia a armada preftes,& mandou por Capitão mor delia Ma-
noel Falcão em hum navio de Duarte de Refende, em outro 
iaFrancifcode Caftro,&cmhuafufta Diogo da Rocha, & 
Cachil Daroez com a armada da terra.Chegados à nao,man-
darão diante Francifco de Caítro que fervia de Ouvidor, 
com húa carta de Dom Garcia,para o Capitão da nao, & cõ 
oferecimentos,pedindolhe que vieífe à Ternate, ao que elle 
refpondeo comcorteíia, & boas palavras. E vindo todos a 
/vella , & fendo tanto avante com hüa ponta da Batochina, 
a tempo que fe ajuntarão à viíta com os noífos, fobreveo 
hum chuveiro em conjunção que a nao paíTou fem fer vif-
ta , & foi leu caminho dereito a Tidore, com pilotos que 
trazia da terra , onde fe recolheo ; & metterão a nao em 
hua calheta por eftarem mais íeguros, porque bem en-
tenderão os Caftelhanoscom a vilta da noífa armada, que 
os não ia demandar com bom propofito, & difto fe queixa-
vão deípois ; mas Dom Garcia fe efeufava que era armada 

D que 
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que femprc trazia na Coita,em guarda da terra. D ahi à dez, 
ou doze dias veò a Dom Garcia hüm Caítelhano, & fobre a 
vinda,&í citada deites novos hoípedes, ouve grande referta, 
fe vcrnoa fortaleza,& deixarião decõprar o cravo.Mas veit 

a. tfa*rmAÍA mandou tprepr e do Dõ Garcia q cõ eiles não avia ncnhúa conclufão, & que o 
Imperador Carlos V. para mandar c r a v o c r a per ef le s pofto em grande preço,dcfpois de defpc-

dido eite méfageiro,com o parecer dos q cÕ elle eítavao de-

2 . 9 

TijiasAftrenomos, & mareantes> terminou deir em peíloa ver,fe com boâs palavras podia tra 
entre Eivas,& Badajoz,™ anno de c õ n % , a sente deita nao Caítelhana.Era Capitão delia 
M.D.XXílII. fobre a pojfe ,&prt- . S>. £> . _.r . , r 
priedade d'aqueiias ilhas.Er a a ar hum Martim Inhigucz de Carquizano Biicainho,por morte I o 

mada de feis navios, & hupatnxe, de Fr, Garcia lofre de Loaifa cavalleiro da ordem do Hoipi-
tal de S.Ioáo Capitão geral de húa armada q partira da Coru 

da ordem de s.ioão,natural de ciu nhaoanno de M . D . X X V . 3 Martim Inhiguez como enten 
dad Reai.Das outras nãos erão ca ^ a £ c n çg 0 de Dom Garcia, que era peleiarcom os Caite-
pitãesloão Sebanião dcl Cano (que ,, r * • rr 11 * r f i f C n 
voltou a Efpanha por capitão da lhanos,íe nao vieífem para elle a iua fortaleza, ie tez preítes 
nao Vittoria, que foi a primeira que para o q fuccedcíTe.Davalhe animo íàber o pouco poder, ôc 
deu bua enteira volta ao Mundo) - Dõ Garcia tinha 3 de q os da terra o informa-
Pedro de Vera,Dom Rodrigo da Cu tr ^ O i i ^ n u r " 
nhã,Dom íorge Manrique, vrãcifco vao,como homes que d os Caítelhanos eipcravao mais pro-
ie Hoz.es,& Santiago de Guevara. vcito,afsi por o maior preço q lhe davão pelo cravo, & mais 
mmihde T.xxví Zwgê drogas,como por as grades promeílasq lhe fazião,de os liura 
peio Eftreito de Magalhães, o qual rem, & vingaré dos Portuguefcs; & afsi a primeira couía q os 
defembocou ao Mardosui no fim de Caítelhanos fizeráo foi entopir a calheta q lhe não podeílem 
Mato de D.XXVI & de toda cilafò „ ^ , , r , „ , r o ? ~ i 
$ nao Capitaina chegou a Tidore o tomara nao,& hzerao de pedra,& barro hua caia, & hu ba-
uitimo de Dc^ebro do me fino anu», luarte da mefma matéria, cm q puferão toda a fua artelharia. 
com morte de muitagente d'aqual D Garcia vendo o eítado cm q fe os Caítelhanos pu-
forao os principaes o Geral Fr.Gar . . v . V , , „ r 
ciaiofre deioaifa,ioãtsebafiiã$ dei nhao,determinou de ir a elles,deixando Manoel Falcao por 
cano,&Toribi* Afotift de saldar, Capitão da fortaleza,& ordenou fua armada,mandando que 
que hum tras outre fuccedeo a loai -R-.-1 , „ T V^ ^ J C n i rr \ ' \ J c 

fa na Capitania.&pcrmorte de sa D l o § ° Rocha Capitao da fo{ta,levaílc hua bobardagroí-
laz.ar,f"i eleita Martim inhiguez.. fa para cõ ella poder entrar pela calheta,& Manoel Lobo em 
T n T a t l T Z ^ à ? ^ 1 " * " hum batelgrade cÕ hum camelo&fuamata,& DiogoRoíz 3 o 

7 ' de Azevedo em hü calaluz com hua efpera. N a armada dc 
Cachil Daroez ia embarcado Dó Garcia,& Martim Correa, 

de tres Grãos,a quem da linha, àq & toda âgentc,cõ determinação, q Dom Garcia em pcífoa 
poferão nome s Matheus, na qual rcquercíTc ao Capitão Caítclhano,q fe vieife à fortaleza, on-
fe virão Jmaes defer ia povoada per J N r • R • 1 J r n ~ * r rr N 
Tortuguefes avia oitêta fette annos,

 d c J h e l c r i a t c l t a t o d a a corteíia,& q nao quiieíle citar em te-
fegande os letreiros abertos nos trõ na de feus inimigos,q pareceria fer hum delles,& quãdo não 

quí fe^per arma, o obrigaíTe a«r .Náoouve lugar dc Dom 
u, galinhas no maio, & raitro de Garcia razer cítc requerimento; porque os Caitelhanos co-
forcos: ^ , . , , , . . mo fentirão as noífas embarcações, & quefe cheeavao ao 
Antonio Galvão nos defabumetot -C j r /v i i r ^ r 11 • 
tias Antilhas, & índia. rccireque era a dcrcnl ao da nao, diipararao a iua artelharia, 4 o 

com 
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com que matarão logo hum remeiro na fuíta de Diogo- da 
Rocha,& lhe quebrarão a cana do leme,ferindo o q a le vara, 
& afsi fç começarão à esbombardear hüs aos outros ; & por-
que a artclharia dos Por tuguefes fazia pouco! dano aos. Cas-
telhanos,& à lua nao,porque com o recife íènao podia bem 
apontar,& dá fua crão os noífws mui ofendidos, ífcíj&iíb de 
durar o combate quaíi très horas, fe afaílouDom Garcia , & ,, 
per coníelho de Martim Correa foi dar em hua villa dos 
Mouros íituada aborda dáagéa, masellaeftavatam aper-
cebida,^' defenfaveljCom ajuda dos Callelhanos,que primei 
ro que Dom Garcia chegaílè à pelejar, fáindo Martim Co-
rrea em terra com algús vintccinco foldados , o ferirão per 
duas vezes có viro toes,&húacõ hum quadrcllo que lhe deu 
em hum ouvido,de que fiçou quafi morto, & per toda a fua 
vida lurdo.E vedo Dom Garciaopouco que fazia,fe tornou 
para a fortaleza, onde chegando foi certificado q a nao dos 
Caftelhanos ficara tã aberta,afsi por a larga viagê q tinha fei-
to,como da artelharia dos Porruguefes,q fe fora ao füdojpclo 
que Do Garcia determinou não fazer mais guerra aos Caílc-

o lhanos,porque bailava a do tempo,q os iria confumindo, & 
os faria vir àfortaleza>onde elle eftava com de{gollo,por lhe . 
fere cõtrarios todos os moradores delia, por o q elles perdião 
no cravo q Dó G areia fazia para ei Rei,& porq erachcgada a. , « ;. , 
monção para Malaca,dcfpedio os q avião de partir para là, q 
forão Màrtim Correa,ainda enfermo da lua ferida, no junco, 
de Ioão Roíz,& Manoel Lobo em outro junco de Dom Gar 
cia,& Duarte de Refende em hum navio pequeno que com«, 
prou por nome S.Pantalião» 

Martim Correa chegou à Malaca em tempo que os mora >, vJfnci^r"u 

o dores de Lobu(porto da Ilha de Samatra,cujo Rei , &vaííal- f , 
loscorrião com amizade com o Capitão de Malaca) tinhão „ capnbed, 
tomado avia poucos dias hua galè,& morto Alvaro de Brito „ 
Capitão delia,& fettéta homés q levava,a qual mandara Ior- „ 
ge Cabral Capitão de Malaca à tomar íatisfaçao da morte, q , , 
fem caufa derão os mefmos Mouros à outros Portugucfes q „ 
em hum navio forão trartar ao íèu porto de Lobùrpelo q Ior „ y 
gc Cabral pedio à Martim Correa q quiíèíTe ir vingar aquel- „ 
la affronta, & aceitandoo elle, c o cento & vinte foldados,em „ 
algúas lancharas q fe armarão., atraveílbu à outra Colla de ,, 

o noute,& foi demandar o porto d e L o b ù , & de madrugada „ 
D x entra-
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que íèmprc trazia na Cofta,em guarda da terra. Dahi à dez, 
ou doze dias veo aDorn Garcia hum Caftclhano > & fobre a 
vinda,& eftada deites novos hofpedes, ouve grande referta, 
fe veriaoa fortaleza,& deixarião de cõprar o cravo.Mas veri 

a. E p amada mandou aprepr t do Dõ Garcia q cõ eües não avia ncnhúaconcluiao, & que o 
Emperador Carlos V. para mandar c r a v o e r a p e r e]jes pofto em grande preço,dcípois de defpc-

dido cite méíàgeiro,com o parecer aos q có elle eftavão dc-
rijiasAfironomos, & mareantes, terminou de ir em pefloa ver,le com boâs palavras podia tra 
entre Elvas,& Badajoz.,^ amo de z c r c o n í ígo a gente deita nao Caftelhaná.Era Capitão delia 

hum Martim Inhiguez de Carquizano Bifcainho,por morte t o 
mada de [eis navios, & hu patnxe, ^e Fr. Garcia lofre de Loaifa CaValleiro da ordem do Hoípi-
Z g & V ^ J Z a i Z tal de S João Capitão geral de húâ armada q partira da Com 
da ordem dc s.joão,natural de ciu nhaoaiinode M . D . X X V.* Martim Inhiguez como enten 
ia{ Reai.Das outras naos erão ca a t c t lç^0 de Dom Garcia, que era pelejarcom os Cafte-

^ / ^ « ^ l / p l f / ^ ^ c ^ í ^ ' ! lhanos,fe não vieífem para elle à fua fortaleza, fe fez preftes 
nao vittoría, que foi a prmeira que para o q fucccdcíTc.Davalhe animo faber o pouco poder, & 
deu bua enteira volta ao Mundo) p o t , c a s c l l t c A D 5 Garcia tinha, de q os da terra o informa-
redro de Vera,Dom Rodrigo da Cu t v t> j v i n ti r ' 
nha.Dom lorge Manrique,vrãcifco vao,como nomes que dos Caitelhanos elperavao mais pro-
de Hoz.es,&Santiago de Guevara. y eito,afsi por o maior preço q lhe davão pelo cravo,& mais 
S f X Zt.fi,Zt^ drogas,como por os grades promeílas qlhe fazião.de os hura 1 9 

feU Eftreitode Magalhães, o qual rem,&vingaré dos Portugueíes;& aísi a primeira couía q os 
defembocou ao Mardosui nofm de Caitelhanos fizerão foi entopir a calheta q lhe não podeílem 
Maio deD.XXVl & de toda ellafo , ~ , . K D , r o 
• nao capitaina chegou a Tidore o tomara nao,& hzerao de pedra,& barro hua cala, & hu ba-
uitimo de Defiro do mefmo annó, luarte da mefma matéria,cm q puferão toda a fua artelharia. 
com morte de muita gente, d'aqual p ç ^ v e n d o o eftado em q fe OS Caitelhanos DU-
forao os principaes o Geral Fr.Gar . % . T „ Y 

daiofre deLoatfa,ioã»sebafiiã» dei nhao,determinou de ir a elles,deixando Manoel Falcao por 
cano,&ToribioAfon/i de Salazar, Capitão da fortaleza,& ordenou fua armada,mandando que 
quehumtrasoutrofuccedeoaLoai 1 T ) I V-, • " j c i rc I " L "L J C 

fa na cap,tama:&per mor» de sa
 D l o g ° & Rocha Capitao da fuíta,levaílc hua bobardagroí-

iaz.ar,f»i eleito Martim inhiguez.. fa para c6 cila poder entrar pelacalheta,& Manoel Lobo em 
TdiasDuH"ir&H,fi0T '4daS batel grade cõ hum camelo & fua mãta,& DiogoRoíz 30 

7 ' de Azevedo em hú calaluz com húa efpera. Na armada dc 
Cachil Daroez ia embarcado Dó Garcia,* Martim Correa, 

de tres Grãos,a quem da linha, àq & toda a gente,cõ determinação, q Dom Garcia em peíToa 
foftrao nome s Matheus, na qual rCquereíTc ao Capitão Caftclhano,q fe vieííe à fortaleza, on-
íe virão litiaes de íer \a povoada per j u r e i r -r rc n 
Tortuguefes avia oitêtafette amos,

 d c " i e l c n a t c i r a t o d a a corteiia,& q nao quilefle citar em te-
fegunde os letreiros abertos nos trõ tra de feus inimigos,q pareceria fer hum delles,& quãdo não 

atmas o obrigaílè a vir.Não ouve lugar de Dom 
to,galinhas no mato,& rasiro de Garcia razer eíte requerimento; porque os Caílelhanos co-
Pnos- . , r , mo fentirão as noíTas embarcações, & quefe cheçavão ao 
Antonio Galvao nos defcmmêtot -C i r r* i i r * r H • 
das Amihas,& imita.

 r c c l í e 4 u e e r a a dctcnl ao da nao, dilpararao a lua artelharia, 40 
com 
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com que matarão logo bum remeiro na fuíla de Diogo- da 
Rocha,& lhe quebrarão a cana do leme,ferindo, o q a le vav a, 
& afsi fe começarão à esbombardear hüs aos outros; & por-
que a artelharia dos Por tuguefes fazia pouco, diãno aos Ca£ 

~. telhanos,& alua nao,porque com o recife fenão podia bem 
apontar, & dá fúa erlo os noífus mui oifendidos ̂  dbípois de 
durar o combate quafi tres horas,fe afaílouDom Garcia, & 
per conielho de Martim Correa foi dar em hüa villa dos 
Mouros íituada à borda dá agõa, mas cila eftava tam aper-

to cebida,& defenfavel,com ajuda dos Caílelhanos,que primei 
ro que Dom Garcia chegaflè a pelejar , fáindo Martim Co-
rrea em terra com algús vinteCinco faldadosi, o ferirão per 
duas vezes cÕ virot5es,& hüa cõ hum quadrello que lhe deu 
em hum ouvido,de que ficou quafi morto, & per toda a fua 
vida furdo.E vedo Dom Garciaopouco que fazia,fe tornou 
para a fortaleza, onde chegando foi certificado q a nao dos 
Gaílelhanos ficara tã aberta,afsi por alarga viagé q tinha fei-
to,como da artelharia dos Porrugueies,q fe fora ao fúdojpelo 
que Dó Garcia determinou não fazer mais guerra aos Caíte-

i o lhanos,porque bailava a do tempo,q os iria confumindo , & 
os faria vir àfortaleza>onde elle citava com defgoíto,por Mie, 
fere cõtrarios todos os moradores delia, por o q elles perdião 
no cravo q D-õ Garcia fazia para el Rei,& porq erachegada a ü. .. . . >,.,,,, ?, 
monção para Malaca,defpedio os q avião de partir para là, q 
forão Martim Correa,ainda enfermo da fuá ferida* no junco, 
de Ioão Roíz,& Manoel Lobo em outro junco de Dom Gar 
cia,& Duarte de Refende em hum navio pequeno que com-, 
prou por nome S.Pantalião. i L f 

Martim Correa chegou à Malaca em tempo que os mora ,, T
d

rf"cfr
0

tfe Andrade cah ir-
30 dores de Lobú(porto da Ilha dcSamatra,cujo Rei^&vaílal- „ ffiTs.Tlmh'u£l*ít 

los coirião com amizade com o Capitão de Malaca) tinhão „ capnbedac4p.0s.do iiv.7. 
tomado avia poucos dias hua galè,& morto Alvaro de Brito » s 
Capitão delia,& fettétahomé s q levava,a qual mandara Ior- „ 
ge Cabral Capitão de Malaca à tomar fatisiação da morte, q , , 
lem caufaderão os meímos Mouros à outros Portuguefcs q „ 
em hum navio forão trattar ao ièu porto dc Lobu:pelo q Ior „ 
<»e Cabral pedio à Martim Correa q quifeífe ir vingar aqucl- „ 
íaaffronta,& aceitandoo elle, cõ cento & vinte foldadós,em „ 
algüas lancharas q fe armarão., atravcíTou à outra Coita de „ 

40 noute, & foi demandar o porto de Lobu , & de madrugada „ , ' 
D z entra-

• * 

i 
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„ entrarão pelo rio, & fem fere íèntidos defembarcarão na ei» 
„ dade,a qual queimarão, & cõ morte de feus moradores íatií-

fizerão largametc o dano que alli os noílòi receberão,& dei-
„ xando tudo aíTolado,& tomada a gale que citava no rio,com 
„ toda a Tua artelharia,& outras muitas embarcações, & pon-
„ do fogo às que eftavão cm eitaleiro fe embarcarão paia Ma-
„ laca,onde com muita feita forão recebidos. 

c a p i t v l o xvi . 

Çpmo !Dom Iorge de Mentfes par tio dt Malaca para Maluco, 4 
ferVir deCapituo^fe^ttoVaViagempela Ilha de Borneo 

das dijferenças queteVe com Dom Garcia 
Enrique 

rot 

$ duas naos que os Mouros de Ternaüc virão 
q não podião tomar terra,& q Dõ Garcia foA 
peitava fere de Caílelhanos,erão de Dó Iorge 
de MenefeSjâo qual por muitos,& afsinalados 

$ férviços q fizera 11a India(principalmente quã 20 
do matarão Diogo Fernãdez de Beja,& elle cobrio o feu cor-
po,& na entrada da cava de Calecut,onde o aleijarão da mão 

*Déc.i.lrr.<.t*f.9.&Ur.f.c. 1 o. derieta*) Dõ Enrique de Menefes o proveo da Capitania de 
Maluco;& porqantes da fua partida fàllefceo Dom Enrique, 
confirmou a provifão Lopo Vàz de Sampaio, & chegando 
Dom Iorge à Malaca achou Pero Mafcarenhas que citava ja 
com nome de Governador da índia, o qual pelas qualidades 
da peíToa de Dom Iorge lhe paífou carta da confirmação da 
fua Capitânia,de melhor vontade.E querendo partir de Ma-
laca à xxij.de Agofto do annoD.XX VI . có fefentà homés, 30 
& dous navios q trazia da índia,em hü dos quaes ia elle,& no 

— o u t r o Balthafar Rapofo q ia por Feitor; porq avia dous cami 
nhos para Maluco,nu per via da Iaoa,& Bãda,q he mais fre-

V S S S t i l S 2 ! S & q f nfado,mas mais cõprido, & outro maúcurtoper via da 
defcobnr efie caminho de Malaca à Ilha de Borneo,q ainda não era deícuberto,fez Dõ Iorge fua 
Maluco per Borneo ,foi Antonio de v j W p c r Bornco,por Pero Mafcarenhas lho dar por regime 
Abreu noanno de D.XXIII.perordè Pr Lrr 11 • t r r i „ r r 
de Antonio de Brito capitão de Ma-

 t 0 ^ loíle per aquelle novo caminiio para 1 e íaber, & íe eicu-
/ aço-,o qual Antonio de Abreu defpois far a deteça q fe fazia em Banda, efperando por as monções. 

• E D o m ° P ™ Português que por aquella 
Malucofem acabar a viagem. parte navegou,diremos o diicurío da lua viagem.4 40 

Partin-
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Partindo Dom Iorge de Malaca cÕ pilotos Mouros, que 

tinhão noticia d'aquella carreira^ indo cofteando entrou pe 
lo Eftreito de Cincapura, que he de largura de hum tiro de 
berço,&: tam baxo,que em muitas partes não tem de fun lo 
íeis braças, & muitas reftingas que entrão hüas per outras. 

' Aqui achou que a terra fazia hüs cotovellos, de maneira que 
era neceífario ter grande tento para fe navegar. Chegando à 
húa Ilha que chamão Pedrabranea^ que he mui demandada 
dos pilotos d'áquellas partes,fez fua derrota à Ilha que os da 

i o terra chamão Pulugaia,quc quer dizer Ilha do Elefante, pela 
figura que moftra em feu afpe&o. Daqui per outras muitas 
Ilhas,de que aquelle mar hc muito fujo,chegou à de Borneo, 
ao porto da cidade, que cita em cinco Grãos de altura da par 
te ao Norte,& defpois de mandar prefentes à cl Rei,& el Rei 
à clle, fez (eu caminho per entre muitas Ilhas, & reftingas, 
queeftãonaparajemde Borneo,em fette Grãos,coufa mui-
to perigofà,& que fe não pode navegar fenão de dia-, cõ hum 
marinheiro na gavea vigiando os baxos,íem ter mais noticia 
delles, quea qüe aísinala a agoa onde branqueja, chegou à 
Uha de S.Miguel,que os da terra chamão Caguaháo ,&pa f -
fou à Ilha Mindanao,& foi per entre ella,& â Ilha Taguima, 
q.he alem deite canal, onde fe DÕ Iorge já avia por falvo do 
perigo delle.È como aqui os vetos,Sc as agoas em Outubro, 
Sc Fevereiro curfão muito cótra Leftc, Sc os pilotos não fof-
fem muito certos,efeorrerão à Ilha do Moro,a q tambe cha-
mão Batochina,ao logo da qual jaze as Ilhas de Maluco, fim 
da fua jornada;& andado pela parte do Norte para tomar ef-
ta ilha do Moro, fem os ventos q vinhão per cima delia lhe 

- darem lugar,foi vifto per aquelles q de fuas naos derão as no 
a o vas à D 5 Garcia.D'ahi foi difeurrédo ate ir âs Ilhas de hüs po <• 

vos a qchamáo Papuãs,' à qmuitos por cfta ida dc Dõ Iorge g g S S Z X & f l / 
chamão Ilhas de Do Iorge,q eftao a Leite das Ilhas de Malu tiles f0mo«cafres,comc*bWo fi-

co diftãcia de dozétas legoas.Mas aqlla onde elle invernou q -volto,degrades&cr*fpas grenhas, 

era de bõ porto fe chama Verfíja,a qual eftàdebaxo dalinha Z^Ê^&tuibabtuspaZ 
Equinoccial. Vindo o tépo da moção,eftas naos deDÔ Iorge toda maldade & traição. Entre ei-

fe metterãoíempre debaxodalinha; porq por ella vinhão à Usbàmimfurios,&o«tr>s abri 
. , , . £ , * i " »11 " j L " cos & louros como Alemães,os quaes 

dar em Maluco,& chegarao anua Ilhaq os da terra enamao vmmuipoco.Tem todas eftas ilhas 

Mcunfu Sc à outra à q chamão B ufu, q eftà mais à Lefte, à Rets,&hÀ nrelUstmo, do qual não 

qual poferao nome dos Grãos,por os muitos (j n'ella acharão, ^ f f * * * ' } * 
40 D'alli vierão por a parte do Sui daBatochina à cidade Oganc, Diogo dt ctuto capiMM.j. 

D 5 & paílà-
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& paílaião entre ella,& a Ilha da Garça, que hc jado fenho-
rio dos Rcis de Maluco:& indo afsi ao longo da Batochina, 
vendo todas as Ilhas docravo, chegarão à Ternate ao derra-
deiro dia de Maio de M.D.XX V 1 1 .De maneira,que poíerão 
deMalaca até Ternate oito meies, & nove dias,emdiftancia 
de quinhentas legoas que ha,indo per caminho dereito, & c6 
eftas voltas, & rodeos andarão mais de mil,itã deficil, & tra--

t.são querëdoDó Garciafazerfu4 balhofa he aquelía navegação. 
Vi4gè p*r Borneo,parecendo aDom Tanto que Dõ Iorge chegou, foi entregue da fortaleza de 
l o r g e f e r m e f i r i o T e r n a c e & da terra,aísí comoeftavade guerra,fem Dõ Gar- l 0 tão de Malaca dascoufasjuccedtdas . 3 i . i „ •»• rf V j . 
em Ternate, & qfefiztjfe a vïage cia niflo ter duvida ne difterençarmas nao tardou muito que 
per Borneo,pard fe defiobrir cõ par- a n £ 0 tiveíTemor Dom Garcia querer trazer de Maluco algüs 

officiaesdaforraleza.&naoquerer virpelavia de Borneo, 
r açora vafeo Lourenço,Diogo cão, como Dom Iorge lhe notificara por parte de Pero Mafcare-
& Gocaio veiiofo, cavailtiros mui n i i a s p a r á f e faber,& continuar aquella navegação:o q Dom 
honrados,ctirae que em Borneo af- _ >i r

 3 . „ ^ , • j r> j , ~ 
fenuffem iomcrdícõ ei Rei, à quê GarciarecuiaVa,por o muito q ganhava Vindo oer Banda ( q 
enviou hum prefcnte-.entre aspe^s Cra a carreira ordinária)onde pretedia carregar ae noz & ma-

famëto d'ei Rei Enrique vui.de m- Garcia lhe veo a coceder q vielle per Banda, & deixaíle a no 
gi aterra côa Rainha Dona cateri- Va via^é de Borneo, náo fe fatisfaziaDÕ Garciajporque fem- i o 
na fuamolher. Chegarão e^es Por- r • I r L - I • L " N \ * R 
tuguefes Á Borneo, onde acharão hü feaviade laber que nao viera pelo caminho q Pero Maf-
\unco,ieqera capitão humAfonfo carenhas,Como Governador,mandava.® Não perderão efta 
Pirez:faliarão a el Rei, de quem fo o c c ^ Q o s in q u i ctos,q da difcordia deftes dous fidalgos pre 
raobemreecbidos,&apprefentando ^ , J 1 ^ . r * u " i S r 

lhe vafeo Lourenco as peças que lhe tediao intereüe,porq alsi a iemearao entre elles,q de alterca-
levava, abrindo/e o panno,vendo cl ç5es vierão á palavras injuriofas,& de palavras á obras, pren 

Tetãò d e n d ? D o m I o r g c e m f c r r o s » D o m Garcia,& defpois de foi 
encãtaias,q lhe querião metter em to Dõ Garcia,& fere ambos reconciliados, per meio de maos 
tafa,para de noute o matarem, & terceiros,& falfos confelheiros,Dom Garcia prédeo ao mef-
Ihe tomarem o Remo,mandou que lo ^ rv~ t 1 ix r * n • « • 
go lho thajfem d'aiu, & os portu-

 m o Capitao Do Iorge de Meneies,por ta ma maneira, & ta 
guefes fe fojfem do feu porto, q não defoneito tratamento,como fe forahum vil malfeitor,fendo 3 o 

D S ^ t ó f i ^ d e ^ q u a l i ^ . & ^ c a v a l t ó o , 
etoácido,& algüs Mouros procura q u e f e eítiverá íolto,& co armas,o não ou Verão de prender. 
J*ãl ü^nddhe^'114 m*gina~ Sobre eftaprifão Simão de Vera Alcaide mor da fortaleza, 

putUrãô E afii^fí & os amigos de Dõ Iorge fe retirarão aonde chamão a terra 
fi pirez fe tornou para Malaca,com alta,que ne na mefma Ilha,& mandarão dizer à Dõ Garcia,q 
quemfoivajco Lourenço, & os feus foItaíTc à Dom Iórge,fenao que convocarião os Tidores, & 
companhetrosvoltarao na cor açora ~ n ,, „& \ . _ 5 

para Maluco. os Caltelhanos, & o ínao tirar da priiao. Com efta determi-
Diõgt do coutoiiv.4t.cap.2.&4.^ iiação,foi aífentado,quc Dõ Iorge foífe folto, debaxo deftas 

condições: Que Dora Iorge avia de dar à Dora Garcia ona-
iap.fs.delibro.?. vio de Pero Botelho,parafua embarcação, & avia de deixar 40 

ir 
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ir o mefmo Pero Botelho com quantos eftavão no navio, & 
que avia de dar licença que todós os que erão de parte de Do 
Garcia íe foíTem com elle/em lhes embargar fuás fazendas, 
& que fe avião de romper todos os autos; & devafas q erão 
tiradas;os quaes capítulos avião de jurar íolemnemente D 5 
íorge, & Dom Garcia.E que defpois de ido Dom Garciapa-
ra Talangame com todos os que avião de ir com elle, viria 
Simão de Vera,& os outros da facção de DÕíorge,& o folta 
rião.Dõ Garcia mãdou diante leu fato,& os q o avião de aco 

io panhar; &• primeiro qfepartiífe da fortaleza , fez encravara 
artelharia,para q lhe não tiraííem Cornelia.'"1 Ido Do Garcia, a.Deftas diferenças entre Do ior 

entrarão Simão de Vera,& feus companheiros, & foltarão a D T f a ' c u efreJem ?aJ 
, í. 1 s ticularidade Francifio de Andrade 

Dom Iorge com muito prazer deiles, mas nao de Dom nos eap.f í4.da aparte 

Iorge que eftava mui trifíe, &!íèntido da offenfaq fe lhe Diogo do couto nos cap.j>.j.& +<do 

fizcraipolo que mãdou logo ao Ouvidor que fizefíè autos de »"«p^" 
tudo o q paílira,& pedio inítrumétos de como no tépo que do liv.7, 

eítivera prefo íe apoderarão os Caílelhanos da Ilha de Ma-
quie,por não aver quem lhadefendeífe,no q el Rei de Poftü 
gal recebera muita perda por aver n'ella muito cravo, & man 

ao dou fazer hum requerimento à Pero Botelho,q fefoífe à for 
taleza, porq tinha muita necelsidade do feu navio, por cauíà 
da guerra dos Caítelhanos:,mas deite,& d'outrosrequerimeií 
tos não íez cafo Pero Botelho,nê D5 Garcia,os quaes fe par-̂  
tirão para Malaca; Do Iorge mãdou fazer auto da defobe-
diécia de Dõ Garcia,avédoo por alevãtado,& aos q com elle .<• r 
ião,& fez proteftos como lhes dera licéça per força, citando 
fora de fua liberdade,& cargo prefo em ferros, avendo tanta 
necefsidade d'aquella gente por o eílado em q aterra ficava/ 
Com eítes autos,& inílrumentos, & cÕ cartas q Dom Iorge 

3 o eícreveo ao Capitão deMalaca,em que lhe dava relação dos 
fucceííos de Maluco,& lhe mãdava pedir lbccorro d c gente, 
mãdou Vicéte da Fonfeca àpreífaem hü navio após Dõ Gar 
cia,efcrevedo tãbé,& requerédo da parte d'el Rei,& da fua à 
qualquer Capitão q cmBanda eftiveífeenviado de Malaca,q 
tomaffe à Dõ Garcia o navio q levava cõtra feu mãdado , & 
o prédeífe.E enviou Gomezde Sequeira bufear mantimétos „ Diogo do couto cap. 4, d» />k.4 

às Ilhas de Mindanao, o qual defgarrrando com hum tempo » 
ral defcobrio muitas Ilhas juntas, em ix; para x. Grãos da » 
parte do Norte,que delle íe chamarão as Ilhas de Comez de- » 

40 Sequeira. , 
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C A P I T V L O X V I I . 

S)a j ornada de Vicente da Fonfeca à liba de Bandafuc~ 
cejsos deliai<r da Viagem de Dom Garcia En-

fique^atè Cocbij. 

A N T A diligencia pôs Vicente da Fonfeca 
na viagem,que chegou à Banda primeiro que 
Dom Garcia,& não achando alli navios, nem i o 
Capitão à que notificaífe os autos, & requeri-
mentos de Dom Iorge,receou que chegando 

Dom Garcia o prendeífeimas n'eftaconjunção veo Gonça-
lo Gomez de Azevedo (filho do Almirante Lopo Vàz de 
Azevedo) que o favoreceo. Acaufade Gonçalo Gomez vir 
naquelle tempo foi,que fabendolorge Cabral, que eftava 
por Capitão em Malaca,per Martim Correa,como os Portu 
guefesqueeftavão em Maluco tin hão guerra com el Rei de 
Tidore,& com os Caftelhanos, ordenou de lhe mandar foc-
corro de gente honrada,& limpa,& hüa armada de cinco na- to 
vios,da qual fez Capitão mor à Gonçalo Gomez de Azcvc-
do;& os outros Capitães erão Gafpar Correa, Iorge Fernan-
dez de Refoios, Manoel Botelho, & Rui Figueira,a Paílou 

E/f/ armada i*rt\* de Ma- Q o n ç a fc , Gomez per Bí ntam, por mandado do mefmolor-
laca na entrada de lanar* de * R r r r i u 11 TII 

M.D.XXVÍII. ge Cabraljpará também ioccorrer ao lenhor d aquella Ilha, 
porque eíperava íèr cercado per Lacxemena Capitão mor 
do mar dei Rei de Campar inimigo dos Portuguefes. Dete-
vefe em Bintam Gonçalo Gomezfetteouoitodias,eíperã-
do por Lacxemena,& vedo que não'vinha,fe fez à vclla para 
Banda,onde chegou primeiro que Dom Garcia, & achou à 3 o 
Vicente da Fonfeca,o qual contou à Gonçalo Gomez tudo 
o que Dom Garcia fizera à Dom Iorge, requerendolhe em 
íègredo que o prendeíTe,&lhe tomaíle o navio, que per for-
ça trouxera,cõtra os requerimentos de Dom Iorge,que delle 
tinha muita necefsidade,por ficar de guerra com os Mouros, 

.... . "7 & com os Caftelhanos. Gonçalo Gomez não deferio àpri-
, fão , dizendo, que o não podia fazer, mas que lhe tomaria o 
«avio quando foííe tempo.E por a terra não fer fegura, riem 
agente fiel,fez Gonçalo Gomez húa tranqueira onde íere-
colheo. . 4 0 

a Aeí ic 
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A efte tempo chegou Dom Garcia Enriquez,& por fe íè-

gurar fez outra tranqueira , & entretanto foi holpede de 
Gonçalo Gomez nafüa. Mas quando Dom Garcia vio Vi-
cente da Foníèca,que fabia fer amigo de Dom Iorge de Me-
nefes,foipeitou a caufa da lua vinda, &começou temer, que 
Gonçalo Gomez o prendeífe:& mais o temeo quando vio q 
Manoel Falcão que ia em íua companhia fe paífarapara a 
tranqueirade Gonçalo Gomez de Azevedo, a quem també 
contou o que páífaraDorri Garcia com Dom Iorge,aconfe-

i o lhandoihe que prendeífe D o Garcia, & lhe tomaííe o navio 
em que iajíèndo elle o mefmo que fez com Dom Garcia que 
prendeífe à Dom Iorge^E como era homem novelleiro, & q 
não durava nas amizades mais que quanto à elle compria, 
lançou fama que Gonçalo Gomez avia de préder Dom Gar 
cia por o que fizera à Do Iorgejo que Dom Garcia não creo, 
nem menos que lhe ouveífe de tomar o navio,porque leva-
va cravo para el Rei.Gonçalo Gomez quando aos xxviij. de 
Abril fc ouve de partir para Maluco, fe foi defpedir de Dom 
Garcia,& embarcado nos bateis,& alargado da terra,prepaf-

z o íando pelo navio em que Dom Garcia avia de ir, lhe metteo 
dentro Rui Figueira,com algús Portuguefes,& não lhe acha 
do vellas,as mandou pedir à Dom Garcia,que às tinha na fua 
tranqueira,defculpandoífe de lhe tomar o navio porque o fa-
zia a requerimento de Dom Iorge de Menefes, Capitão de 
Maluco,de cuja jurdição era aquella terra, & por Dom Gar-
cia lhas não querer dar,lhe tomou hum junco feu que lhe vie 
ra de Malaca*polo que Dom Garcia mandou logo as vellas, 
& queixas à Gonçalo Gomez per Manoel Lobo ^ por quem 
avilbu ao Meftre,& Condelfabre, & à outras peífoas do na-

3 o vio,que deííem à vella derradeiro de todos,& tomáífem por 
davante,paraafsificaremna trafeira,porque entre tanto iria 
elle com gente,y cobraria o navio.O Meftre por comprir co 
o que Dom Garcia lhe mandava, fez que fe embaraçava ao 
dar da vella,de maneira que ja os outros navios todos navega 
vão quando elle deu á vella,& fez tomar o navio por davan-
te.Dom Garcia,que aguardava elle tempo^acodio logo com 
milita gente cm paraos, & Rui Figueira conhecendo a mali-
cia,capeou à Gõçalõ Gomez que tinha os olhos no embara-
ço do navio,& vendo à gête que ia da terra para o navio, & ò 

40 capear de Rui Figueira,cntcndeo o que era, & mandou tirar 
D 5 às 
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às bombardadas à Dom Garcia,o q cambem fez Manoel Fal 
cao. E por Manoel Lobo ir na dianteira, matoulhe dehúa 
bombardada dous rcmeiros,& à elle quebrou hua perna, & 
Dom Garcia defefperado de cobrar o navio fe tornou, ôc 
Rui Figueira feguio fua viagem apôs Gonçalo Gomez de 
Aze vedo,que chegou à Ternate à xij.de Maio. 

Dom Garcia carregou o feu junco que lhe viera de Mala-
ca, & partio para là no mes de Iulho d'aquelle anno de 
D . X X V I I I . & veo furgir no porto de Panaruca, quehena 
Iaoa,onde eiteve tomando mantimentos,& d'alli fez fua de- i o 
rrota à Malaca,& chegando à huas Ilhas très legoas delia, ma 
dou pedir leguro à Pero de Faria ( que ja entam era Capitão 
d'aquella fortaleza) que o não prendeííe à elle,nem aos de fua 
companhiajo qual lho deu,mas defembarcando em terra mã 
doulhe embargar toda afazenda, dizendo que lhe não dera 
feguro mais que para o não prender.3 

a. Termolopezdec^nhd^ „ Eftando Dom Garcia em Malaca, & hüs Embaxadores 

üfcò dèAndrade cap.37.da 2. « d'elRei de Panaruca,que ião aíTentar paz,& amizade cõ Pero 
partt. }) de Faria,fe levantou húa briga entre os criados deites Emba 

>> xadores,& os Malaios,à qual Dom Garcia com fette,ou oito 20 
)} Portuguefes da Tua cõpanhia acudio,& apazigou,& foi caufa 
3) .de Pero de Faria lhe mandar defembargar fua fazenda, dan-
3y do fiança de certos mil cruzados, para íè delle quifeíTe Dom 
33 Iorge de Meneies algua coufa.Não pararão aqui as aventu-
3) ras que avia de paíTar a fazenda de Dom Garcia;porque vin-
33 da a monção para ir à índia, partirão Iorge Cabral que fora 
33 Capitão de Malaca,&Do Garcia Enriquez, cada húem íeu 
33 junco,cõ outros fidalgos no mes de laneiro de M . D . X X I X . 
33 & chegarão à barra de Cochij,& por fer ja no fim de Março, 

&ventarem os Noroeites,Iorge Cabral entrou em Cochij, 30 
3) & Dom Garcia o não quis feguir,dizendo que avia de pafíar 
33 à Goa,em que pezaíTe ao vento,& ao mar E por o vento 1er 
>, contrario.& o junco ir muito carregado, chegóu à Baticalà 
j, com grande trabalho & per Ha; & vendo que o vento avia de 
« fer cada vez mais forte,por fer ja entrada do inverno, ouve 
3) por bom confelho tprnarfe à Cochij,& afsi voltou cõ gran-
33 de tormenta a barra onde furgio,porque por o junco fer grã-
„ de,& ir mui carregado não pode entrar no rio. E deixando 
„ Dom Garcia o junco furto íobre húa amarra, fe foi elle à te-r 
,, rra ; & crefcédo o vento,o mar fe fez tam groíTo,quc o junco 40 

fe 
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fefoi ao fundo,com a muita agoa que lhe entrou,citt que Do 
Garcia perdeo mais de cinquoenta mil cruzados que valia a 
fazenda que levava,fem lhe ficar mais delia que o veftido co 

s que faio em rerra.Sobre eftàdeígraçao prédeo Nuno da Cu-
yha por o que fizera em Maluco,& o mándoü prefo à Portu-
gal o atino feguinte: &c afsi ficarão em vão todas as diligen- „ 
cias que pôs por vir rico de bés tam fragiles, & incertos, & „ 
a temeraria promeífa de poder mais que o mar,& o vento. „ 

to C A P I T V L O X V I I I . 

Como os Caftelhanos elegerão» Capitão per morte de Martini ínhi-
guez^ tomarão huagaleotta aos ¥ortugueJès,com morte de Fernão 

Baldai*,*? mandarão pedirfoc corro â Nota Efpanha, Cr os 
Tortugtiefes deflruirao a cidade de 

Qamafo. 

E S T E mefinotempo ouve differenças cn-
3 tre os Calfelhanosjfobre a fucceífão dá Capita 
^ niajporque faílefceo Martini Inhiguez de Car 
^ quizano feu Capitão, & hus querião que foílè 

® Capitão Fernando de Büftamante, que era C 5 
tador da armada,& dezião que trazia a fucceífão per regimé-
tojoutros querião que foffe lium Fernando de la Torre , que 
fervia de Alcaide mor d^queíla cafá forte de pedra & barro,' . „ . . _ _ . . . 

„ i * r 1 r 3 i.Ejtanaoeud Capttatn* de bua 
queelleschamavaorortakza, &COmoeíte tiveíle mais VO- armada de tres navios que Fernan-
tosque favorecião feu partido, prendeo à Buftâmante,& docorúsmãdoudamvanfpanh* 1 p \ 1 -li» 1 i a Maluco em bufe a ia armada de 
teveo tanto tempo prefo,ate que per partido lhe obedeceo, I u G a r c i a d e LJa ifa.Er4 capitã» 
& ficou por Alcaide mor em lugar de Fernando de la Torre, Gèrai deftafrotta Alvaro de saavt 

3 o & hum chamado Montemaior por Capitão do mar,& Afofl c'at 
íbdelos Rios por eferivão. Vindo defpois em Março de denas di cordova>&pedro de Tuê 

D . X X V l I I . h u m junco de Dom lorge de fazer noz & ma- tes de xcre^ião n'eiUcèto e 

çaparaTernate,enc5trou hüa naoa que partira da Nova Ef-
panha,emque vinha por Capitão hum Alvaro de Saavedra, porto de zivatiane\o vefporadet»-

o qual não fabendo a terra em que era aportado,Vendo o na- « santos,do anho de DXXVII. u 1 i n o i J - E delia armada Jo anaode Alvaro 
vio de Dom Iorge,preguntou ortde eltava, & conhecendo de Saavedra cheS»u à Maluco, & 
os noifos ferem Caftelhanos ,caíarãofe, & fórãô dar nova foi a primeira que fez.efia nova na-
daquellanaoa DomIorgede MenefcíMandou elle íogoá * " < * " " 
Simão de Vera Alcaide mor da fortaleza èm hüa fufta , & Antonio deHerreraHiftoria das H 

4 o Fernão Baldaia Feitor em hum batel,que foíTcmrequerer ao dias,Década.*, Uhro.i.&3. 
Capitão 

' • ( 
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, CapitãodaquellanaoquevieíTcàfortaleza,Mas« efte tp.m] 
, po os Caftelhanos de Tidore,fabendo como a nao era entra-
, da,tiverão mais diligencia,& fizerão com que a nao fe mcç4 

teífe no porto de Geilolo;& pofto que Simão de Vera fizel-
fe feus requerimentos, a refpofta que lhe derão os Caífelha-

- nosforão bóbardadas,& como elle eftava fò , & a polvora q 
... tinha era molhada,& Fernão Baldaia nao chegara a nao,tor-
, nouífc Simão de Vera para Ternatc. 

A efte tempo mandarão os moradores da Ilha de Moutel, 
que era do feiinorió dei Rei de Tcrnate pedir foccorro àDÓ 19 
lorge,por o muito dano que recebião dos de Tidore, mui or 
guino íos com ajuda dos Caftelhanos, &c com a vinda da nao 
de Saavedra, E porque os Caftelhanos começarão fazer na-
vios d'armada,para irem deftruir á Moutel, mandou lá Dom' 
Iorge à Fernão Baldaia em húa galeotta,com trinta & tantos 
Portuguefes,&comelleia Cachil Daroez com gente da te-
rra:& como ellesnão podião paífar àMoutcl,fenão à vifta de 
Tidore, vendo os Caftelhanos a galeotta,com grande alvoro 
ço fe embarcarão em hüa fufta que trazião preftes, da qual 
foi por Capitão Afonfo de los Rios, & com a armada da te- 1 0 
rra,em que ião muitos Tidores, accómetterão os noííos; & 
dcfpois ae duas horas de peleja foi entrada a galcotta dos Por 
tüguefes,em que morreo Fernão Baldaia:o qual por fe refti-, 
tuirdoerropaífado,defpoisquede ferido & caníado nãopo 
de pelejar em pè,emgiolhos pelejou cm quanto teve mãos, 
& deípois que fe não pode valer delias, pelejava có a lingoa, . 1 
animando,& esforçando os feus. Com elle morrerão outros, 
que defpois euftarão a vida à muitos Caftelhanos, os quaes 
levarão a galeotta com fingular alegria ôc triumfo feu, & dos 
Mouros de Tidore. 3 q 

Não avia mais que doze dias q paíTara efta deígraça, quan 
do chegou Gonçalo Gomez de Azevedo de Banda,com cuja I 
Vinda os Portuguefes ficarão mui contentes, &pcro navio 
que elle tomara à Dom Garcia, mandou logo dom Iorge re-
cado à Malaca per Simão de Vera, per via de Borneo, o qual 
fe perdeo em as Ilhas de Mindanao. Os Caftelhanos aprefta-
rão também o navio de Saavcdra.para o mandarem com re-
cado à Nova Efpanha, & o carregarão com quarenta bares 
de cravo:& para credito da galeotta que tomarão aos Portu-
guelcs, levava Saavedra configo Fernão Moreira patrão da 40 

Ribeira, ^ 
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Ribeira,IacomeRibeiro comitre,&hu efcrivão dafortaleza, 
ôc algüs outros q forão cattivos na galeotta & j)orq o piloto 
de Saavedra era morto, levou clle em feu lugar a Simão d Bri 

^ to Patalim q era prattico na arte de nav egar,ao qual queré do 
Do Iorge caítigar por culpas q tinha,fe lãçou cõ os Çaftelha 
npSjCÓ outros dous Portugueíes,como tãbê fe lãçavão osCaf 
ftclhanos cõ os Portuguefcs, quãdo feus Capitães os querião 
caftigar. Pardo Saavedrapara a Nova Efpanhaaxiiij.de Iu 
nho,& fazédo fua derrotarei tomar à IlhaHamei céto & íèt-

io teta legoas de Tidore,onde furgio para fe prover de agoa, & 
lenha.Simão de Brito,& FernãoMoreira o patrão arrependi-
dos do q tinhão feito,determinarão de queimar o navio para 
qSaavedra não foífe pedir foccorro,& não achando para iífo 
cõmodidade,furtar ão o batel da nao,& quatro efcravos que 
oremaífem,& tornarãofe com outros algüs da companhia 
caminhode Ternate. Alvaro de Saavedra ficando fem batel 
com que fe ferviífe,foi poíto cm condição de fe tornar, poré 
cõmetteoa jornada ate tomar huas Ilhas cm altura de dez 
Grãos da banda do Norte,as quaes por ferem mui frefcãs, Sc 

1 0 c.ubertas de grade arvoredo,lhe pôs nome Beljardin.3 Ncllas 
fe deteve algüs dias em que lhe entrarão os Levantes, com q 
foi forçado arribar à Maluco,onde chegou ja no íim de Ou-
tubro.1' Simão de Brito, & os outros Portuguefcs q fu girão 
no batel,forão de Ilhaem Ilha fofrendo tanto trabalho, & fo 
me,q de califados fe deixarão ficar três delles em húa d'aquel-
las Ilhas:os outros tres feguirão avante ate a Ilha de Guaime-
lim que he do fenhorio ctel Rei de Tidore,onde fendo cohhe 
eidos qerão Portuguefes,forão prefos,&levados à Fernãdo 
de la Torre,q conhecendo q crão os q ião cõ Saavedra,rcndo 

3 o má fofpeita delles,lhes deu torméto,& cõfeífando a verdade, 
os condenou à morte por traidores ao Einperador. Simão de 
Brito foi arraftrado,& degollado,FernãoMoreira enforcado, 
& o outro ficou cattivo.Os Caítelhanos vedo o mao íuccef-
fo da viagé do navio q tinhão mandado à Nova Efpanha à 
pedir ioccorro,& q Domlorge fe avia de querer fatisfazer da 
perda da galeotta,íe aperceberão cõ cuidado.PoréGõçaloGo 
mez de Azevedo defpois q chegou não quis entéder em mais 
q é fuafazéda,& em fazer cravo,fé em algúacoufa querer aju 
dar à Dõ Iorge,q determinava ir deftruir a cidade de Tidore, 

A0 & afsi fem fazer nada fe partio para Malaca à x. de Fevereiro, 
de M . D . X X I X . N o 

a.Ejlas Ilhas diflãt ia IlhaHamei 
qttafi duz.itas & cinquoeta legoas* 
Os naturaei delias fão iramos, de 
olhos pequenos,poucas barbas,como 
os Chiisxtião avia n'aquellas Ilhas 
criação de aves,nê degádosiveftião 
os feus habitadores huspanr.os fei-
tos dserv*s:r.ão tinhão ferro,& em 
lugar delle ufavão inftramentesfei 
tos de cochas de amsgeas, <y afiras: 
pefeavão em almadias de madeira 
de pinho-.o [eu pão erão cecos feces ao 
fol,q na índia chamão Copra-.r.ao ti 
nhão tifo do fogo,por que nunca o vi-
rão,jerão defpsis que osCaJielhanoi 
lho enftnarão. 
Antonio Galvão, no livro q fez dos 
dofcobrimentos das Antilhas,& ln-
dia}& Diogo do Couto lib.^.cap. t. 

b. Alvaro de Saavedra arribando À 
Tidore,fez varara nao, & clarlhe 
auerena,& cocertada tomou a fair 
de Tidore para Nova Efpanha no 
annt feguinte de M.D.XXIX. Fez. 
feu caminho à Lesnordeflc,chegou a 
huas ilhas q dijtavao de Tidore mil 
legoas,& outras tãtas de Nova Ef-
panha: d'alli corres à Nordefie ate 
fe pbr em altura de xxvj.Graos,on 
de morco. , 
Vrsfcgiárão os Caftelhancs fua vid 
gem fempre com ventos contrários, 
ate büa Ilha dos Ladroes,em altura 
de xxx).Graos,mil & duzentas le-
goas do Maluco,de donde arribarão 
& chegarão a Gúlolo no fin: de Ou-
tubro do mefmo anno,cora o navio co 
midode bruma, que entregarão 4 
Fernão de la Terre. 
Antonio de Herrera Hifioriadat In 
dias Dec.^.liv.ycap.6, 



à portar à Banda. 
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Nó Novbéfo dantes > chegou a Termte Dom Iorge de 

Caítro,que de Malaca veo per via de Borneo em hum junco 
de Diogo Chaittho Feitor q fora de Malaca, & em íixacom- J 
panhia 1 orge de Brito em hüa fufta,& errando a viagem Veo 
ter ao logo da Ilhade Macaçar,& delia à Ternate,íèm a hifta 

a.Eftafufta diz. trancifio da An- que não apparcceo mais.a E porque mandando Dom Iorge 
drade nocap.59. dai.parte, q veo em bufea delia à algüas Ilhas do Moroâ Gomez Aires- ercl 

hüacoracora,os de Tolo, & Camafo o não quiferão agafa- • 
lhar, nem dar de comer, mas fizerão zombaria delle, tendo 
ágafalhado, & banqueteado aos Caítelhanos avia poucos 10 
dias,vindo elles de queimar hum lugar d'el Rei deTernate 
pôr nome Chiamo:& efta nova avia ja chegado à Dom Ior-
ge per terra,quãdo tornou Gomez Aires,fezellepreftes húa 
armada,de q mandou por Capitão D 5 Iorge de Caftro,com 
ate V inte cinco Portugueles, & com elles Cachil Daroez cõ 
Os navios da terra,os quaes forão fobre a cidade de Camafo, 
que era dei Rei de Tidore,& a queimarão de todo,pofto que-
agente com medo fügio,& fe pôs em falvo.Tornados à Ter-
nate,fõi Dom Iorge de Caibro per mandado de Dom Iorcre 
de Meneies â Tidore trattar pazes cõ Fernando de la Torre: to 
mas clle,& os Caftelhanos que com elle eílavão ficarão ram 
ufanos,com o bom fücceífo da galeotta que tomarão, & da 
morte de Fernão Baldaia,& de feus cõpanheiros, & de outras 
vitrorias que ouverão de algús do Maluco,que não quiferão 
vir à concerto com as condições que Dom Iorge propunha 

a paz,& fizerão tregoas,o que elle guardou para feu tem-
po,como fe dira ao diante; porque deixada ago-

ra as coufas do Maluco, daremos razão 
das que fe paífarão na 

índia. 

M ~ 
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DA d V A R T A D E C A D Á 
D A A S I A , 

DE IOÃO DE B A R R O S . 

Governava a índia Lopo Vaz de Sampaio. 

C A P I T V L O P R I M E I R O , 

(orno Lopo Vazâe Sampaio fabendo que Vinha Vero Majcarenhas 
de Malaca Jbe mandou notificar, que não Viefíe como GoVer* 

tiadort<y que querendo entrar em Cochij foi 
maltratado afe-

rido. 

O M E S de Dezembro do annodç 
M . D . X X V I . na fegunda Oitava do 
Nataljchegou de Malaca hum junco à 
Cochij,que deu nova que vinha Pero 
Mafcarenhasco que fabédo Lopo Vaz, 
teve logo confelho, em que íe deter-
minou , que fe Pero Mafcarenhas co-
mo pefíoa privada quifeíle fair em te-

rra,o deixaíTem deíèmbarcar li vremente , mas que Tc como 
Governador o tentaíTe,lho não confintiíTem. Com efta rer 

íòlução 
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folução mandou logo hum bargantim à Coulam com cartas 
à Enrique Figueira Capitão d'aquella fortaleza, & ao Fci tot 
& officiaes,& com o traslado da íua fucCcíTão>& húa relaç ão 
do que foi acordado,'para q tanto que Pero Mafcarenhas alli 
chegaíTe, lho amoilraíTem , & lhe requereílèm da parte d'el 
Rei, &: da fua, que obedcceíícd elle Lopo Vàz como à Go»-
Vcrnador,& fazendoo alsi lhe abriífcm as portas da fortale-
za,& deílem todo o neceíTario;& não querendo obedecer, o 
não deixaíTem entrai- nclla.Outra tal ordem como a de Cou 
Iam deu Lopo Vaz à Afonfo Mexia , & logoje partio para 
Goa. E por ter a gente contente lhe mandou pagar muitos 
fpklosjmas a paga que cm retorno lhe derão os meímos q ue 
receberão os pagamétos,fpi murmurarem delle, & interpre-
tarem fua tenção,dizendo,que fe pagava era por ter os ho-
mes cõteritcspara a vinda dçPero Mafcarenhas,o qual avi ão 
por Governador,& não â elle;& como agéte popular he 'va-
ria, &inconftante,& amiga de novidades, como peífoasde 
baxo eítado,que fempre o efperão melhorar com a mudan-
ça dos tempos;todosaguardavão a vinda de Pero Mafcare-
nhas,para verem em que paravão fuas coufas. 

Pero Mafcarenhas,que tomada, & deftruida a cidade de 
Bintam,fe partira para Malaca,chegou à ella à falvaméro, ôc 
provendo cm muitas coufas d'aquella fortaleza fe partio pa-
ra à índia no fim de Dezembro, com três galeões carrega-
dos de muita fazenda d'el Rei,& elle de vittorias, & triunfos, 
Chegando à Còulam,alli íoube de Enrique Figueira (que co 
mo Governador o recebeo)como Lopo Vàz de Sampaio go 
vernava,& moftrandolhe os papeis, & requerimentos que 
lhe mandava fazer,lhe contou o que na índia paífara defde o 
tempo que o mandarão chamar a Malaca para governar.Do 3 o 
que Pero Mafcarenhas ficou mui anojado,& per confelho de 
Simão Caeiro,que elle como Governador fizera feu Ouvi-
dor geral,& de Lançarote de Seixas, à quê fizera Secretario, 
fe determinou ir à Cochij,& ufar de todo rigor com Afon-
fo Mexia,por abrir a nova fucceíTão,pelo que fe pôs à cami-
nho,& ao derradeiro d Fevereiro do anno de M . D . X X V I L 
chegou à Cochij. Antes de furgir na barra, Afonfo Mexia Ca 

{>itão da fortaleza,que fobre elle tinha efpias, fabendo per el-
as que era chegado, lhe mandou notificar pelos í uizes da 
Cidade,& per DúarteTeixeiraTefoureixo,&Manoel Lobato 40 

Efcrivão 

2® 



L I V R O S E G V N D O. 6 S 

Efcrivão da Feitoria,a provifao da riova íucceíTão de Lopo 
Vàz de Sampaio,& a ordem que tinha fua para não receber 
a elle Pero Mafcarenhas como Governador, & lhe requerer! 
que obedeceflc à Lopo Vàz,pois era Governador por aquel 
la provifão. A iílo refpondeo Pero Maícarenhas com muita 

\olera,que aquella provifão não era afsinada por el R e i , & 
por tanto a não reconhecia por fua,& que Afonfo Mexia co 
mo feu inimigo apoderi a fazer,& por eílà caufa lhe nãoavia 
de obedecer; & que os que com tal embaxada vinhão mere-
cião ler caíligados,como homes que cÕmettião traição con-
tra feu Re i , pois refiítião à quem el Rei fizera Governa-
dor, & elles oapprovarão, & chamarão ; & per coníèlho 
de Simão Caeiro ouve Pero Mafcarenhas aos Iuizes por 
fufpenfos dos officios, & lhes mandou que fob pena de 
perdimenro das fazendas não íãiífem de fuas cafas co-
mo foífem na cidade, & feito auto da fua prifão , com 
elta refpoíta os mandou ; & à Duarte Teixeira, & à Ma-
noel Lobato , como peííoas que mais infíftiráo nò re-i 
querimento, mandou prender em ferros em hum dos ga-
leões. . ... . - . .. 

' Sabendo ifto Afonío Mexia, mandou requerer a Pero 
Mafcarenhas,que lhe foltaífe os prefos,que erao officiaes da 
Fazenda dei Rei,que fe podia perder; & de novo lhe man-
dou notificar a provifão do Governador Lopo V â z , & que 
fe quifelTe algúacoufa delle que foílè à Goa onde o acharia. 
Pero Mafcarenhas lhe refpondeo, que ao outro dia (porque 
era ja quafi noute)lhe daria a refpoftaem terra. Afõfo Mexia 
fe temeo que Pero Mafcarenhas defembarcaíTe de noute, & 
entraflè na cidade por não fer cercada, polo que à íom de hü 
fino que mandou repicar ajuntou todo o povo; & pofto que 
a mais da gen te fav orecia a parte de Pero Mafcarenhas, & o 
defejavão ver no íèu cargo, porque tinhao para f i , que per 
dereito a governança era Tua,& que lhatiravão injuítamen-
te , todos porem acodirão à Afonfo Mexia poftos em ar-
mas,para fazerem o que lhes mandaffe, o qual lhes ordenou 
que foífem vigiar a praia, para que nella não defembarcaf-
le Pero Mafcarenhas,o que elles fizerão, como fe forão feus 
inimigos.No que fe bem vio a lealdade de Portuguefes, que 
para lervirem feu Rei , não efpeculão íè feus mandados 
ou de fus miniftros fão juftos, ou injuítos, mas quanto 

E as 
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9, ascoufas fáo mais difficultoíàs,& contra feus pareceres,& vo 
w tades,alli negão as próprias por comprir com a de feu Rei, & 
„ fenhor.Ifto íc manifeítou mais neftes dous fidalgos cotapeti 
„ dores,& nos nobres que os feguião;porque cada hum delles, 
„ & feus favorecedores fe pegavão às provifões d el Rei, queré 
„ dó que fc guardaíTem,fem contra cilas cxcedcré coula algüa, 
„ fendo lo a diffetença,& dificuldade eiitre ellcs,o entendimé 
„ to das provifõcs,& ainterpretação da Vontade dc feu i Princi 
„ pe,cuidando cada hum quefe abraçava com cila: & o qúe he 
„ mais de ponderar , fendo eftes dous fidalgos tam animoíos, 
„ eftando em terras tam remotas, onde cada hum achara mui-
„ tos Reis,& muita gente d'aquellas .provindaspor fí,fe acoii-
„ fa viera à rompimento. 

Vendo pois Afonfo Mexia,que Pero Maícarenhas deter-
minava deÍèmbarcar,tornouàmandarlhe muitos recados,& 
requerimentos,q não dcfembarcaífe,porq per armas lhe avia 
de defender a defembarcação. Ao q Pero Mafcarenhas refpõ 
deo,q não queria mais q entrar defarmado para ouvir Miífa 
cm S.Antonio,confiado q como foífe na cidade, tinha détro 
muita gente da fua facção q lhe obedeceria: & afsi fc metteo 20 
cm dous bateis,com o íèu Ouvidor,& Meirinho co varas, & 
todos os feus defarmados,& fem efpadas, parecendolhe que 
Afonfo Mexia não quereria brigar cõ elle, vendoo cm terra 
defarmado:mas foi ao contrario,porque chegãdo Pero Maf-
carenhas á praia,vendo Afonfo Mexia q intentava deíèmbar 
car,lho defendeo às lançadas como à inimigo, fazendo aos q 
o acÕpanha vão (entre os quaes andava elle armado fobre hü 
cavallo acubertado)metter pela agoa,mandandolhes q ferif-
femàPero Mafcarenhas, &aosíeus,& os mataffem fe qui-
feífemdefembarcar. Bradando Pero Mafcarenhas, que erão 30 
Chriftãos, & leaes à feu Rei & fenhor, & que não tinhão 
armas, nem querião guerra, fenão paz. Polo que vendo o 
perigo em que eftava, & que não podia defembarcar, & 
que os mefmos em q elle confiava o perfeguião, fe recolheo, 
bem eícandalizado , & com duas lançadas em hum bra-
ç o , & Iorge Maícarenhas feu parente com húa chuçada, 
&c outros muitos feridos, & todos os mais enxovalhados, 
& efcalavrados. Deípois que Pero Mafcarenhas fe rcco-

, lheoaofeu galeão, mandou fazer autos de Afonfo Mexia, 
& dos moradores de Cochij, à quem mandou apregoar por 40 

levan-
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levantados,&traidores,moftrando clles naquelle a£to a ma-
ior lealdade,& inteireza quepodiafcr,porqueos que o mais 
ferião,por lho mandai feu Capitão da parte d'el Re i , erão os 

\ que o mais defe}aváoderecplherj &obedecer. • \ 
^ Àfonfo Mexia mandoulogo Aires da Cunha à Goá com 
' cartas ao Governador fobre o que páíTaracom Pero Mafca-

renhas,© qual também efereveo pelo mefmo à Lopo Vàz ,& 
à muitos fidalgos, pediridolhes que determinaílèm quem 
avia de fer Governador, partido Aires da Cunha, mandou 

i o Afonío Mexia requerer à Pero Mafcarenhas que lhe entre-
gaííe os galeões,& fazenda d'cl Rei que trazia, & fe quifeíTe 
ir á Goa lhe daria hüa caravellaj &c cómo elle fe determinou 
de não proíeguir feu dereito per força,fenão per juftiça, eh-* 
tregou os galeões,& a fazenda dei Rei ,& fe paífóu com afua 
à caravella que lhe foi dada: & porq não era capaz de muita 
gente, forãolc muitos aterra, dos quaes Afonío Mexia pré-
deo algús,& entre ellcs Iorge Mafcarenhas ferido da chuça-
da que lhe derão, & prefo o mandou à Coulam. E póttjiiê-Pè 
ro Mafcarenhas era amigo de Dom Simão de Meneies, foiíè 

io à Cananor paraeíperaralliareípoflrade Goâ^mas Dã Simãò 
tanto que fõube queelle eftava no porto lhe mandou dizéf, 
que lhe pezava muito de o não podei fervir como pedião aS 
razões dá amizade que Co elle tinha 5 porque Lopo Vàz de 
Sampaio,à que todos obedecião por Governador, lhe man-
dara,que íe elle Pero Mafcarenhas chcgaífe àaqueüà fortale-
za como fidalgo tam honrado,& de tanto mcrécimentô co-
mo elle era,que o recòlheífe cõ toda a honra & cortcíia pof-
íivcljmas que íe foílc com nome de Governador,q 0 íiaocó 
fentiflc;& que elle poro quecompria àfua lealdade íião pó-

^ o dia fazer outra couta,lenão obedccerlhc. Pero Mâfcaténlias : 
lhe refpondeojCj não queria que quebraílèfüafè,& lealdâdê, 
que o que delle queria era hum catur em q foííê â Goa, mais 
rafo q na caravella que lhe deixaria,Dom Simão lhe mandou 
logo o catur,110 qual íe pattiô para Goa , não levando Conír-
go mais que Simão Caeiro, & Lançarote dè Sexas, & dou« 
pagés que o fcrviilem,clperando que Lopo Vaz fe poriacé 

elle em julliça, & quando naô qüifefle, que os fidal-
gos que com elle cftaváo Ihõ fa-

riao 

40 
E a CAPI-
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Como Lopo Và^de Sampaio. madouprederà Vero Mafcarenbas per 
Antonio da Sifoeira, & prefi em ferros foi leVado À Cana-

nor><? do que fobrefuaprtjao 
y. . .. ,r o : Juccedeo. , .. . i : 

a. A copia dcfla carta tfcrtvt Dioct 
do Couto no caf.í.do lir.J. 

O P O Vàz deSampaio quando foubepcr Ai 
res da Cunha o que Afonío Mexia fizera àpe- i q. 
ro Mafearenhasem Gochij,ficou deicaníado, 
parecendolhe que eftava feguro na governan-
ç a ^ por a boa nova deu à Aires da Cunha a 

Capitania de Coulam,q tirou à Enrique Figueira porq aga-
falhara Pero Mafcarcnhas cõtra a orc'é q le lhe mandou.E cõ 
municando aquellecafo cõ Eitor da Silveira, & outros fidal-
gos,lhe peifuadirão q lhe, não compria entrar lJcro Mafcarc-
nhas cm Goa;porq como a mais dagente eftava deícontéte 
de fe abrir a nova lucceí!ao,& tinha para fi que Pero Mafca-
renhas era o legitimo Governador,felevantarião com elle íè *q 
o la viííèm.Parecendo bem à Lopo Vàz cftc confelhpjeícre-
yeo logo ao Capitão rner do mar per o mel mo Aires da Cu 
nha,qporq compria ao ferviço dei Rei não ir Pero Maícare 
nhãs aGoa,procuraífe de o cncotrar no mar,& lherequereílè 
da lua parte q fe foííè rnetter na fortaleza de Cananor,dondc 
não fairia fem lho elle mandar; Sc que não querendo obede-
cer,delpois de lhe fazer todos os protòítos, & requerimentos 
ncçeíTariòs,o prendeífe,& prefo o entregaíle àDó Simão de 
Menefes,dc quem cobraria conhecimento como o recebia. 
Outra cartaa eícreveo Lopo Vàz àPero Mafcarenhas cm 30 
relpofta das queixas que lhe elle efereveo do mao trattamen 
to q recebera em Cochij. Em que Lopo Vàz lhe dava à elle 
toda a culpa do q lhe fora feito , pois não quifera obedecer a 
ordé q o Veedor da Fazéda lhe mandara notificar, & por iflo 
não tinha elle razão de o caftigar,do q lhe pelava muito; ôc q 
quanto à verfe com elle,& cõ os fidalgos que cõ elle eftavão 
cm Goa,todos erão de acordo q não era lerviço d'el Rei por 
defaífeíTcgos q podia aver,q ferião de grande eftorvo ao aper 
cebimento que fe fazia para a vinda dos Rumes; & por tan-
to lhe pedia da fua parte, ôc requeria da d'el Rei feu íènhor, 40 
r. . • que 

> 
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q elie fe foííe à fortaleza de Cananor, como o Capitão mòrv 

do mar lhe diria,& d'ahi mandaífe requerer o que quiièííè. 
Eítas cartas deu Aires da Cunha ao Capitão mòr do mar> 

\ o qual nunca pode topar a Pero Maícarenhas: o que recean-
do o Governador q poderia acontecer,per confelho de Eitor 
Í5a Silveira,que era o fidalgo que elle mais grangcava,afsi por 
íua peífoa,como por ter muitos parentes,que eíperava íègui* 
rião íiia parte, & com parecer de outros íeus amigos, man-
dou por maior Íèguridade íeu gero Antonio da Silveira, que 

l o foífe aguardar a Pero Mafcarenhas à barra de Goa com hüa 
galè,& dous bargantíjs para o prender,& da mefma maneira 
íí Simão de Mello leu fobrinho, com outros tantos navios à 
barra de Goa a velha. E como os bargantíjs de Antonio da 
Silveiràandavãopor atalaias,vendo o catur de Peru Mafca-
renhas (que chegou à barra de Goa aos xvj. de Março) forão 
à elle,& o levarão à Antonio da Silveira,o qualrecebeo a Pc 
ro Maícarenhas com muita corteíia,& lhe diííe,que o Govcr 
nador mandara que indo elle alli o não deixaífe paífar, & lhe 
tomaííè ahomenagé,& o levaífe prefo à Cananor, por fe ek 

í o cufarem inquietações. Ao que Pero Mafcarenhas reípõdeo, 
que elle não avia de dar íua homenagem, antes lhe requeria 
que o deixaífe ir à Goa para fe ver com Lopo Vàz , & reque-
rer fua juítiça.O q Antonio da Silveiranáo coníèntio, & o 
prédeo em ferros q lhe rnãdou lãçar pelo meirinho, pedindo 
lhe perdão,& defculpadofe pòr lhe fer afsi mãdado: & per Si 
mão de Mello foi levado a Cananor,& entregue àDõ Simão 
de Meneíes.Forão tabé prefos cõ Pero Mafcarenhas Simão 
Caeiro ,Lançarote de Scxas,& levados à.Goa,onde cftive-
ráo na cadea car regados de ferros,com o ineitadores da revol-

^ o ta de Cochij,& confelheiros de Pero Mafcarenhas. 

Entre tanto q Antonio da Silveira era ido à encontrar Pc 
ro Mafcarenhas,os da fua facção vendo ajuntar tanta géte q 
íe embarcava para o préder,em vozes altas fe. queixavão , & 
de noute o fazião em parte q o Governador ouviífe. Outros 
fe forão queixar ao Guardião deS.Francifco;qera home le-
t r a d o , Caílelhano de nação,pedindolhe eilranhaífe ao Go-
vernador o qufavaicõtra Pero Mafcarenhas. O Guardião lhes 
reipõdeo,q Lòpo Vàztinháájuftiça por fi,& q o provaria q 
dia fe^üjnte na prègação;Afsio fez àoutrodia,éõ muitas; ta-> 

»o zões âcípòisdc ler a provifão de Lopò V à z , dizendo makq 
• E 3 alem 
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alem de lhe imporem falíò tcílemunho,comettião desleáldà-
de a leu Rei,coufa tarrt defacoílumadá de Portugüefes, cuja 
lealdade para Teus Príncipes,fora fempre maior que de todas 
outras naçóesrfobre iíl o fèzrequerimétosao Vigairo geral, 
queòuveííè poreícomungadosaos que o contrario dizião. 
Acabada a prattica,Pero de Faria Capitão de Goa lhe pedió 
a fucceíTão,& a beijou,& pôs na cabeçá,dizédo,que a obede 
cia,& pergutãdoà todos qeílavãoprcfentesíe fazião outro 
tanto,refponderão que (í,& delia approvação,& do parecer 
do Guardião,mandou fazer hum auto,& per ordem do Go- x 0 

vernador o foi afsinar o Ouvidor geraljpor os fidalgos que le 
acharão na pregação,& que diíTcrão que obedecião ã provi-
fão. E por Dom Vafco de Lima,& íorge de Lima não que -
rerem afsinar,& fe moílrarem parciaes de Pero Mafcarenhas, 
forão prefos fobre fuas homcnagés., 

Com eíla diligencia,& com a prifão (que à ella íè íèguio) 
de Pero Mafcarenhas, íè ouve Lopo Vaz por feguro,parece-
dolhe que fe avião quietado os vandos,& defaíleííegos em q 
a gente de Goa andava.Mas não o deixarão ellar muito tepo 
quieto.Porque Chriílovão de Souíà Capitão de Chaul,fabé- 2.0 
do como Lopo Vàz de Sampaio queria proceder com Pero 
Maícarenhas,& que o mandava aguardar na barra de Goa 
para o prenderem,com parecer do Feitor, Alcaide mòr,& of-
ficiacs da fortaleza,& dos fidalgos que comelleeílavão, que 

i.A etpUdeft* cartaefereve Diogo c r ã 0 muitos,eícreveohüa carta aà Lopo Vàz (qlhederão 
M Court um rs» - Jn /.,. . 1 . 1 J J. 

delpois dápriíão de Pero Mafcarenhas)em que lhe deziarque 
para fè apagarem as; diíTenfoes que começavãoà nafeer fo-
bre apreferencia da fucceíTaO do governo, cõpria pôrfe em 
juíliça,por o perigo em que fepunhaoeilado da India/prin 
cipalmente em tempo cmque cactadiafeefperavão os Ru- 30 
mes,para o que era ileceífario accrefccntar o poder,& não di 
minuilo dividindofe a gente,que em fi era pouca, cuja per-
dição ellava certa;porque fe grandes Impérios feitos, & 
arreigados íè perderão por ferem divifos, que fe podia efpc-
rarde hum. que entam começava, & que tinha as raizes 
tam pouco fundadas, & o foccorro cm lugar tão remoto: & 
queodefengavá,queellcnão avia de obedecer à quem íè 
não pofeífe em dereito. Era Chriílovão de Soufa hum fi-
dalgo dc muita qualidade, em fuá peíToa mui esforçado, & 
mui humano,de gentil converfaçao, & dc condição alegre, 4® 

r &fami-
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& familiar com todos;& não fomente efplendido na cótiiiua 
mefa q dava,mas no foccorro q do feu dinheiro fazia aos q 
náo tinhão; polo que em Chaul invernavão mais numero 
dé fidalgos,q em nenhüa oütra parte da índia: & como elle ti 

^ nhã taiita autoridade,&: tantos do íèu bando,ficava muito de 
^êtagé a parte à quê elle fe acoítaffe;&aísi a íua carta fez mui 
to abalo no Governador quando a vio,entendendo per ellaq 
não eftava pacifico no cargo;& per confelho de feus amigos, 
à que em íègredo moftrou aquella carta,efereveo à Chriíto-

io vão dc Souía,como Pero Maícarenhas eftava prefo, com ap-
provação de todos os fidalgos, & Capitães da índia, q aelle 
Lopò Váz réconhecião por Governador,polo que lhepedia 
quifeíTe conformarfe com os mais,& obedecelo, pois q não 
avia divifão,nem fe podia recear, & qüe lhe rogav a quifeíTe 
efere ver a Pero Maícarenhas, que deíiftiífe da pretenfão do 
governo.Como Chriftovãode Soufa não pretendia mais q 
quietação,folgou de fe coníegüir tam pacificaméte. Mas por 
parte de Pero Maícarenhas, peioulhe muito ler com fua pri-
fão,porque a não tinha por jufta. Porem, coníiderando que 

i o delia refultava dãno particular à elle,& não ao publico, & q 
querendoo émendar, era contra o bem cõmú;porque vindo 
os Rumes poderião ganhara Índia, achandoa dividida: de 
confelho dos q cõ elle eftavã refereveoa à Lopo Vàz de Sã- AS copias deftas duas cartas que 

, . , N R • V 1 . R • J Chrillovão de Soufa efereveo a Lopo 
paio,dizendoihe,que no que eltavateito,nao avia neceisida- v ^ d e Sam?ai0i& Â Vero Mafia-

de dè feu parecer, qfempre defejara ver quietação íTaquel- tenhas, eferevem Fernão Lopei.de 

les negócios, & aísi eftava contente de íc acabarem tanto caftanheda nocaH, d»fiv.7.& 
o li I i • i Diogo da Couto no tap.j.do liv. 2. 

cm paZjCjue elle o obedeceria como Governador que era, & 
eferevia a Pero Maícarenhas hüa carta que mandava aber-
ta,para que a viííè, & mandaífe fe quiíeííe. N'ella lhe de-

- 5 o zia,per muitas razoes,que era ferviço de Deos,& d'el Rei, & 
honra íua,citar prefo, & que tiveíTe muita paciência 11a pri-
fãOjComò de homem tam vàlerofo,& esforçado fe efperava; 
porque Deos o ordenava,para que alndiafenão perde ííe,co 
as fedições q começavão aver,q tora melhor fere ambos mor 

fer appróvada pelo juízo de muitos homés de fão entendimé 
to,dòus frades letrados,& pregadores per jurameto afirma-
rão nos púlpitos,q. a juftiça eftav a per elle,& que não tornar 

.40 n'efte cafoper fua hõra,era maior hõra,&: não fer Governa-
. u : , E 4 dor 
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dor era merecer ante el Rei que lho galardoaria,Também eÇ-
^eyeo à Dom Simão de Meneies,& à outros fidalgos fobre 
omefmo. 

Não pezouà Pero Mafçarenhas com aquella carta, por-
que por ella entendia que Chriftovão de Soufanão avia lua 

Lopo Vàz com elle em dereito,fc Dom Simão o foltaílè, em 
q viaja algüas moftras de o vir à fazer, alem de lho premet-
ter.Polo que featreveoà mandar ao Governador hum reque 10 

^ M f f b B c o o l ^ i C ^ o r , ^ II» 
pedia, que íe poleífe com elle em juíliça, & lhe nao tomaíle 
íeu officio per forçajproteftando pelas perdas, & dãnos, & 
interefTes,& que lhe ioltaffe Simão Caeiro,& Lançarote de 
Sexas,que tinna prefos fem culpa,para requererem fua juíti-
§a.Lidò efte reqüerimento, o Governador o rompeo com 
muitaindinação,perqueo taballião fefoi fugindo à Cana-
nor fem efpcrar refpoita.E porque paífando Lopo Vàz pela 
cadea,Simão Caeiro, & o Sexas com grande clamor lhe re-
quererão os mandaífe foltar para requerer a juíliça do Go» 20 
vernador Pero Maícarenhas,os mandou carregar de maiores 
ferros,& mãdou pregoar fobpena de morte que ningué cha-
maílè à Pero Mafçarenhas Governador: o qual fabendo co-
mo Lopo Vàz de Sampaio rompera orequerimento, & não 
derarefpofta,pedio ao mefmo.taballião diífo hum inílrume-
to;& defte fucceífo íe efeandalizou tanto Dom Simão, pare-
cendolhe que Lopo Vàz tomava a governança per força, 
que cm feu animo determinou de Ihc defobedeccr. 

C A P I T V L O I I I . 3* 

(ornoLopo Và\àtSampaio mandou prender à Eitorda Silveira, 
Cr outros fidalgosfeus parentes,ir amigos,^ 4 CAUJA 

queoufte para ijsú. 

R A tanta a autoridade de Chriftovão de 
Sóufa,& o refpeito que todos lhe tinhão, que 
como elle não reprovou a priiâo de Pero Maf-
çarenhas, todas as diífenfões, & bandos que 
avia fojbrc a preferencia dos Governadores 4 * 

ceílarão, 

âropTswoí 

• /. -i £ •• • • • /• 

.A ai 



— • M M B 
8= ' ' — • B B B B B I i 

7 
-V'" ' i • , _ c 

:1 
i ' 

J? 
f 

L I V R O S E G V N D O . n 

ceíTârão,&: começou Lopo Vàz,como homem que jaeíWa í 
quieto empregarfe todo no apercebimento para a vinda dcft 
Rumes.Mas não tardou muito que lhe não íuccedeíTe outro 
novo fobrefalto.Porque Eitorda Silveira,queerahum fidal-
go mui principal por lua nobrcza,peíToa,& valor,que feguia 

^as partes de Lopo Vàz,lhe Veo à pedir a Capitania de Goa pa 
ra feu primo Diogo da Silveira,a qual tinha Pero de Faria, q 
eítava provido de Malaca por el Rei. Ao que o Governador 
reipondeo,q na efcolha de Pero de Faria eftava ter a Capita-

j o niade Goa,oudeixala,poloqueelíenãoo podia obrigar ira 
Malaca corra Tua vontade, mas que lhe fallaria niíTo, & que-
rendo ir à Malaca lhe daria a Capitania de Goa.E dizen do q 
lhe fallara, refpondeo á Eitor da Silveira , que Pero de Faria 
não queria ir à Malaca. Ifto não creó Eitor da Silveira , mas 
pareceolhe que por a necefsidade que Lopo Vàz tinha de gé 
te,& de amigos,não queria alongar de íi à Pero de Faria, que 
era feu grande amigo:& eícandalizado da refpoíta,lhe pedio, 
que pois Pero de Faria não queria ir à Malaca>lhe deílè aquel 
la fortaleza para feu primo, pois como Governador a podia 

% o dar,& ella cabia muito bem nos merecimentos de Diogo da 
Silveira; do que fe efeufou Lopo Vàz, dizendo, que folgara 
de lha poder dar,mas que não podia, porque lorge Cabral a 
fervia,por lha dar Pero Mafcarenhas lendo em Malaca jura-
do,& obedecido por Governador,por o quelorge Cabral á 
não quereria largar fern provií ão de Pero Mafcarenhas,& in-
do Diogo da Silveira fem ella,feria renovar fedições em Ma 
laca,como avia na índia, &c que lhe pefava muito dc lhe pe-
dir coufas que nao podia fazer com juftiça,a qual elle na go-
vernança cm que citava determinava guardar em tudo à to-

5é> dos.Eitor da Silveira lhe diífe , que folgava muito de lhe ver 
tam bõos propofitos,bem differentes do que asmàs lingoas 
andavão publicando, que elle não queria guardar juftiça â 
jPero Maícarenhas, a qual fe não guardava,daria occaíiáo à 
gente de cuidar que tomava o governo per força; & aísi que 
Viflè bem o que fazia,porque ellé fempre avia dc fer em fa-
vor da juftiça.E defpois de aver entre ambos algús debates, 
& Lopo V àz íoltar algíias palavras com cólera, Eitor da Silr 
Veira íè foi anojado; & comunicando com feus parentes, &C 

amigos 
r 1 

CS 
dfe 
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elle tiiiha ufurpado o cargo ao Governador, &c que era razao 
que fe determinaffe per juftiça à que pertencia, & que não 
era honra fua obedecerem a quem cõmettia força, tendo el-
les jurado outro Governador. Parailto convocarão outros 
fidalgos que tiveífem fua opinião,de que forão eftes os prin-
cipaeSjDom Triftão de Noronha,Dom Iorge deCaftro,Dõ/ 
Antonio da Silveira,Dom Enrique Deça, Iorge da Silveira, 
Francifco de Taide,Dõ Francifco de Caltro, Iorge de Mello, 
Diogo de Mirada, Aires Cabral, Simão Sodrè, Martim Vàz 
Pacheco,Vafcoda Cunha,Nuno Fernandez Freire, & Si- 10 
mão Delgado Quadrilheiro mor. & como virão eíles fidal-
gos,que os da Camara de Goa,& muitos cidadãos erão de leu 
parecer,logo eícre verão à Pero Mafcarenhas per terra, dizen 
do,que devia de trabalhar com Dom Simão que o foltaíle, & 
fe vieífe à Goat&fendo prefente requererião aoGovernador 
fe pofeífe com elleà dereito,& que não querendo, o delobc-
decerião,& darião a obediencia à elle Pero Mafcarenhas. 

A carta fendo afsinada per todos, que fazião numero de 
duzentos & fefenta,coufa que Pero Maicarenhas não eípera 
va,clle a moítrou à Dom Simão de Meneies, & lhe deu tan» t a 
tas razões, que Dom Simão lhe prometteo que ofoltariafe 
aquelles fidalgos perfeveraífem cm íeguir fua parte. Cõeíta 
promeífa,&carta,tomou Pero Maicarenhas mais animo, ôc 
começou à frequentar requerimétos cõ o Governador,atè q 
lhe tcfpondco,q lhos não mãdaffe mais, q não fe avia de pôr 
em jultiça com elle em coufa que não tinha duvida. Ávida 
cfta refpoíta,Pero Maicarenhas a mandou à Eitor da Silvei-
ra,cfcrevendolhe , que pois Lopo Vàz fe não queria por em 
juftiçacom elle,lhe pedia que elle, & os da fua valia fizeífem 
o que lhe tinhão efcritto,& oíferecido, o que íe com brevi- 3 o 
dade não. effeituaíícm, quepor o verão fe ir chegando:, ve-
rião as naos de Portugal,com que ficava Lopo Vàz de Sam-
paio com muito maior poder,porque os Capitães, & a mais 
gente delias,não avião de obedecer fenão ao Governador q 

A.tfíes fnte fios, & a refyojla que a achaflcm de poííe;&que e liava certo, que Lopo Vàz o mau 
eíles deu Lopo Vaz.de Sampaio fe fam fo • m e f m a s n a o s a o R d n & a f j £ f r u { l r a 
fode ver ros capttulos nove & dez. . j r r £ i 
do íetundo livro da Década quarta das rodas iuaseíperanças,& os favores que lhe querião fazer 
de Diogo do couto. m f u a pretenção. E porque o Governador Lopo Vàz fazia 

pouco cafo dos requerimentos de Pero Mafcarenhas, efcre-
veo elle à Camara de Goa,a os fizeíTe em feu noíne » Lopo 4 o 

Vaz, 

\ x 
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Vàz,requerendolhe,que íè pofeífe com elle cmjuíl iça, ch 
fazendo,& avendo per refpoila ameaços,Eitor da Silveir^& 
os fidalgos dc fua facção fizerão outro per efcrittó, q manda-
rão ao Governador per Manoel de Macedo com hum Efcri-
vão,o qual acabando de o ler,Lopo Vàz com grande ira, mã 

* dou prender na cadea entre os homes bâxos àiManoei de Ma 
cedo,fendo homem fidalgo,& ao Efcrivão arrepelou, &c ef-
pancoui 

Ao eícandalo que Éiror da Silveira,& Diogo da Silveira 
5 tinhão do Governador,fe ajuntou a violência de qüe ufava, 

náo fofrendo que lhe pediífem fizeífe de fi juíliça, &: fe po-
feífe à dereito com Pero Mafcarenhas. Polo qellès aííènta-
rão de o prender,& o fizerão faber aos officiaes da Camara, 
para lhe acodirem com armas quando compriífe^ líto fe pu-
blicou logo,& como o Governador o foube, determinou de 
prender à Eitor da Silveira,& aos fidalgos da fua valia,& afsi 
ao dia feguinte mandou Antonio da Silveira feu genro, & Si 
mão de Mello feu fobrinho, & outros fecretaméte armados, 
que folfem tomar as ruas que ião à cafa de Eitor da Silveira, 

5 para deter os que lhe quifeíícm acodir,& à Pero de Faria co-
mo Capitão da cidade que os foífe prender, & elle íè pôs à 
cavallo na rua dereíta,para mandar gente em feu foccorro,ou 
acodir elle em peífoa fe compriífe. Como ó rumor andava ja 
pelo povo,que o Governador queria prender Eitor da Silvei 
ra,aquclla manhãa fe forão os dá liga a fua cafa,& muita gen 
te â íua porta,& chegando Pero de Faria à clla,Eitor da Silvei 
ra faio à j ancila,& petguntandolhe que queria ,lhe diíTe Pero 
de Faria,que o vinha prender,que lhe deílè a homenagem,ao 
que Eitor da Silveira rcfpondeo,que lha não queria dar, & q 

3 o fizera como mao fidalgo,cm aceitar aquella cõmiífão.Sen-
do o Governador certificado d tilo, per recado de Pero de Fa 
ria,chegou à preíTa,& da rua lhes diíle qüe fê deífem à prifão, 
clles refponderão, que não darião, que era íèu inimigo ca-
pital,por lhe dizerem que fizeífe juíliça de fi. E Vendo o Go 
•vefíiãdor que fe não qücrião dar i prifão^âpèãdoíè do Caval-
lo,tomou hualança,& húa adarga,Com muita irà quis fobir 
acima onde aqUeíles fidalgos eílavão.Mas rcpreíèiltandoífé 
ú Eitor da Silveira os grandes males qué fè fegüirião d^^UCÍ-
larefillencia, &lembrandolheo ferviçO dei Rei ,movido 
mais da lealdade que lhe devia,que do odio qüe tinha ao Go-

verna-
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váthador/e deu à prifão,& fe derão os mais q com clle cfta-
va?:& Pero de Faria os levou à fortaleza, onde o Governa-
dor os foi efperar,& lhes tomou as homenagés. Eporq viaq 
algüs d aquelles fidalgos não tinhão mais culpa que fere ami 
gos de Eitor da Silveira,& por os ter por amigos,mandou os 
para fuas cafasjfòmente à Eitor da Silveira,Diogo da Silvei-' 
ra,Dõ Antonio da Silveira,& Dõ Iorge de Caftro por ferem 
os principaes d'aquella opinião,deixou eftar prefos na forta-
leza; & à Iorge de Mello, & Aires Cabral,por homés fokos 
de lingoa,& inquietos,mandou prefos em ferrosa fortaleza 10 
de Benafterim.E no Hm de Agolto, querendo mandar à Ei-
tor da Silveira,& aos feus tres companheiros à Cochij, elles 
requererão cõ grande inftancia,& proclamarão,q o Gover-
nador os mandava em tempo tam afpero,& tcmpeftuofo ío 
para morrerem no mar,polo que deixou de os mandar, & os 
teve à bom recado,& afsi dizem que o tinhão elles fobre fi. 

c a p i t v l o iiii. 

Como Tero Mafcarenhasfoifolto, ir obedecido por Governador to 
per algüs (apitaes. 

A B E.N D .0 Pero Mafcarenhas da prifão de 
Eitor daSilveira & dos mais fidalgos da fua opi 
«ião, & do mão tratamento que f a z i a Lopo 
Vàz de Sampaio, à quem lhe fallava cm pôr 

* em juizQ fua governança,requereo com gran-
de inftancia â Dom Simão de Menefes que o foltaífe,& O re-
conheceíle por legitimo Governador, o que não foi muito 
de acabar com elle,pelo eícandalo q tinha da prifão daquel- 3 9 
Jes fidalgos; &diíTe àPero Mafcarenhas, que não t i n h a q u G 

era honra obedecer per violência à Lopo Vàz de Sampaio; 
&.que àelle queria dar a obediécia. E para que não parecelfe 
que ío per fua vontade loltava Pero Mafcarenhas,& lhe obe-
decia pela de todos,o Í0ltou,& o levou a Igreja, & juntos os 
officiacs da Tulliça, & Fazenda,fidalgos, & toda a mais gent 
tejaum taballiáo?em voz alta leo a fucceflao de Pero Malca-r 
xcnhas,quc foi aberta ao tempo que Dom Enrique de Me-
Aiefesfallefçeoi^ oagtpque fe fez da governança têmpora1 

ria à Lopo Vàz de Sampaio , em quanto Pcro Mafcareiihas 43 
não 

A 
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não vinha de Malaca; & a cartldoVecdor da F a z e n d a , ^ 
qiue o mandou chamar^ a füccèíTão de Lopo Vàz, c o r n f c ^ 
dosos auros da refíftencia que. foi Pero Maícarenhas fez erfí 
Cochj.Dcfpois de Íidos>diíIè Pero Mafcarenhas,que lhes ma 
daralèrtudo aquilloiparaque vlífem.,'que; fçndo elle cldt& 
para Governador da India por el;Rçi,approyado pcr feus of-
ficiaes,& Capitães,&;chamado;dellcs,foraíèmrazãoderpp^ 
jadodagovcrnança,afrontado,íèridQ,&preroc:mferros,co^ 
mo traidor,quãdoefperavamaisfàyórde todos,vindo; vitto 

10 riolo cô a deílruição d'el Rei dc.Bintam.E que para maiseyi 
delicia de Lopo Vàz de Sampaio íè levantar cõ a índia, preii 
dera aos fidalgos principaes delia cÕ tato rigor, por lhe requç 
rcrem fe poleífcem juítiça,& caítigav a todos os q tal lhe;re-
qucrião.Caufando tamanha difcordiaen tepo q o Eftadç> da 
Indiaeilava tãarrifcadocó a vinda dos Rumes, q lhes pedia 
fizeíTem cõ Lopo Vàz q fe pofcíTc co elle em juizo,ou lhe ti-
raííemaobediécia,& adefsé àelle,& não o fazendo,fez miH-r 
tas proteftaçõès. Todos os que eftayãoprefenfçs relp(?nflek 
rão,que não avia que requerer,nem que proteítar,que elles a 

í o húavoz orcconheciãopor Governador, & logo o jurarão 
por tal com grande feita. Como eíla noyafcíoubc, muitos 
fid algos,&outras peíToas q lhe erãç> afeiçoados fe vierãopa-
ra elle,afsi de Cochij,como de outras Capitanias.por teré por 
mui juitiíicadaa fuá caufa.Quando Lopo Vàz foübe q Pero 
Maícarenhas erafolto, & obedecido d'algús por Governa-
dor,fé teve por mal aconfelhado,em o aver fiado de outré>&: 
tirado de Goa,ou de Cochi j .Polo que receando fe, que elle íç 
Yíeífemctter.lem Goa, mandoü:a Simão de Mello feu Cp-
brinho , que fbífe guardar a barra de Goa a velha, com 

30 três navios,porque por alli lhe parecco que vieíTc Pero Maíf 
carenhas, ao qual mandava que prpndefjç,& ,0 levaífe à Goa. 
t' Ncíta conjuilçao aportarão na barra dê Goa em xyj. de Frotta da Índia do anno de 
Agoíto as duas naos da invernada do anno paíTado, de que M.<D.X XV11. 
crão Capitães Antonio de Abreu, & Vicente Gil, & cm 
Settembro chegarão tres naos de viagem da companhia de 
cinco que partirão de Portugaíem Março d'acjuelle anno 
de D. X X V I I . Das duas que faltarão, ião por Capitães 
Manoel de la Cerda, &. Aleixo de .Abreu, que fe perderão 
na Ilha de São Lourenço,de cujo -naufrágio, ôc fucceflò di-

40 remos adiante : & . das - três; que - chegarão -i íaly aníÇí?^ 
crão 

r 

v ' ! 
r > > . 
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écpitãês ChâítoVãcíde Mendôçafirmão daDuquefa 

\ d e BragançaCíOíià lóamiáde Mendoça, filhos de Diogo dp 
Méfldòêà Alcaide mòr dtf írlóurão,que ia provido da forcai 
leza de Ofttlüs áa Vágântc de Diogo de Mello, & Bálthafar 
dá Silvâj&r GafpardePaiva,& neítasnaos forão embarcados 
Do M o Déça cunhado dé Lopo Vàz de Sãpaio , q levàva á 
Capitania dé CanáiiorJ& Francifco Pereira de Berrcdo àde 
ehaül. Aóá qUâés Capitães féz Lopo Vàz as mefmas pergurç 
tas fobre à jüftificàçáo do féu governo, que fizera aosCapi-
tãésdis riaòs dò aniio pâíTado(como atras diffemos) & elles IQ 
lhe defáo ame-fma refpoíta que os outros,approvando a lua 

-Péró MafcaréfthãS como Ce vio favorecido , mandou à 
Chàiil Mneifco Mendez de Vafconccllos, pedir à Chníto-
vão de Soufa da fua parte,& dade Dom Simão, & dos offi-
ciaesdá Câmara, que requcreííe à Lopo Vàz fe pofeífe cm 
juítiça fobre à governançajporque não convinha ao ferviço 
d el-Réi aVér dòüs Governadores,& que fe não foccedcfle à 
ilfo^quc lhe fciràííca obediência: o mefmo mandarão reque-
rer â Lopo Vaz,& cfcrevCrão aos fidalgos prefos,oíFercccn- f ® 
dòlhes Pero MàfèâfehliãSíqité poria a v ida íobre fua fòltura, 
Che&óü FráWéifcô Mendez à Goa,& deu os requerimentos 
que lèvaVâ àò Sécrétario,& as cartas aos fidalgos, & paífou à 
Chàuliôfidé èntrégoíi ok papeis que lhe derão em Cananor à 
Chtiftovãõdê Stíuía, pelos quaes conítandolhe dos muitos 
reqüérimentòs quê fe ffzerao à Lopo Vàz de Sampaio per 
parte dé Pero Máícaténhas,& o que fez á quem lhos aprefen 
t'òu;& Como Pero Mâfcârenhas citava obedecido em Cana-
iior-pór Dom Simão,& o foraja de todos os fidalgos, & Ca-
pitães da índia quando fe abrira a fucceífão,propôs tudo aos 3 ® 
officíàes dàfòítaleza, & âos muitos fidalgos q por fua caufa 
ihVcírliarãb émCnaüljOs quaeS da prifão de Eitor da Silveira, 
&feus companheiros eltavão mui efeandalizados, & de cÕ-
:mún'kedrdó fé aífèÍÉÍtòU,qUc Chriítovão de Soufa obedecef-
fe a Pérò Máfearénhàs em quanto Lopo Vàz fe n ão quiíèífé 
pôr éóm éllè à dérêko,& quequando íc pofeífe, daria a obc* 
aiécià à quem & jüítífá dècláraíTc por legitimo Governador* 
'&':quéí iítô fè fizèifTè%es antes qué Lopo Vàz adquiriflè 
nfâfefeffà^òtí fiíc^èíÉ a vinda dosinímigos.0 q Chíifto^ 
vão de Soufa nãò íê^íéü fãzér per o perigo q podia correr 4a 
í ! ' t v Q citado 
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©;eôa<io da India avcndo divifâcsj polo que eícâevcõ à Lopo l 
Vàz de Sampaio, a razão porque dera a obcdicncia à Pero/' 
Mafeàrenhas,& a condição com que o fizera.1 À efta carta 

\ não refpondeo Lopo; V àz,& logo lhe quis tirar a Capitania^ 
de que Francifco Pereira de Berredo vinha provido do Rci-
íiiOíPara o que ordenou hua armada, de. que fez Capitão mor 
Antonio da Silveira,& lhe mandou quefoíle à Çhaul, &re-
quereffe a Chriftovifo.de Soufa que lnc entregafle à etíc a ar- i 
mada que íà eítava,& a Capitania à Francifco Pereira q com 

t o elleiá,por fero tepo de Chriftòvão de Soufa acabado.Chrif-
tüvão de Soufa refentido de Lopo Vàz não refòonder à fua 
carta,não deixou defembarcar à Antonio da Silveira > & ao 
que Lopo Vàz mandava refpondeo,quc o nãoavia de fazer, 
porque tinha mandado em contrario de Pero Mafcarenhas 
leu Governador;& feitos muitos requerimentos per Anto-
nio da Silveira,& proteftos per Frãcifco Pereira, íe tornarão 
fem o effeito da j ornada. • . ir; y 

V-.L: O- V ; 

3)6 que Afttorào de Miranda de jí^etedo, & Cbrijlotâo de Soufa 
ordenaraopara Lopo Vàxje Sampaio, & Ter o Mafcare- o ; 

, , ubás defefliremdogoljerno^feporem i 
• •••••.?'-.)•; • . emdereito. • • .. ... ./>. 

E S P O I S de partido Antonio da Silveira 
de Goa para Chaul;vindo Antonio de Miran 
da de Azevedo Capitão mordo mar da índia, 
de Cochij paira Goa,foi de caminho ter à Ca-
nanor,para faber o eftado d'aqueÍla fortaleza; 

& citando no mar,lhe mandou dizer Pero Mafcarenhas por 
Dom Simão de Meneies,como clleeítavaíolto, & obedecia 
do por Governador pelo mefmo Do Simão, & per Chrií-
tovão de Soufa Capitão de Chaul, & pela mor parte dos fi-
dalgos^ foldados que na índia andavão,que lhe requeria q 
lhe dcíle a elle também a obediencia,pois Lopo Vàz de Sã-
paio não queria que fe pofeífe em juizo a preferencia da go-
vernança,& de feu abfoluto poder a ufurpava,& védofe fem 
armada,veria à fucceder no que erajuftiça. Antonio de Mi* 

40 randa coáderàndo que a total ruína do Eftado da índia, feria 
áver 
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l jfitcT »cila cifma de dous Governadores, & diviíao dagéiite 

%Portugueía,queemíi era pouca,& os inimigos naturaes,. 8c 
èftrangeiros feni numero,refpondeo à Pero Mafcarenhas • q 
o não podia obedecer como Governador,ate fe nãovercom 
Lopo Váz,& faberdelle fe fequeria fõmetter á juizo dearbi-
tròs,& queirãoo querendoelleotitoigar,em tal caio; ebede 
ceria à elie Pero Mafcarenhas, de que lhe deu hum eferitro *. 

Ú.A copia defteeferitto,referem itr defuamão,em que lhefaziapreito,& homcnagé deaíkp 
*2oL»fez.deC*{t4Hbed4M (4pit. coujOrÍT ; : ; • ; 

cfyj!d7hnrft
 d°C0Ut""" Chegando Antonio de Miranda à Goa, fabendo Lopo 

Vàz como deraaquelle efcritto,lho eftranhou com muita aí-
6 perezâ,& ameaços que faria outro Capitão mor tio mar > 6c 

elle íe iria pata Pero Mafcarenhas,porem não oufou por não 
accrefccntar o eícandalo,& as diíTenfões que avia, & o man-
dou logo à Chaulpara ajudar à Antonio da Silveira que fora 
pedir a armada à Chriftovão de Souíà, & depolo do cargo de 
Capitão,&entregalo à Francifco Pereira. £ quando chegou 
à Chaul partia para Goa Antonio da Silveira com a rcfpoíla 
que acima diífenlos,à duefn fez efperar ate fe Ver com Chrif-
tovão de Soufa,ao qual mandou dizer que compriaà fervi-
çodel Rei verenfe ambos;Chriftovão de Soufa lhe relpon-
deo o meímo que diífera à Antonio da Silveira, & em feu 
nome,& dos fidalgos que com elle invernavão, lhe mandou 
requerer, que acodiífe à força que fe fazia à Pero Mafcare-
nhas, & que pois eftava em fua mão fizeífe com Lopo Vàz 
que outorgaíTe o qUe tantos lhe pedião,& pacificàfle a índia, 
& fobre ifto lhe mandou fazer tantas proteílaçóes, que ihe 
çareceo à Antonio de Miranda que convinha ir a fortaleza 
a verfe com Chrillov ão de Soufa,& afsi o fez. E como eíles 
dous íídalgos não procuravão outra coufa que o ferviçod'el 3 P 
Rei,& apaz,& união entre os Portuguefes, determinarãoíe 
cm obrigar à Lopo Vàz que deíiftiíle da governança, ate fe 
julgar à quem pertencia. Polo que defpo is de muitos difeur-
fos, aíTentarão que aquella cauía fe julgaíTe per juizes árbi-
tros,& que eftes foífem fette,hum delles o mefmo Antonio 
de Miranda,& os outros Dom IoãoDeça , Francifco. Peircirá 
de Berrcdo,Balthafar da Silva, Gafpar de Paiva, Fr. João dc 
Alvim da ordem de S.Francifco, & Fr. Luis da Vittoria da 
Ordem de S.Domingos. 

Afsinalados òs juizes (os quaes ficarão em fegredo entre 40 
eítes 
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cftes dous Capitães com juramento atcfer. tempo de fe deV-f 
clararc^para que os dous competidores o não foubeílem) c r / 
denarãc húas Capitulações/, ibbre íègurança: das peíloas de a. Eftat aptuUfott 

Chnüovao de Souía quando foífè à Goa, & dc ícus parei*- c ^ a r ' 
teSíamigoSj& criadoSj& de Eopo VàzdeSápáio,& de Pero 4 4 ' ' t r t 7 ' 
Mafcarcnhas.Que o q dlles ficaííe julgado por Governador, 
não desfaria o q o outro tivcílè feito, ne entéderianapeííba, 
& fazenda do outro,né de íèus.criados, parentes,& amigos.E 
q tanto que Chriftovão dc Soufa y &c Antonio de Miranda 

i o chegaífem à Goa, Eitor da Silveira, DomIorgcde Caftro,& 
Dõ Antonio da Silveira,& todos os mais q por caufa dcPero 
Maícarenhas cftivefíèm prelos, ícrião íol tos; & q aqucllacatí 
íafe avia dc determinar em Cochijjondc ambos os cÓpétidp 
res íè ajuntarião,comopcíToas privadas, tendo defiftido ca 
da hum doofficio de Governador,ate fe. determinar per íen-
tença qual delles o feria. E que Lopo Vàziria deíde Goa'en-
tregue à Antonio de Miranda, & cm Cananor fc lhe entre-
garia Pero Maícarenhas , & querendoo elle levar no íèu ga-
leão, le entregaria Lopo Vàz à Chriftovão de Soufa, ou,à 
D o m Simão de Meneies, pára o levarem rio navio cm que 
foíTem/Eftas,& outras muitas fegurançás,& cautelas íè çapi-
tularão;as quaes ao outro dia-juntos todos na Igreja,moftra-
ráo,.& lèrãò ao Feitor, Alcaide mor da fortalczaíofficiaes>& fi 
dalgos qin vernarão nella,dãdolhe relação dacáuía porqasfi-
zerão, & q viífem o que lhes paredão, & o que íè avia de 
accr.cfccntar,ou diminuir,rcquerendolhes que lhe ajudaílèm 
a pòr emeffeito aquella obrâ os quaes todos a louvarão 
muito, & der ao os agradecimentos'à Chriftovão dc Soufa, 
& à Antonio dc Miranda de que fe fez auto publico, que to-
dos afsinarão. 

Chriftovão de Soufa deixando entregue a fortaleza á Al-
varo Pinto Alcaide mòr delia,fepartio com Antonio de Mi 
randa>& Antonio da Silveira para Goa,onde chegados, dan-
do conta Antonio de Miranda ao Governador Lopo Vàz 
de Sampaio , diante do Ouvidor geral, & Secretario do 
aíícnto que tinhão tomado, & das Capitulações que tínhão 
feitas,fe anojou muito; porque como elle era de animo fc-
nhoril,& altivo, & eftava de poífc do governo à feu parecer 
juftamente, per proviíôes dei Rei > parecialhe que fc lhe 
fazia violência, &defacato,fem elle niííòintervir,fazerem 

F contratcos, 

•t cfcrcTt Ter* 
•nbedm ne (*?• 
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contractos,& determinações fobre fua peíToa;polo que com 

V\poftras de'milita cólera diífe, que não íe queixava lento de 
ü mefmo, poisfe fiara delle Antonio de Miranda deípois 
quederaocfCritto à Pero Maícarenhas,& que fizera mal de 
ordenar aquelle concerto para eícufar fedições,& alvorotos, 
,que per cílè mefmo caminho fe lufeitarião maiores. Anto", 
nio ae Miranda que cmcllremo deíêjava a quietação comú, 
'êc evitar perigos em que o Eftadd da Índia eílava que ío de-
pendia de abrandarem a dureza de Lopo Vaz,lhe defcobrio 
Contra o juramento que fizera quem erão os juizes que ef- r 

taVao nomeados,com o que Lopo Vaz fe dcfanojou.3 acõ-
felhado de íèus amigos, vendo que de necefsidade jaienão 
podia deixar de por em juiz©, femrifco de perder a gover-
nança,pelos juramentos que eílavão feitos de defobedece-
remi parte que recufaífe,aiffe à Antonio de Miranda,que 
confentiâ nas capitulações,com condição que os juizes não 
avião de fer mais de fettc,nem outros fenão os que eílavão 
nomeados , de qüe lhe pedio hum aísinado,que elle lhe deu, 
& que ficando Pero Mafcarenhas por Governador, náoti-
•raílèa Afonfo Mexia nenhú dos officias que tinha,& o en- 2 
tregaria íèguro ao Governador qüe folfe de Portugal.Con-
tente Chrillôvão de Soufa de tudo, os fidalgos prelos fo-
tão foltos, Sc fe fizerão juramentos de parte de Lopo Vaz, 
& de Pero Mafcarenhas ; Sc tédo ambos defiítido do gover-
no,vierão à Cochíj,& 110 mareíliverão elles dous Compe-

tidores em arrefés ate íè dar íèntença.Lopo Vaz en-
tregue á Antonio da Silveira na nao S. Ro-

f í hj que, Sc Pero Maícarenhas à Diogo o 
' i ; da Silveira na nao Flor 

de la mar. 

G A P í -
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•Das diferenças que otàefobre accrefcentarmà caufa de Lopt 
Và\ de Sampaio , & Vero Mafcarenhas mais \ui^es 

dos que forno nomeados à principio, 
eomofe deu a fentença em 

fabor de Lopo 
Vàz, 

M 
Á O Querendo Chriftovão de Soufa que 
Fr. Ioão de Alvim foíTe hum dos juizes,& que 
em Teu lugar íe accrefcentaífem cinco , que 
erão Lopo de Azevedo que vieraaquelle an-
no de Portugal, Antonio de Brito, que fora 

Capitão de Maluco, Nuno Vàz de Caftelbranco, Capi-
tão que fora do navio do trato de Sofala, Triftao de Gà, 
&BaftiãoPirez Vigairogeral da índia,por quam íòfpei-
tos tinha os fette nomeados em favor de Lopo V à z , ar-
rifeou Com efta innovação o eífeito do que eftava aíTen-
tado, & ficar o negocio em pior eftado , & perigo que 
antes. Porque Lopo Vaz quando lho diífe Antonio dè Mi-
randa , não confiando dos juizes que fe accrefcentavão, 
íè indinou muito contra elle, queixandofe que o trouxe-
ra enganado de Goa, & o fizera defiftir do governo, & 
fobre iífo lhe diífe outras palavras afperas , qúe Antonio 
de Miranda prudentemente fofreo , por os defejos que 
tinha de ver paz na Ilidia. Finalmente,defpois de mui-
tas altercações, que chegarão à termos de fe querer ave-
riguar aquella eaufa com às armas, Lopo Vàz veo à 
coníèntir nos juizes , „& reconciliado com Antonio de 
Miranda , lhe pedio perdão, das palavras que com elle 
paífara. .... . . - v 

Ao feguinte dia, Chriftovão de Soufa , & Antonio 
de Miranda, com o Ouvidor geral, & o Secretario, fe fo-
rão ao Mofteiro de Sãto Antonio, de Religiofos de São 
Fràncilco, & alli diante dos mais dos fidalgos que cftavão 
em Cochij nomearão os onze juizes referidos. Anto-
nio de Miranda, que não eftava feguro da fatisfação 
que Lopo Vàz teria delles, polo aquietar , lhe pareceO 

F i bem 
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i. Actpi* dejteraztadaefireveTef 
não Lopez de çafianhed* no (ap 
49.itlim.7-

V^oem que fe accrecétaíTenimais doüs juizes,& que foílêm Fr. 
\ o ã o de Aivimjíte Bras da Silvade Azevedo,masChriftovão 

deSoufa vendo a defígoaldade que avia nos voros contra 
Pero Mafcarenhas lindo ja a feu requerimento excluído por 
fofpeito Fr. Ioão,não queria conícntir na nomeação do? 
dous juizes; porem canfado das novidades que cada dia ná-
quellc negocio recrccião, obrigado dos defejos da paz, que 
íempre procurou,fem dar parte à Pero Mafcarenhas, que ef-
tava certo que não confcntiria, deu o feu confentimento. 
Polo que dizendofe logohúa MiíTa foi dado juramento aos 10 
juizes, quê bem, & verdadeirámente julgfílem aquellá cau-
f a , & recolhidos com õ Secretario , que fervio de eferi-
vão do proceílb, apparccetão anteelles Dom Vafco Dcça 
procurador de Lopo Vàz de Sampaio,& Simão Caeiro pro-
curador de Pero Mafcarenhas, que com as procurações que 
moftrarão de ambos,oífereceo cada hum as razões de dereito 
de feusconftituintes. 

Apprcfcntouíè logo aos juizes hum longo razoado' de 
Afonío Mexia, cm que tratava os inconvenientes <que na 
índiaíeícguiriãode Pero Mafcarenhas governar, & nelles 1 0 
fc conhecia ter tanto odio contra Pero Mafcarenhas, quan-
ta amizade moftrava ter à Lopo Vaz. Outros apontamentos 
íe offereccrão por parte de Pero de Faria Capitão de Goa, & 
outros pola do Licenciado Ioão dc Ofouro Ouvidor geral 
da índia, em que requerião o mefrno.Entrou também hum 
procurador da Camara dc Cochij, que cm nome da cidade 
requereo aos juizes da parte de Deos,& dei Rei não julgaf. 
fem a governança à Pero Mafcarenhas, porque era feu ini-
migo Capital, & como tal os tinha ameaçados, pelo que fen-
do elle Governador defpovoarião a cidade, & fe irião para 30 
os Mouros, porque com nenhúas promefas, & juramentos 
que fizcíícfeteriaoporfeguros.Eaísinanouteantesdaquel 
lc dia em que os juizes entrarão cm defpacho, todos os mo-
radores de Cochij,poraoffenfa, & reíiílenciaque fizerãoà 
Pero Maícarcnhas ^ & por as ameaças que elle lhes fez de os 
caílígarcomojraidoresfevieífeà governar à índia, anda-
rão com fuas molheres, & filhos pelas Igrejas em prociííão 
defcalços,com muitas lagrimas,& devação, pedindo à Deos 
infpiraffe nos juizes que não jülgaíTem a governança à Pero 
Maícarcnhas. . 

Os 
4» 

Á 

IA 
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Os juizes ouvidas as partes, derão feus votos, Sc fendo oÇ 

mais em favor de Lopo Vàz,fe efcreveo a fentença,a peft[ Traslado dafentença. 

julgarão,q Lopo Vàz de Sãpaio governaífe a índia, Sc Pero Vtftos?or" j ««^«*« '« , &o 
{ a r 1 ' PC rr C • ° i „ r , i que ?tr ellesfe moftra,& vrfosnof-
Malcarenhas ie roiie para o Reino, para onde lhe leria dada fisafsmados, em que cada bum de-

embarcação cóforme à qualidade de fua peífoa:& quáto aos ciaroufuatenção^uigamospornof 

ôrdenadJs do ofiScio deGovernador ficafe reiirvado pata cl 
Rei o determinar no Remo, como lhe pareceffe , & t u d o o nadomefiaspartesdaindia,&pe 

mais q cada hüadas partes quifeíTe requerer. Eíla fentéca fe roM4^basfe và embora para 
j • i -1 1« -hi 1 u n v v T 7 i i ' r• o Remo de Portugal, cr Ibe [era da 
deu aos xxj.deDezebro d aqlle anno de M . D . X X V I I . & alsi da embarcação,fegudo a qaalidade 

i o nada pelos juizes Antonio de Mirada,Dõ Ioão Deçà,Bras da defuapeffoa.nquãtoaos ordenados 

Silva, Sc Tnftão de Gà,fe forão à nao onde eltava PeroMaf- ^s fobreditm fique para ei 
: . . J il 1 i i Nojfo Senhor o )ul^ar,como lhe bem 

carenhas,& entrados detro o Secretario lha publicou, a qual parecer, & afsi iudo o mais q cada 
PeroMaícaretthas como magnanimo q era ouvio cõ oroítro budeiiesquiferrequewno Reino. 

• r r /I J 1 " 1 ^ C • Fernão Lopez, de Cajlatïheda cap. 

muileguro,lem moltrade alguaalteraçao,o que leusamigos $0j0iiv,7. 
não fizerão,que todos ficarão mui trilles. Delpois torão os 
meíinos publicar a fentença à Lopo Vàz de Sampaio, que a 
ouvio com muito prazer, Sc dando muitas graças aos juizes, 
pedio outra vez perdão à Antonio de Miranda do que paf-
fara com elle. Os de Cochij que eítavão íolicitos fefe daria 

l o aíentença ao contrario, fizerão muitas feitas, o que aos da 
outra parte dava muita paixão, receando o tratamento que 
Lopo Vàz lhes faria ficando na India.E por elle os aífegurar 
deita foípeita, antes que defembarcaífe ao outro dia pela 
rnanhãa em hum catùr correo toda a frotta, pedindo à todos 
que fe alegraííem com elle,& creífem que tinhão nelle hum 
grande amigo na índia, Sc no Reino com S.A. para lhe repre 
ièntar feus ferviços, Sc que aos que forão da facção de Pero 
Mafcarenhas,tinha em mui boa conta,por profeguirem com 
tanto valor o que lhes parecera que era juítiça, que o mefmo 
efperava fizeílem por elle quando compriífe, Sc que iervií^ 
fem com elle à el Rei com aquelle mefmo animo, Sc fe foí-
fem à defeanfar. Do que lhe todos derão as graças , & com 
elle forão à terra acompanhandoo,onde foi recebido co mui-
ta feita, Sc levado à Igreja debaxo de hum palio, Sc alli fez 
muitos comprimentos aos fidalgos que lhe forão contrários, 
com que fe íegurarão para ficar na índia. 

Neíte tempo forão acabadas de carregaras naos que avião 
devir à Portugal, & fe partirão,& em húadelias veo Pe-
ro Mafcarenhas entregue à Antonio de Brito que vinha 

• o por Capitão delia, Sc o fora de Maluco ; Sc primeiroque F 3 Pero 

t 
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W e r o Mafcarenhas partiíTe , mandou citar ao Governador 

Bopo Vàz para ante el Rei por o eivei, & crime que contra 
elleeíperava alcançar,& lhe efereveo que ficavão Caílelha-
nos em Maluco,que foccorrcíTe à Dom Iorge de Mcnefesco 
gente,& munições paradefenfão d aqUèlla fortaleza. As nãos 
chegarão em falvo a Portugal, 8c Pero Mafcarenhas foi d ei 
Reibemrecebido,&lhe deu a Capitania de Azamor, on-
de eíleve algús annos,& vindo para Portugal feperdeo no 

a.Ioâo de Barros efereveo as difftre mar.3 

f is entre Lopo Vaz de Sampaio JQ 
Pero Mafcarenhas, com tanta brevi C A P I T V L O V I I 
dade,em dous pequenos capítulos, q * 
fica fendo a noticia delias diminu-
ta , poio que pareceo d alia enteira aLfids armadas aue Lopo Vàzdefpachou> & como foccorreo 
nos quatro capítulos palfados ,po- «=> r , , V , n ~ j # 
tem menos dilatadamente do que d fortaleza de(alam.^ue ejta^a cercada,mandaao 
as efereverão Fernão Lopez, de à tila, Martini Jfonfo dé 
Caftanheda no Imo. 7 . Diogo Mello 
do Couto nos livros.2.3. & princi-
pio do 4. & Francifco de Audrade, 
na z.parte,defdc o capit. n.atèo E N D O S E Lopo Vàç de Sampaio fora das 
2%.ondefe poderão ler commaispar • - ». j t j - „ 1 
titularidades. M ^ J ^ j inquietações, & dií cor dias cmj que andava 

Com Pero Mafcarenhas,& deípachada a arma- 1 0 
da para o Reino; pareceolhe neceífario orde-
nar outra para elle ir ao Eílreito queimar as ga 

a lès dos Rumes,que alli eftavão,de cujas diíferenças, 8c pou-
33 cas forças, 8c morte de Raez Soleimão, elle ja fabia, como 
33 atras diífemos. E pondo em confelho eíte feu intento, lhe 
33 foi contrariado como da outra vez, 8c fe aífentou nelle, que 
33 não convinha ir o Governador fora da índia,cm tempo que 
33 elReide Calecut tinha apteílados muitos paraos feus, & 
33 feita armação com muitos coífarios, com que podia fazer 
33 muito grande dano,em aufeiicia do Governador; 8c que pa- 3 o 
:3 ra queimar as poucas gales dos Rumes que eílavão emCa-
33 maram,bailava mandar htia armada ao Eílreito. Com cita 

refolução aparelhou Lopo Vàz hua armada, que entregou 
à Antonio de Miranda de Azevedo Capitão mòr do mar da 
índia,& deípachou Pero de Faria para ir à Malaca fer vir de 
Capitão d5aquellafortaleza(na vagante de Iorge Cabral, q ti 
nha ja acabado feu tépo)q partio em Abril d M .D .XX V I I 1 . 
8c de que ja começamos rallar 110 primeiro livro, difeorren-
do pelas coufas de Malaca,& Maluco, para onde ia,cm com-
panhia domelmoPero de Faria, Simão de Soufa Galvão, 49 

em 
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cm húa gale,de cuja jornada adiante diremos. E aísi efpedio. \ 
à Dom Ioão Deçà para ir tomar poíTe da Capitania da torta- ^ 
leza de Cananor, de que do Reino viera provido, & parai' 
guardar a coita aquelie verão, na qual andavão muitos pa-
raos de Malavares.a , ^ z.Aprefiou outra armada deféis ca-

Outra armada ordenou à MartimAfonfo de Mello lufar tùres,&fuftas de que fez. capitão 

te para irfazcr afortaleza deSunda,que Francifco de Sa (co- ^ S S S J S ^ H 
mo temos ditto ) por O mao mcceíTo que ouve, não pudera res mandou com büa caravella, hua 

fazcr.E por o Governador,& elle recearem, que para aquel- harcX > à-'resfuflas à recadar a 
, . V ' i r rc • 1 i\ renda da pefearta do al\ofar ,a que 

1 o Ia jornada nao achanao gente que quiieíle ir por o que la aCíõmetterão vinte par aos de MOU-

à Francifco de Sà acontecera, Ian çarão fama, que a armada ros,não tendo ioão Flores conftgo as 

c r a p a r a i r f a p f e & n a c o f t a de; Tanaçar i j ,&Pcgù.por 
la lerem lançados algus navios de Turcos, & naosde Mou- Francifco de Andrade cap. 30. da i. 

ros, que pet entre as Ilhas de Maldiva faziao fua viagem à tÂTte-
aquellas partes,fugindo de noífas armadas. Como cita nova 
fe foube, fe alvoroçou a gente com a efperança dasprefas, 
parecendolhe que ferianelta ida Martim Afonfo também 
fortunado, como fora o anilo òaífado na armada em q fora 
às Ilhas de Maldiva, onde fe fez muito proveito. Na qual 

20 viagem abtio Martim Afonfo nova navegação das Ilhas 
de Maldiva para Goa, fazendofe na volta de Socororà, & 
defpois de efeorrer todos os baxos das Ilhas arribando fobre 
Goa. 

Apreítada a armada de oito vellas groíTas,b & de aigus h,Efiaarmadaeradeo^evelUsde 

navios de remo,das quaes forão Capitães Antonio Cardo, remo,das quaes hua era gale, & ou 

fo,Francifco Ferreira , Duarte Mendez de Vafconcellos, tragaleotta. ^ ^ ^ 

Francifco Velho,Ioão Lobato, Manoel da Veiga, Manoel ' * 
Vieira,Ioão Coelho, Vafco Rebello,& Thome Rodriguez, 
nella fé embarcarão quatrocentos homés : & citando para 

2 0 partir, vierão novas ao Governador como Boencgobago 
Pandar Rei da Cota em Ceilã, eitava cercado de Pafemar*-
car Capitão mor d'el Rei de Calecut, o qual pelos feus por-
tos de mar lhe fazia muito dãno,em odio dos noíTos, & em 
favor de Madune Pandar irmão do mefmo Rei da Cota, 

Í)olo que fendo neceíTariofoçcorrefaqüelleReijpor íer vaf-
àllo d1 el Rei de Portugal, mandou o Governador à Martim 

Afonfo,que logo partiíTei& paíàíTe por Ceilam, & foçco-
rreíTe à el Rei Boenegobago Pandar. Marrim Afonfo fez 

. a viagem como fe lhe ordenou,& chegou à Columbo, onde 
40 ja não achou Patemarcar,que tendo novas da noífa armada 

F 4 fe 



a. Ejlcs douS irmãos,& outro que fi-
cham av a Reigam Pãdar cr.lo filhos 
de hum irmão de Dramapracura 
Mabago Rei de Ceilã,per cuja mor-
te outrofeu irmão chamado Boene-
gaboPandar, lhe matou tres filhos 
q lhe ficarão de pouca idade, & tifur 
pou o Reino-,& para o pofiuir [cm cõ 
tradição,cr fer abfoluto Jenhordd-
lc,determinou dc matar à eftoutros 
tresfibrinhos,ér enteadosfeus, por-
que eftava cafadocoma molker de 
feu irmão,cuios filhos elles erão. Os 
moços q ja tinbão idade para enten 
derc a intenção do tio,com ajuda de 
quem lhes maior bem queria q cllc, 
o matarão,tomaraolbe o Reino, Cr o 
dividirão entre fi.Bocnegobago Pan 
dar q era maior ficou com o titulo de 
Rei da Cota,Madane Pandar com o 
Eftado de Ceitavaca,& Reigam Pã 
d.ir com ode Retgam. Gozarão efe es 
tres irmãosfeus Ejlados em amiza-
de algHS annos,a't 'e a morte de Ret-
gam P andar,qel Rei tomouoqelle 
f ofiáa,&Madune defeyva,fobre q 
fc começarão á defavir efles dous 
irmãos,&à contender abertamete, 
pretendendo Madune de fibsr ao fu-
preme domínio á'aquella Ilha,para 
o que intentava todos os meos para 
oconfeguir. Ecftaera a caufada 
guerra entre elles,na qualfe el Rei 
ajudava dos Portuguefcs em fita de-
fenfão,dr Madune dos Malavares, 
para feus intentos. 
Diogo do CoutoDeca.s.liv.i.cap.f, 

4° D É C A D A Q_V A R T A . 
,"c metteo pelos rios da Ilha em partes, que os noííos navios 

V p o r lerem grandes não podião ir à.elles,& o Madune Pandar 
re levantou o cerco qui tinha pofto ao irmão/ 

Martini Afonfo por não perder fua monção, não fe . 
uis deter em Cci lam,& com muito proveito que fez de 
e navios de Mouros que alli ouve, partio, & foi ter à Cale-

care.onde íe vio com o lenhor da terra, & aílentou com elle 
o trato da pefearia do aljôfar , que fe pefca naquelles baxos 
de Ceilam,à hum preço certo, & com obrigação que paga-
ria cada anno tres mil pardaos,com que o Governador da ln- I 0 

diamandaífe dar guarda aospeícadores do aljôfar no tem-
po da pefearia, da qual entam andava por Capitão Diogo 
Rebello com algus navios.E porque os moradores de Care, 
lugar vezinho de Calecare, onde também fe pefca o aljôfar, 
matarão á Ioão Flores Capitão da guarda daquella pef-
earia , Martini Afonfopafioulà,&odeftruio,&dalli fe foi 
à Paleacate. 

20 
C A P I T V L O V I I I . 

S)o quefoccedeo à Martini Jfonfo atèfe perder na Ilha de 
" N.egamale)& como foi cattiho. 

E T E V E S E Martim Afonfo algüs dias 
em Paleacate (ondeeílava por Capitão A m -
broíio do Rego ) tomando roupas, & ou-
tra fazenda, que lhe era neceííariapara a jor-
nada que ia fazer ao tempo que naquelle 

lugar fe eftava apercebendo, acertarão de vir de Cochij per 3 o 
terra algús patamares,que fão correos de pe,que em íeu mo-
do andão tanto como cà os noífos correos à cavallo ; ôs 
quaes derão novas da armada de Martim Afonfo, que tanto 
que fe elle partio de Cochij, fe publicou que elle ia fazer a 
fortaleza de Sunda, & não as prefas de Tanaçarij. E acaufa 
porque fe rompeo efte fegredo, foi, que eftando Martini 
Afonfo lendo entre íi o regimento que levava, fcavalher 
nas coftas delle hüa cota que dezia : Regimento de Martini* 
Afonfo de Mello do que ha de fazer na jornada dê Sunda^ . 
aonde agora vai j a qual cota lendo quem eftava junto dellè^«* 

adi-
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a divulgou, & afsi fe vco a publicar o lugar onde ia. Gomo o \ 
loube agente <Jalu& companhia, & fe achou enganada, ít." ' 
começou amotinar,& fugir algúa, porque quanto foi o al-
voroço com qne partirão para aspreías de Tanaçarij, tan-
to foi o deígólto de òs levarem àSunda, Polo que comprio 
à Martim Afonfo desfazer algúa prata fua , & bufear di-
nheiro empreitado com que tez algúas pagas aos foldadosj 
porque quando partira de Cochij coma nova de irem às 
prefis, não lhe fora nada pago. E por mais os aquietar lhes 

i o prometteo Martim Afonío, que de caminho irião pela coi-
ta de Tanaçarij,& faria às prelas que alli achaífem. Com efte 
propofito íe partio de Paleacate, tornandoíe d'alli Antonio 
Cardofocom húagalè por não fervir para aquella navega-
ção que avia de fazer,& por duas fuítas tazerein muita agoa, 
fe tornarão também com feus Capitães para Çochij , .os 
quaes parece que quis Deos íalvar dos perigos que os ou-
tros avião de paífar.Porque fazendo elles fua viagem, na tra-
ve íla d'aquelle golfão,& enleada deBengalla ialtou com elles < 
hum temporal, que os efpalhou de maneira, que Martim 

j 0 Afonfo fe achou fò com feu navio junto à Ilha que chamso 
Negamale, que he fronteira à cidade de Sodoè, que eítà na 
terra firme,onde em hum baxo fe veo à perder,ficando a ma 
ior parte da gente falva. , . 

Vendoíe Martim Afonfo 110 batel do navio em que fe „ Tudo i p faltava mquaderM 
r . v rf* r i de loao de Barros,que parete lhe 

i alvou com ate cinquoenta peíioas,&com aiortuna do tem- „ tirarão a folha em que devia ?/-

po,que poderia perder os outros navios da fua. armada, íe- >, tarefirim. 

guioavonta de dos mais companheiros, & mandou remar „ ^ ^ T l n l S u ^ t 
contra a ponta de Negamale , parecendolhe> que por fer ,, dai parte,& TemãoLopez.de 

parte que os noífos navios geralmente vão demandar, „ cajtanhedadefde ocap.^e. atè 1 i -1 v \ r» 11- J I 1 ocap.79.do líVéj, 

30 quando navegao a Pegu , alíi poderia;achar algum, re- „ 
médio , porque quando não foílc, em os navios que ef- „ 
peravão dc achar, feria na gente da terra, por o muito co- „ 
nhecimento que tinha de nos 5 mas quantas coufas aco- „ 
mettia, nenhúalhe fuccedia bem;porque tudoerãomudan- „ 
ç.isdo tem porque ora os lançava à húa parte,ora à outra,fem „ 
oufarde tomar terra j temendo: ferem offendidos dos Barr „ 
baros da,coita, por ícr gente que não tinha;comercio com „ 
n oiço; Finalmente vehoMos dâ fome, & daíede,tãtoque def- „ 
cobrirão húa pequena- povoação , lançarãofé alli duas pel- „ 

40 foas aventuradas,à morrçrpor-dar vida à todas as outras:», 
u ' " F | os 
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t osquaesforão hum fidalgo pcrhomeFrahci fcodaCu-
j^jíhn, filho dc Rui dc Mello da Cunhado Algarve , & h ü 
„ Antonio Fialho , que forão logo tomados, & levados da 
„ vifta dos tio ífos para o fertãó per muitos d aqucllcs Bar 
„ baros que fcajuntarão. Quando Martim Afonfo v ioo 
„ procedimento qiie cllcs tiverãò com aquèllcs dousíbl-
„ dados i (que não correrão perigo da vida, & paíTado al-
„ gum tempo forão rcígatados) convcrtcofeaoícompa-
„ nheiros, &: com as melhores palavras que podèi oá per-
„ fuadiotivcífempaciencianaquellestrabalhos, & osmu IC> 

i, dou dc feu propoíito, que era, quererem antes morrer 
JJ cm terracatíiVosd^quclla barbará gcntCjq andar mor 
i, tos de f o m e , & dc fede , & ao cabo fereni comidos dos 
„ pexes < Poloquc voltando ao baxo j onde ficou o navio 
,, perdido , pareccndolhc que o mar lançaria algúâcoufa 
3, dcllc,com qiie fc pudcíTcm reparar,nem alli,nem aou-
33 tra parte acharão lc não maiores trabalhos à & perigos; 
33 com os quaés navegarão cinco, oufeis dias com grande 
33 fomc>&fcdc , &aocabodcllcs aportarão àhuailheta, 
» onde dcfcobrirão húas tartarugas, com cuja cârrtc,& 0 - 2 9 
33 vos que cozerão cm hum capacete, fe deu a vida a mui-
33 tos enfermos que Comerão de húas favas pcçonhétas, q 
» alli acharão, & os fãos fc rcfrefcaráó< 
33 Paífados tres dias partirão d' aquclla ilheta, & atra-
33 veíTando acofta, chegarão àhúapraia, onde achando 
>3 boa agoa & palmitos, com elles, & com o que lc vavão 
33 das tartaruga*; cftiverão outros tres dias:ao cabo dellcs 
33 vierão dar com os noífos duas almadias de pefeadores, 
33 os quaes dizédo düe os levarião âo porto dc Chatigam, 
33 quelicdcBcngalíamuifrcquétadodosPortugucfcs,os 30 
» metterão cm hum rio de húa cidade chamada Chacurià, 
>3 que era do fenhorio dc Codavafcam vaffallo d'cl Re i de 
j, Bcngalla: A o qual dando os pefcadores novas daquellcs 
5, Portugucfcs que andavão perdidos, & que vinhão dc» 
), firmados, o Codavafcam que fabia ferem os Portuguc-
33 feshomés esforçados, & exercitados na guerra, deter* 
93 minou dc ajudarfe dcllcs em húa que tinha com húícu 
•93 vezinho,&afsios mandou logo bufear com fuas géí cs, 
93 & os trouxe à fi com promcíTas dc os aviar para fc torna 
33 rem a índia* & dc outrascotjfas, que não comprio. Por- 40 

* que 

V 



L I V R O S E G V N D O. 91 
que avida vittoria de Teu inimigo,com ajuda d'aquelles POÍ 
tuguefes,não lhes quis dar licença que le foíTem,mas os rete— 
vecomo cattivos,dizendolhesqUe fe jrefgataífem. O lugar „ 
onde efte tyranno os tinha era hua cidade íüa que fe chama- „ 
va Sorèjfituada ao longo de hua ribeira,que entra em hü rio, 
o qual fe vai metter no mar oito legoas da cidade. 

Aconteceo,que eftando Martim Afonfo naqüelle eftado, 
vierão ter à barra d'aquelle rio hua galeõtta, & hum bargan-
tim da fua armada,de que eráo Capitães Duarte Mendez de n 

o Vafconcellos, & Ioão Coelho, aòs quaes elle logo mandou 
avifarcòttio eftavão alli,& que o Coaavafcamlhes pedia ref-
gate por fuas peífoas,que ajuntaíTem algüacouíado que tra- f J 

zião para os livrar d'aquelle tyrannojmas como elles trazião } } 

pouco,& o tyranno pedia muito, vendo que não tinhão ou-
tro remedio,determinarão Martim Afonfo, & feus compa-
nheiros de fugir, tendo concertado que duas almadias irião 
de noute per o rio acima ate hum certo lugar que feria da ci-
dade duas legoas,porque não podião fobir mais acima, & q 
alli os recoíherião,õ que fe não pode fazer tam íecretamente, 

o que não foffem fentidos,& tomados antes de chegar ao lu- ^ 
gar em que efpéravão as almadias, eftando ja todos embre- >t 

nhados.Eo que mais fentio Martim Afonfo foi degollarem • 
os Bramenes diante de feus olhos à Gonçalo Vàz de Mello }> 

feufobrinho (mancebo mui gentiíhome a que eiitam come-
çavaabarba)emfacrificioàlèusidolos,porque lhes tinhão } } 

feito voto que deparãdolhe os Portugueíes,lhe facrificarião } ) 

o mais fermofo delles:& pofto queMartim Afonfo promet-
teo pelo fobrinho grande reígate, não o pode livrar da mor. 
te,que com grande conftancia Chriftãa elle padeceo. Os que ^ 

o eftavãonosnaviostantoqueforãoaviíàdosdoeftado emq 
martim Afonfo ficava, partirãuíe caminho da índia à dar 
novas do fucceíTodaquellaarmada.Mas quis Deos provera ^ 
tribulação daquelles homés, porque d'ani à pouco tempo ^ 

for ão reígatados por tres mil cruzados que por elles 
deu num mercador Mouro que avia nome 

Coge Sabadim. 
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d . e c a d a q j v a r t a , 

c a p i t v l o ix. 

Com oDom loão Deça desbaratou,*? prendeo à China (jitiale Capi-
tão mor 'd'el%ei de Çalecut, vr do que mau 

Ibejoccedeo. 

O M Ioáo Deça, que atras diíTcmos que o 
Governador mandara com armada à coita dc 
Calecut,pos niíTo tal diligencia, que não faia 
navio dos lugares dJaquella coita que lhe efea 
paífe;polo que naquellc verão que nella an-

dou tomou cinquoenta vellas,as mais delias carregadas de pi 
menta de Mouros deCalecut,no que teve muitas pelejas com 
elles,nas quaes os Portuguefes o fizerão fempre mui esforça-
damente.E não íaindo ja navios d'aquelles portos, com te-
mor de Dom Ioão,com conlelho dos Capitães que com cllc 
ião,defembarcou cm Mangalor, por ter novas que eítavão 
alli recolhidos algús paraos,os quaes queimou, 6c abiaíou o 
lugar , & fem receber algum dano fe tornou à embarcar, & 2.0 
correndo a coita,encontrou cõ China Cutiale Capitão mor 
da armada d'cl Rei de Calecut,que era de fefenta paraos. Era 
cite Mouro mui valente cavalíeiro, & que fempre andava 
apercebido de grande numero dc vellas,& gente limpa; ôc 
deita vez que íe topou,& pelejou com Dom Ioão,poito que 
acÕmetteo os noíios com muito animo,& durou hum bom 
cípâço no combate por fer o numero dos Mouros mui deíi-
gual,por derradeiro o parao em que vinha Cutiale foi entra-
do dos nòífos,& elle ferido de duas cutiladas pelo roítro, &c 
duas arcabuzadas em húa perna;ôc afsi ferido,vendo que não 3 o. 
tinha outro remedio para fe falvar íe deitou ao mar, por não 
vir a poder dos Portuguefes; porem não pode efeapar que 
não roífe tomado,& a maior parte dos feus navios,com mor-
te de mil & quinhentos Mouros,& quaíi outros tantos catti 
vos;dosnoíios ouve muitos feridos vinte mor.tos. Dom 
Ioão avida eíta vittoria,que foi mui grande,por fer jano íím 
do verão3fe recolheo à Cananor, onde defarmou os navios, 
mandandoagalèparaCochij,emque foi Dom Simão dc 
Menefes que lhe entregou a fortaleza. O Governador que 
daquellcfeito levou muitogoito,por quam deímandados 4© 

andavão 
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andavão os Mouros d'aquella coöa,efcreveo a Dom Ioãóas 
graças, & lhe fez merce da peflbade Chiíla Cutialc, que cu-
rado & fáo de fuás feridas deu por feu refgate doze Portugue 
fes dos que eftavão cáttivõschl poder do Samorij,& quinhé 
tos cruzados cm dinheiro,& jurou em füa lei, & deu fiadores 
Mouros ricos de Cananor,de mais não fazer gutfrra aos Por-
tugucfes,com que ficou livre. 

C a p i t v l O X. 
IO 

Como Antonio de Miranda Capitão mor do marpartiopara o Eßrci-
to3<srdo juepajfou naquella 'biagem^tè chegar ao porto 

da cidade de Adem. 

N T O N I O de Miranda de Azevedo Capi 
tão mor do-rnar, a que Lopo Vàz de Sampaio 
entregou húa armada de vintevellas, có mais 
de mil homes,para o Eftreitodo Mar roxo, 
da qüalerão os principaes Capitães Antonio 

o da Silva filho de Triftão da Silva, Lopo de Mefquità, Enri-
que de Macedo^Fernao Roiz Barba,Rui Pereira i Dom Ior-
ge de Noronha, Francifco de VafconCellos,Rui Gonçalvez 
Capitão da ordenança.Partio de Goa aos xxv. de Janeiro do 
anno de M . D . X X VI I I .& fazendo fua viagem, achou hum 
galeão de Rumes,que ia carregado de madeira para fazer ga-
les , & por fer velleiro não o poderão íeguir fenão algus bar-
gantíjsjos quaes elíe arredrava dé íí,com amuitaartelhariaq 
levava,atc que avehdo dous dias que o feguião o perderão de 
viita, por o tempo fer tanto,^ não podião fofrer vella. Che-

0 gando Antonio de Miranda a Söcotöra , detevefealli cinco 
aias,para fèpairar algús dös navios que levava,& partio à ein 
co de Fcvc'rciró,& quando chegou ao Cabo de Gardafu, & 
cofta de Arabiâ, reßartio as veílas que traziaem três partes, 
húa deu a Antonio da Silva Capitão do galeão Reis Magos, 
outra deU à Fernão Rôíz Barba Capitáo.do galeão São Ra-
phael,& eile ficou no meio com quatro galeões, & dousbar-
gantíjs,porquê não éhtráíTéjnèm faiíTe navio do Eftrcito q 
lhes não viefTe cair nasittãõs.Pofcmno tempo que alli anda-
rão,quefoi tödo Fevereiro,tiverão tantasçarrações que paf-

o farão muitos naviosfemferéviftòs:mas todaviaalgús cairão 
m 



, u d é c a d a q _ v a k t a, 
na rede aos noíTos bargantíjs,como foi hua nao que mette* 
rão no fundo por não querer amainar.E Enrique de Mace-
doapartandolc comas farrações ao mar, encontrou com 
hum galeão de Turcos mui poderofo,& tanto que hum ou* 
ve viita do oütro trabalharão por fe ajuntar, ate que fc ate-
rrarão,confiados os Turcos de vire bem providos de armas, 
& de muitos artifícios de fogo: dos quaes lançarão logo hüa 
lança no noíTo galeão,a qual fe apegou na vella, que íacudin 
dofe com as lufadas do vento que a calmara , defpedio de íi 
com tanta força a mefma lança,que caio no galeão dos Tur 10 
cos,& não fomente deixou ateado o fogo na vella do noíTo 
galeão,de maneira que a queimou toda, & pôs em riíco ao 
galeão de fc queimar, mas ainda queimou os mclmos in-
ventores do fogo. Porque receando elles que os noílos 
abalroaífem, & entraífem no feugaleão,encherão a pop-
pa delle de polvora , & eíta lança que lançarão para os 
noíTos,porvir dar nella,lavrou de mwneira que íe queimou o 
feu galeão,& todos os Turcos,tirando fette,ou oito q fc Ian* 
çarão ao mar.E a cauíà do galeão de Enrique de Macedo não 

-arder citando ambos tam travados,foi por chegar hum bar- 2-o 
gantim dos noíTos,& Diogo de Mefquita cm o batel do íèu 
navio,& às toas o dcfembaraçarão,livrandoo d aquelle pert 
go. E dcípois que o apartarão delle, tornarão fobre os R u • 
mes,que andavão nadando,& às lançadas os matarão todos. 

A Antonio da Silva coubelhe em forte tomar hua nao 
grande de Dio,& hüa cotia com efpecearia, & toda a gente 
delia morreo a cípada.Rui Gonçalvez Capitão da caravella 
Bicha abalrroou hum bargántim,& hum zambuco. Fernão 
Roiz Barba tomou dous zambucos carregados de efpecea-
ria,& arroz.Os Capitães dos bargãtí js tomarão outros dous, 3 ° 
Dom Iorgc de Noronha encontrou húa nao mui groí-
íà com que andou dous dias às bombardadas, & por derra-
deiro ella íe falvòu com deixar a Dom Iorge muita gente fe-* 
rida,& defpois foi elle dar com hum zambuco carregado de 
algodões,que por afua galé os não poder recolher, cattivou 
os Mouros,& pôs fogo ao zambuco. Finalmente cada hum 
dos Capitães teve fuas aventuras, atè que ic ajuntarão com 
Antonio de Miranda no porto da cidade de Caxem, que he 
na coita de Arabia, onde elle tinha dado regimento que lc 
ajunta/Tem atè XY.dc Março. D'ahi efpedio o Feitor da ar- 40 

mada 

V 
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mada com hum bargantim,& algúa gente , com as naos to-
madas que o foflem aguardar à Mafcate,porque queria dar 
húavifta à cidade de Adem,por, lhe dizerem Os Mouros que 
tomarão naquellas naos (que todos vinhão de Iudà) terem 
novas que os Rumeseftavão fobre A d e m , & quando não 
eftiveílem,queria chegar as portas do Eftreito. i / , 

A vendo quinze dias que Antonio de Miranda eftâvacõ 
toda armada em Caxem, chegou alli hum navio a que os 
Mouros chamão Marruaz,de q affirmarão aoCapitão mor, 

10 que ainda feefperavão por mais naos que avião de virão 
Eftreito.Eftamefmanova certeficarão algus dós Mouros 
cattivos.Movido com efta nova Antonio de Miranda, ave-
do confelhocom os Teus Capitães, determinoufe nelle que 
era ferviço d elRei emboccar oEftreito,&ao,menos dar nua 
vifta à cidade de Adem,quando outra coufa não fizeífem,& 
favorecela com tam grofla armada cõtra os Rumes, por na-
quelle tempo eftar a cidade na nofla amizade,& que alli po-
derião ter certa informação do lugar, &eftado em que ef-
tavão os Rumes.Partido Antonio de Miranda com efta de-

1 0 terminação caminho de Adem,deixou cm Caxem â Rui Pe 
reira cõ húa galè,& húa galeotta por fer Quadrilheiro mor 
das prefas,& tèr por arrecadar o dinheiro de düas naos grof-
fas de Mouros que alli fe Venderão, & deixoulhe ordenado 
Antonio de Miranda,que como foííè defpachado fe foífe a 
v ia de Adem,& ahi o efperaífe,o qual o comprio afsi,& che 
gando primeiro que Antonio de Miranda, achou no porto 
duas naos groflàs com mercadoria,às quaes não fez dano al-
gü por honra dos de Adem,por lhô ãfsi tèr mandado Anto-
íiiode Miranda,&em final de paz falvou à cidade com fua 

3 ó artelharia fegundo feu coftume.E como Os Mouros por fuas 
obras nunca fe aílegurão,mandarão logo os Governadores 
da cidade viíitar o Capitão com âlgú rcírefco, dizédo como 
aquella cidade eftavá preftes pará o que lhe neccífario foííè, 
por fer amiga de Portuguefes,& el Rei feü feiihor lho tèr af-
íi mandado que o fízeflem, vindo alli tèr algüas naos noífas. 
Rui Pereira lhes rcfpondeo com boas palavras,& delles fou-
be como el Rei eftavá fora da cidade,no fertão, para acodir 
à hum feu vezinho que lhe entrava pelo Reino: & as novâs . . . „ , 

\i \ , c * n_- " a. Eflos Rumes trai *s da ctmpa-

quC dos Rumes lhe derao, rorao aver pouco que eltiverao n)úd d, Mujiafà fibrmb* de íuex. 

jço alli/ & delles receberem dano por lhes defenderem a rerrá, • stltimü. & que 

V . 
} ' 
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& que tinhão aoprefcntenovas que eítavaocm Gamaram. 
\D'ahi àdousdias chegouAntoniodc Miranda com toda 

a arraada,quc pôs na cidadc; grande eípanto,delpois que ou-
virão a f a l v a da artclliawa qieie fcz>& logo os liieí mos Mou* 
rosque vicrão a Rui Pereirà fe forão ao galeão doGapkão 
mòr com prefentes & rçfrefco da terra,ofterecendoihc o que 
ou veíTc mefter para aquella armada,por afsi lho ter mandado 
el Rei íèu fenhor quando d'alli partio. E defpois que A utonio 
de Miranda lhes agradecco fua v líitaç ao, efte v.c i nqukindô 
delles novas dos Turcos,& afsi do Eilreito,para faber o fun-
damento que teria na mudança de lua armada,Sc por as eou-
íàs que foube delles, que concordavão eõ as que tinhão dit^ 
to à Rui Pereiraj,,pôs„em confelho o que fc faria. E porque 
os mais erão de parecer que antes que fbíTc íobre os Rumes, 
mandaííè alguém que tomaífe informação do q paííavá no 
Eftreito, mandou àefte negocio o piloto mor d'armada,con-
tra voto de muitos que quiterão por {i fazer aquella jornada., 
Mas como Antonio de Miranda receava, que mandando ha. 
mem de maior forte,podia atraveífarfe em tomar algum na-
vio,quis antes efte, pois não iaà mais que a ver os tempos IQ 
que curíàvão dentro do Eftreito, &averàmão algua gelva 
para tomar lingoa,& que nifto fe arrifeava pouco.Porem co-
mo o piloto também delejava aver algua boa prefa, tanto 
que entrou dentro no Eftreito,& lhe vierão à mão dous ma-
rruazes que andavão dcíàrmados, tornouíe para Adem fem 
ir mais adiante, dizendo que curíàvão jaós tempos verdes, 
& que o não pudera fazer. Algús dizião,que o temor o fez tor 
nar,& por fe ver gloriofo com a prefa que fez, parccendolhe 
que bailava faber de algús Mouros que tomou, como Os 
Rumes eftavão cm Camaram, Sc que íerião ate feifeentos 3 0 
homés de peleja,&: outra muita gente do mar, &húa arma-
da tamgroífa, que não era a noíia que eftava em Adem para 
pelejar com cila. Antonio de Miranda fc vio envergonhado 
com hum recado tamincerto, que não concordava com o 
que os Mouros lhe tinhão ditto , & ficou anojado de con-
fiar fua honra do piloto, & não de peífoas de mais qualidade 
que lhe pedião aquella jornada: & efteve quaíi determina-
do de entrar pelo Eftreito, mas faltandolhe mantimentos, 
receou que à tornada os Levantes o impediífem; polo que 
íèrcíolveo de quebrar efta fúria em Zeila ,pofto que outros 

lhe 
40 
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: dezião que foífe cm Xáel, onde elle dezia que efpcra-
,vade dar-quando toínaífe poi lhe ficar em caminho. 

A-ílèntadõ de irá cidade de Zeila, que he da parte de Afri* 
ca,na coitado Abejíün, paíTou com toda a armada da ou-
tra parte,&achou a cidade dèfpejada de todo;porqué os mò-
radõres delia como forão avifâdos da armada groíla que per 
alli andava,metterão logo füa fazenda pelo fertão:, & eita-
vãopreftes, c omo a ar mada appareceífe, a ílcgur ar em tam-
bem fuás peffoas; polo que neíla ida de Zeila não fe fez 

o mais que pôr o fogo às fuás cafas palhaças; & querendo vol-
tar para a cofta de Arabia, furgiudo lio Gabo de Guardafü, 
faltou com a armada tal temporal, que os fez acolher à Maf-
cate.femdarem Xael como dclcja^ião. Aqui efteve Anto-
nio de Miranda com fua armada,por fer hum porto em que 
as armadas que os Por tuguefes trazem no Eftreito de Meca 
vem invernar , & deixando alli a armada entregue à An-
tonio da Silva de Meneies , fe foi à Ormuz no feu galeão: 
São Dinis, com outros dous que levou cm fua companhia,: 
para arrecadar o dinheiro das naos das prefalsque alli tinha 
mandadojpara fe venderem,Sç de cinco paraòs de Malavares 
carregados de pimenta, que tomou vindo elles terá Adem, 
quando ahi eftava, que também mandou vender à Ormuz, 
com as outras naos. / 

, C Á P I T V L O X í . 

Como Antonio de Mirando. Ivo de Ormu\ à Dio,ir do que acoute-
• ceo nefie caminho a Lopo de Mefquiia,à Diogo de Mefqui-

ta,^ à Enrique de Macedo, ir como chegou à 
(J?aul toda a armada. 

/ r . O R N A N D O Antonio de Mirada de Or 
1 0 Fjjp^ muz (onde era ido com Rui Pereira fobre o di-

E ^ J í nheirodasprelas)áMafcate,d'ahipartioàxxij. 
' de Agoftod'aquelle anno de M . D . X X V I I L 

para Cambaia , à elperar as naos que ião à 
Dio., aonde chegou, & ancorou, & por o tempo íer ain-
da verde, & o feu,galeão,não poder fofrer amarrai man-
dou levar ancora, & deu final à armada, que aísi ò fizeíTe 
íc diílo tivefíe neceísidadc,o q todos fizcrão, fenão Antonio 

G . da Silva? 
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da Silva,& Enrique de Macedo com íèus galeões, & outras 
duas velías.O Capitão mor com o tempo que lhe deu, foi pa 
raráChaul, de maneira que as prefasqucíe ou verão de fa-
zer fobre Dio,não ouvcrãoporeíTa cauía effeito. Corren-
do com o mefmo temporal Lopo de Mefquita com o feu ga-
leão Samorij, foi dar com hüa nao de mercadores que ia pa-
ra Dio,& andavacom a mefma tormenta.Lopo de Meíqui^ 
ta a abalroou, & comalgus dos feus entrou nella com alfas 
trabalho,por a nao trazer dozentos homés bem armados, 
que pelejarão mui valentemente;& poílo que osPortugue- IC 

íes não erão mais que trinta, davãolhe bem que fazer. E an-
dando afsios noíTos ncíle trabalho, lhe fobreveo hum calo 
mui pcrigoíb,perque fe o^verão de perder;porque as balroas 
com que o galeão eftava abalroado com a nao quebrarão, & 
fe apartarão ambos,ficando Lopo de Mefquita com os pou-
cos que o feguião dentro na nao,entre aquelle grande nume 
ro de Mouros: & como fe virão naquelle ellado de defelpe-
ração das vidas, querendo vendellas caras à aquelles inimi-
gos, dobrandolhe a neeefsidade as forças,os acõmetterão 
com tanto Ímpeto,& esforço,que matarão quaíi todos,pof- í 0 

to que com grande força, & reíiftencia fe defenderão, & os 
outros vendofe feridos fe renderão; E Cuidando Lopo de 
Mefquita,& os que com elle entrarão na nao, que por alli fe 
acabavão feus trabalhos, fobreveolhes outro de maior te-
mor,porque a nao dos Turcos quando eílc ve abalroada, da-
va com a tormenta tam grandes pancadas no galeão, que era 
mui forte,que ficou quaíi de todo aberta, & começou defe 
encher d'agoa,&irfe ao fundo; o que vendo Lopo de Mef-
quita,ajuntou todo o dinheiro que na nao achou,& mandou 
á feu irmão Diogo de Meíquita que íe metteíTe no batel cõ 30 
dezafeis homés,pai a que não podendo a nao cícapar,falvaílè 
aquelle dinheiro no galeão, onde recolhido m 
que ficavãonanao. 

Os do batel perdendo logo de viftaò galeão com o tépo, 
entendendo que a nao não poderia deixar de fe ir ao fundo, 
não quiferão tornar à cila,receando que os que nella ficavão 
fequiíèíTemmetter no batel,q por íerpeqno íe alagaria , & 
afsidcrãoàvella governando para Chaul, levando forçado 
a Diogo de Mefquita,que lhes não pode refiftir;& navegan-
do forão encontrados da armada de Dio, que os tomou, & 

cattivos 

andaíle pelos 
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cattivos forão levados à cl Rei de Cambaia, que com gran- Diogo docouto no cap.v.do Ih.4. 

des mimos & promeffas os perfuadio que fe fizeíícm Mou- " & Fernão Lopez, de cafunheda 
o i r • 1 11 1 1 i r e i » fpóS.dohv./. 

ros,& dcipois que com ejles os nao moveo dc iuarortaleza 
Chriftãa, vierao as ameaças, & os tormentos, que à nenhü 
delles mudarão. A Diogo de Meíquita mandou cl Rei met-
ter dentro em hüa gr o lia bombarda cevada, o qual com húa 
conitancia de martyr lhe diíTe , que tomara fora o tor-
mento maior, & mais durável, para padecer mais, & mof-
trai nelle o goílo com que o paliava pela honra de Deos, 

10 & por fua Fe fanta. Admirado Soltam Badur d'aquelk, f> 

animo, o mandou tirar da bombarda, & fòrão todos met- J ' 
tidos em hüa afpera prifão,donde dcipois fairão com muita " 
honra. " 

Lopo de Mefquita que ficou na nao, fez tanta dili- " 
gtncia, que fe tomarão as agoas principacs-, que eítorva-
vão o governo da n a o , & nella com grande trabalho foi 
ter àChaiil, onde achou ja o feu galeão,& Antonio de Mi-
r anda Com fua armada. Apôs Lopo de Mefquita veo En-
rique de Macedo em feu galeão Samorij grande mui def-

' troçado com maitos & v ergas quebradas, & roto o coita-
do per muitas partes; porque em hüa calmaria que teve 
de fróhÉerde Dio , o inviílirão algúas cinquoentafuítas, 
& tres galeottas, que o chegarão à tal citado, que eiteve 
quafi dé todò perdido, porque pelejou de pela manhãa ate t 
a t a r d e f o i tal a peleja,que lhe matarão a;inaior parte ' -
da gente, & a outra foi ferida de maneira que lhe não fi-? f 

carão fãôs mais que íeis, ou fette homés; & por a nccelsi- .. 
dade cm que cltevc de geíite , húa molher fervia de dar 
polvorá aos bombardeiros ; & elle foi tam queimado do 

30 roítro, !qúè hão òCònlieciâo.3 E alli acabara v íe Antonio a.Ejla batalha e f t pintada nasva 

da -Silva y Capitão do galeão Reis Magos , lhe não a c c 
dira ,qlie à caio veo ouvindo 0 "eítrondo da ártelharia com de hum feno tam afúnaiad». 

a viração v o qual o dcíapreíTou d aquella afronta , & D»g« do couto.capado ih*. 

prcíTa em que citava-, & tam valentemente pelejou com 
as 'fuítasy que matou o Capitão delias , que era hum fi-
lho de Xeque Gil , Capitão das fuitas de Baçaim, que os ^ «ão delias Mas diz vio » 
nôfíos' matarão em Chaul em tempo de Diogo Lopez de ^ Z ^ L V l n L a h JÜfl 
Sequeira- :E com a morte de leu Capitão, as fuitas fe pu- morto foi Antonio da silva de hüa 

ferãôeffffú®ida.b Antonio de Mirandacom a chegadadef- bombardada Eomfwoefirevem D ' , , - / • • ' i r j r "tí0 ]-°í>ez- «e Cajtanbeaa nocap. 
40 tes dous galeões, que lhe taltavao da lua armada, le 69j9llVm7. 

' G Í deteve 
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IOo D É C A D A Q_V A R T A , 
deteve em Chaul algús dias, repairando os navios do necef-
farioj&r também mandou vender a nao que tomou Lopo de 
Mefquita,& repartio as prefas,de que aparte dei Rei vierão 
cinquoentamilpardaos. E acabado iíto fe partio para Goa 
onde chegou à xvij.deOutubro,& achou o Governador que 
invernaraalli. 

C A P I T V L O XI I . 

Como o Governador Lopo Vazje Sampaio partio com hüagróffa ar 10 

madapara Çochtjjtsrpelejou com cento & trinta paraòs de 
M alagares ̂  os desbaratou. 

Â N T O que Antonio de Miranda chegou à 
Goa,determinou o Governador de ira Cochij 
à dar carga às naos q eíperava, &. de caminho 
viíitar Cananor,q não. eftava muito fiel; porq 
do tempo em q ouve as diíFcrenças fobre a go 

vernança,ficarão os Mouros d aquella cofta do: Malavar ai- 2 o 
gum tanto levantados,& inquietos,por verem que os noífos 
trazião mais tento lios negócios d'aqucllas diíFcrenças , q na 

i e : c * d H h Í 4 guerrac5elles.Avião os do ripde Chatuàmorto,&cattiva 
Diogo do couto liv.}.eap.j. j>3O todos os Portuguefes que íè falvarão nelle, de húa armada 
jraici/code Andrade, cap.39. }} de treze navios de remo,q cõ tormenta fe perderão.naquella 

4 2 ' 1* r l ' „ cofta.A qualarmada fez Afonfo Mexia para impedir a faida 
„ de algúas naos que o Samorij mandava à Meca carregadas de 
„ pimenta.Comeftadcígraça,& noífas;difcordiasr ancfavão os 

Mouros mui foltos por toda aquella cofta,& paífav ão ;à vifta 
de Cananor,fazendolhe muitas. fobraiiçarias/emDomloão 30 
Deça Capitão delia oufar de pelejar cõ clles, por não tèrnah 
yios para iífo.Publicavão tambe, que os.Rumes eftavão cm 

. C a m a r á , & q trazião huagroílà armada,& q a noffa não en-
trara no Eftrcito/abendo eftaré allips Rumes, & qo deixa-
rão de fazer com temor delles. Tudo ifto obrigou à Lopo 
Vàz ir em pcíToa vifitar a coita, defpidindo diante Simão dc 
Mello em hum galeão,& feis fuftas,& elle o feguio com húa 
armada de quatro vellas groífas,& fette paraòs, porque eftes 
por fua ligeireza fão os que fazem a guerra, deixando, Anto-
nio de Miranda por Capitão de Goa. • ~ 40 

í Sendo 



L I V R O S E G V N D O . ioi 
r Sendo tanto avante como à Monte Deli}, àquem de Ca-
nanor duas legoas, apparecerão muitas vellas ao longo da 
coita,as quaes muitos julgavao fer palmeiras,por ir o galeão 
do Governador hüm pouco largo da coita, & fer ja tarde, 
Sc o Sol ficar fobre o mar. Com eíta pouca certeza fe erão 
vellas,ou não,Lopo Vàz mandou governar ao porto de Ca-
nanor, que tomarão jaquafi noute^mas por o Capitão de 
Cananor lhe dizer, que aquelle dia paífaráo per alli muitos 
paraòs de Malavares, contra a mefnia parte onde os noíTos 

io os virão,teve por eerto ferem navios: polo que o Governa-
dor tanto que o foube, mandou efpiar por hum catur onde 
cítavão,& quantos erão,com determinação de os ir deman-
darão que foi efcufado,porque elles ouverao viíta danoííaar 
mada,& como fabião que a maior parte delia fempre fão na-
vios grandes, Sc não tam ligeiros como os feus, vierão de-
mandar a armada, para ver fepodião tomar algüa vella. É 
ainda vendo occafião que lhe dava o tempo, confiados ém 
o numero de íeus paraòs , que erão cento Sc trinta, determi-
narão de affrontar o Governador. Com eíta confiança, Sc 

20 porque o tempo lhes deu paraiífo comodidade por ler cal-
maria, & não fervir ao Governador mais que para os pa-
raòs que levava, ao outro dia com grande feguridade paf-
farão pela armada do Governador, Sc lançaraofe por dian-
te entre elle, Sc á teri'a. O Governador quando vio tama-
nha oufadia, poíto que o numero dos feus paràos era tanto 
menor que o dos Mouros, determinou de os acõmettet,& 
pôs em eonfelho o modo que teria niífo. A maior parte 
foi que não pelejaífem , viíto como fe não podiáo apro-
veitar dos navios grandes , por razão da calmaria: porem 

3 o elle com algus que tomarão por afronta ò que aquelles 
Mouros fazião,não a quis difsimular,& determinado em pe-
lejar,com os paraòs, Sc fuilas repartidos pelas peífoas de que 
confiava,acõmetteo o cardume dos cento Sc trinta que efta-
vão juntos, & os rompeo damaneiraque os ginetes rom-
pem a gente de pè, tornando logo a virar fobre elles , Sc 
cada vez que paífavão lhes davão hüa falva de pelou-
ros de efpingardaria , & artelharià , Sc os Malavares com 
feitas os feguiáo . Neíte modo de peleja , vendo elles 
quanto dãno lhe os noíTos fazião , Sc que as nãos gran-

40 des fe fazião à vella, para vir fobre elles, Sc que dos 

G 3 feus 
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feusparaòshúseráojamettidos no fundo,& tinhão gente 
morta,& muita ferida, & que com o Governador fe ajunta* 
rao mais tres paraòs de Cananor de refrefeo, começarão à fe 
rctirar.Lopo Vàz os feguio hum bom pedaço, indo toman-
do poucos & poucos dos que não podião ir avante canlados 
da continuação do remo,& os outros a que o temor dava me 
lhores braços para poderem continuar aquelle trabalho fe po 
íèrão em íàlvo. Dürou efta peleja de pela manhãa ate horas 
de veípora, & foi hum dos honrados feitos que pelos Portu-
guefesfefizerãonaquellas partes, por o numero dos paraòs 
ler tam defigoal.Dos quaes lhe metterão os noíTos no fundo 
dezoito,& tomarão vinte dous,com cinquoenta peças de ar-
telharia.Morrerão perto de oitocentos Malavares, & forão 
muitos outros cattivos.Os que efeaparão forãofe á Calecut, 
donde elles vierão:& com os paraòs que o Governador aqui 
ouve reformou hüa armada de vinte vellas,por ter milita fal-
ta deftas de remo; & recolhido aos galeões, foi caminho de 
Cochij,no qual achou algús dos paraòs q lhe fugirão, & ou-
tros q andavão pela cofta,os quaes tomou, & deítruio. 

l o 
C A P I T V L O X I I I , 

Como o Governador Lôpo Và^de Sampaiopartio de (ochi) cotoda 
a fua amada deu no lugar de Torcei? o desbaratou 

queimou com morte de muitos. 

E S E I A V A Lopo Vàz de dar algum cafti-
go ao fenhor de Porca (a que o vulgo chama 
Arei de Porca) porq íendo confederado cõ os 
Portugucfes,& feguindo a fua bandeira em al- 3 o 
güas emprefas, íè veo á inimizar cõ elles, def-

pois que Dom Enrique de Menefes o deípedio de íi cõ a per 
*Uv&<AM.n« umüA iccouUu m quebrada,como na 3 .Década temos ditto* E por as cau-

fas q outros Mouros fe atrevião à nos (q erão as referidas) fe 
atrevia elle tãbé,&como era home poderofo,& tinha muitos 
navios,de cujas preíàs vivia,mandava cõ algus correra cof-
i a ^ fazer muitos danos; & por ifto fer cõufa,que para fe evi 
tar avia meftcr muita força,determinou Lopo Vàzde ir elle 
em peífoa fobre a cidade de Porca,& âfsi fendo tãto aváte cõ 
mo Cochij,não fe quis deter,& foi correndo a coita, na qual 

queimou 
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queimou Simão de Mello Capitão mor dos bargantíjs do-
ze paraòs que eíUvão furtos faio cm Chatuà,& queimou 
catorze,& deftruio o lugar, & mandando o Governador . 
queimar quantas embarcações 1c encontravão, chegou à 
Cranganor onde eftava a noífa armada, a qual ordenou que 
o feguiífe,por ja não fer alli neceífaria, & queria dar à todos 
parte do contentamento que avião de ter os que com elle 
lè achaífcm na tomada, & faço da cidade de Porca, que ef-
perava fer grande. Para efta emprefa levava mil homés, os 

i o mais delles efpingardeiros, com os quaesdeuno lugar húa 
manhãa,não eftando o Arei nelle. Os Mouros pofto que ef-
tavão defeuidados d'aquelle cafo, poíerãoie em defenfao, 
como quem defendia a vida, molheres, filhos, & fazenda, 
mas como os noífos levavão boa vontade,os metterão to-
dos à elpada, & os derribavão com a efpingardaria, de ma-
neira, que os mortos impedião aos vivos deíenvolvcrenfe 
também como no principio. Finalmente foi tamanho o te-
mor da morte nos que ficavão,que efquecidos dos filhos, 
& das molheres fe poíerão em fugida. Entrada a cidade, íê 

i, o deu à íaco,em que ouve muito ouro, prata, pedraria, fedas, 
& pãnos de algodão,& muitos cattivos, & entre ellcs a mo-
lherdo Arei,1

 &c outras peífoas nobres muita ar telharia, a.D hgodo couto efereve no cat.4.do 

afsi da fua , como da que tinhão tomada aos-Portuguefes, fp«<<"M«J<fl(<»*oto~ 
7 i . ^ n i í de j,urda cidade quando lhepoferao 

& treze navios de remo mui boos. Recolhido cltcdcipo- fogo,&fotneiu queimada, & toda 

jo,.fe pôs fogo à cidade que todaardeo , & algCis dos feus fit família. 
/ r - " n o - l L J * • ^ Fernão Lopez. deCaflanhedatio cap. moradores que hcarao nella, &lhe deccparao as palmeiras, 9 0 jg l i v$À i Z i , q

J
u e m U ) e r ' d o 

que he o principal mantimento d'aqueMa gente, com que fe Arei tf vranctfco de Andrade chama 

embarcou o Governador,ícm mortede aleú Portu^ucs;pof- Mãi)&huajiahmãaficarão catú 
. ^ f j vas,çrforao defpots recatadas per 

tO que algus ouve rendos. -.O • - O : V : - muitodinheiro.E qo defpo)o defta ci-

3 0 Partido de Porca,chegou à Ccchij atempo que também dadefoitâ rico,q hii rrStifn kêdez 
1 - " i j _ ^ • :-. a. - . j . f i y de Brava tomou bu caldeirão de co-cnegavao duas nãos,de que erao Capitães Antonio de.Salda h e ^ e h v a r U h S M s d,agoa> 

muitos nha,& GarciadeSa,que partirão aqueile anilo do Reino, cbeode pardaos d'ouro , à 

com Nuno da Cunha, que vinha por Governador da índia, folAaáos oílver«°a f"f Parte de;~> 
. 1- ^ 0

 J , > 1 . , oito,cr cinco mil pardaos, & fendo o 
de quem ie apartarao,& derao nova como vinha co muitas mmtrt dos ?Bruiy>efcs mais de 

vellas,& grande poder de gente nobrejo q deu grande conte mil,nenhu ouve qdejhfkco lhe cou-

tamento á todos, por a falta em q a índia eftava, & fizerão W°™nosdecm?ardaos. 
folemnes procií ões,dando graças áDeos por cm tal tempo 
lhe fobrevir tal foccorro. E porque Lppo Vàz de Sam-
paio defejava de entregar a índia limpa dos coífairos, 

40 que infeftavão aquella cofta do Malavar , determinou de 
G 4 iy 
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irà Cananor com tenção cie cípcrar aili ate que as nãos da 

a. vtrttrão na entrada de laneiro carga partiífem para o Reino,x
 ck dcfpachar algúas armadas 

de M D.xxix.Erãoasduas de Anto p a r a diferentes partes. Polo que mandou à Antonio de Sal-
mo de Saldanha, & Garcia de Sa, í r 1 , .. ti r r 
das quaesforão por capitães Gon^a danhaque ajuntalie gente em Cochi},& que com eilaoíoi-
çaio de soufa, & Lopo Robeiio, (Q ljufca f p a r a f e embarcarem em húa armada de bargantíjs, 
Frãcifco de Andrade, c^i.da i-par^ & h f i a g a fc> q u e Antonio de Miranda ahi tez, emeípaço de 

dous mefes que fervio de Capitão, ate que veo Dõ Ioão De-
ça: &eita armada fe avia de ajuntará outra que fe fazia em 
Goa,para em hum corpo irem à coita de Cambaia, & na do 
Malavar deixarem parte para defení ão delia. 1 0 

Chegando o Governador à Cananor, mandou logo áfeu 
fobrinho Simão de Mello com certas vellas fobre Marabia, 
lugar do Reino de Cananor, & diílante de Cananor perto de 
quatro legoas,onde Simão de Mello chegou em amanhecen 
do,& pelejou com os paraòs q guardavão o porto,dos quaes 
queimou doze,& os outros fe íalvarão à força de remo. E avi 
da eíta vittoria no marjfaio em terra,que lhe os Mouros qui-
ferão defender,mas por fim da contenda que os nofTos com 
elles tiverão,os desbaratarão,& lhe deítroirão, & queimarão 
o lugar, & lhe c ortarão muitas palmeiras. E feito iito em húa i o 
manhãa,fe tornou para o Governador, que logo o mandou 
com doze vellas ao Monte Delij, à queimar hús paraòs que 
alli andavão às prefas. E fez outra armada de dez vellas que 
deu à Antonio da Silva de Menefes,mandandolhe quefoífe 
correrá coita ate Cochij,& da volta que vieífetrocaífe a ar-
mada c5 Simão de Mello,& elle foífe para cima,& Simão de 
Mello para baxo.E em todo eíle tépo,q ambos andavão cor-
rédo a coita, não toparão com os paraòs q coítumaváo anrdar 
ao falto,por^ o temor os fazia recolher para dentro dos rios: 
mas porem la onde eitavão os ião buícar cites dous Capi- 30 

tães,faltando aígüas vezes em terra, onde fizerão muito 
dãno;&os paraòs que Simãodejvlello veo V ; 

bufear à Monte Delij os queimou 
com morte de mui-

tos Mou-
ros. 

C A P I -
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C A P I T V L O XIIII. 

Como cl T{ei deCàmbaiá moheo guerra ao Nizamaluco,o Gover-
nador Lopo Vaxjle Sampaiopelej ou co m „Alixiah Capitão 

dasfujlasde Dio,& o desbaratou, isr das 
armadas quefe^ 

E S T E tempo el Rei cíe Cambaia moved 
guerra ao Nizamaluco íènhor de Chaul,a qual 
lhe fazia tanto per mar como per terra, & não 
fomente à elle,mas à todos os Portuguefes que 
na fua terra eílavão. Para efta guerra trazia no 

mar oitenta fuftas muito bem efquipadas de gente de guerra, 
& com muita ar telharia,das quaes era Capitão mor Alixíah, 
que era hum valente,& valeroío Mouro,3 com a qual arma- a- Alixíah vinha nefia armada por 

da corria toda a cofta.E receando Francifco Pereira de Berre l l n T J í I f r ^ f T à h ã l 
1 - . . - n r n delia, filho de Camalmahuo, que 

do Capitao de Chaul,que eltas ruíras o cercaíiem per mar,& mfle tempo efiava por capitão da 

el Rei de Cambaia per terra,por ter tomadas as fortalezas de tidade Ae Dio,fendo fugido deiu pa 
^ 1 o r \ _ " J TS.T- í - 1 " Ulãquette Mehque saca, como fe 

Carueía,& Sangaça,que crao do Nizamaluco,por avezinha verhto capado Ls. onde não de 

ça que tinha o de Chaul; fez de tudo per fuas cartas relação Barros o efaeve,&efta guerra que 

ao Governador Lopo Vàz de Sampaio,pedindolhe que fof- de « 
fe com algüa armada,ou a mandaífe contra aquella parte,pa-
ra fav orecer aquella fortaleza, & para aquellas fuftas não fe 
atreverem à andar tam foltamente fazendo dãno, porq não 
entrava,nem laia de Chaul vella que não foííc tomada. 
De todas eftascoufasavifou també o Nizamaluco per hum 
Embaxaclor feu ao Governador,pedindolhe o foccorreífe cõ 
^gus Portuguefes contra cl Rei de Cambaia.Lopo Vàz def-
pachou logo o Embaxador com cartas para Francifco Perei-
ra Cápitão de Chaul,ordenandolhe que apreftaífe a gente pa 
ra aquelle foccorro que lhe pedia o Nizamaluco.E com eftes 
avifos fe apercebeo para ir à Chaul,com fundamento de mã-
dar dalli o foccorro ao Nizamaluco,& que não tendo a ferta 
lezanecefsidade delle Governador,iria bufear as fuftas onde 
quer que eftiveífem;E porque ellc ordenava que Antonio de 
Mi$ilda,quc entam eltava por Capitão em Goa, ficaífe na 
coita do Malav ar para a guardar,por fe aver de apartar tanto 
de Goa indo a Chaul;antcs que fe partifle de Cananor, man-
dou à Goa o Capitão de Cananor , & à Simão de Mello a 

ri: G 5 Chaul 
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a. Kr a efia armada de cinco galeões, 
C/duas gales de qforão porCapitães 
Antonio de Saldanha,Garcia de Sa, 
Antonio de Lemos,Lopo de Me(quita, 
Eitor da Silveira,Simão de Mello,& 
Enrique de Macedo, & de quarenta 
C quatro navios de remo,de que ião 
por Capitães Diogo Coelho, Gafar 
Paèz,Francifco Alvarez, Ioão Rodri 
gtiez o Chatim,Pedralvarez de Mef 
quita, Antonio Correa, Lourêço Bote 
lho, Cbrifiovão Lourenço Carracão, 
o Calafate de Chaiã, Diogo Quaref-
tna de Alcunha o Mali), Pero Barri-
ga, Antonio Colaço, Chrifiovão Co-
rrea, lorge Diaz, Antonio Fernãdez, 
& outros.Ndsfufias,& catares q pe 
lejarão co os inimigos, qforão xxvj. 
fe embarcarão quatrocetos bornes ef-
colbidos, em q avia muitos fidalgos, 
entre os quaes forão Do Francifco de 
Cafiro,Dd Eitor de Mello,Paio Rõiz 
de Araujo, Manoel RÕiz Conti- ^ 
nho,cbrifiovão de Mello de Sam- * > 
•paiofobrinbodo Governador,An-
tonio Correa,Francifco de Barros ,, 
de Paiva, Luis de Paiva, Duarte 
Diais, leão de Mello, Garcia de 
Mello feu irmão, Fernão de Fa- >> 
r ia, Antonio daBarbuba, Ioão da 
Silveira, Diogo da Silveira, Nuno 
Pereira,Do Afonfo de Menefes,Do " 
Pedro feu irmão, Enrique de Vaf- „ 
cõcellos,Manoel de Macedo , Ga 
briel de Brito, Fernão Rõiz Barba," 
Garcia detrito,Pero deMefqttita, >> 
Gomez de Azevedo, Andre Cafco, 
Lais Coutinho, Duarte Coelho, Ma-
t/iel de Carvalhal,Lançarote de Al-
poim , & outros, cujos nomes fe não 
falem. 

Prancifco de Andrade,cap.42.da 2. 
part.cr Diogo do Couto.c.ydo liy.f. 

,3» D É C A D A QJV A RT A. Í 
Chaul còmnove bargantíjs mui bem artilhados, & efquipa-
dos do neccílàriôjos quaes aVia.de entregar à Antonio de Mi 
randa quando ahi chcgaífe,para fazer corpo de groífa arma-
da. E deixando ílto aísi ordenado, foiífe para Goa à efperar 
Antonio de Saldanha com a gente que tinha mandado que 
fizeífe em Cochij,& efpedir Antonio de Miranda com a lua 
armada para a cofta, na qual levava dozentos homês todos 
de gente limpa, efeolhida, Sc exercitada na guerra. E vindo 
Antonio de Saldanha à Goa,onde o Governador eítava,aca 
bou'de fe apreftar , & pardo para Chaul em Ianeiro de 10 
M.D.XXIX.com hua armada de quarenta vellas,3 Sc com 
elle ia toda a gente nobre que entam andava na índia, 
que íèriao mais de mil homés Portuguefes, a fora a gente da 
terra,afsi de pele ja,como a do mar. E para boa ordem delta 
fua viagem,tez à Eitor da Silveira Capitão dos navios de re-
mo, à que mandou que todos feguiífcm , Sc obedeceífem 
naquella jornada,o qual cõíorme ao regimento que levava, 
avia de ir ao longo da cofta,porque lhe não íicaíle coufa que 
nao viíIè,ondeas fuit as fe pudeflem efeonder ;' porque tinha 
por nova certa que chegarão ate' Dabul, que he abaxo de zo 
Chaul trinta legoas contra Goa,& não íabião íe paífarião 
mais para baxo. Mas ellas comotrazião fua vigia, &íoube-
rão da vinda do Governador,começarão de fe ir recolhendo" 
par a os Ilheos queimados duas legoas de Chaul. ? 

Lopo Vaz chegou à Chaul,onde fe informou do Capitão 
da fortaleza do citado da terra, Sc do que el Rei de Cambaia-
fazia per dentro do fertão.E fendo logo viíitado da párte do 
Nizamaluco,com muitos agradecimentos da fua vinda, & 
com hum grande prefente de vacas,carneiros, arroz, Sc ou-
tros muitosrefrefeos,mandou logo aperceber oitentaPorcu- 30 
guefes,para enviar de íoccorro ao Nizamaluco, Sc par Capi 
tãodelles hum valente cav alleiro chamado Ioão de A velar,í 
à que encomendou o credito Sc honra dos Portuguefes \ Sc> 
com promeífas de lhes fazer à todos muitas merccs , os en. 
tregou ao Embaxador do Nizamaluco,que fe pai tio có'elles,, 
fazendolhepelo caminho o gaito com muita largueza. Epi o 
vendofe o Governador de baltimentos, fe deteve alli era 
Chaul algüs dias;nos quaes lendo o tempo tal, que à ningue < 
dava lugar para poder iair do rio, v icrão treze fuftas dar húa> 
moftra,como que não temiáo aquella armada,ã qual delõje 40 

esbonv 
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esbombardearão.E pofto que o vento era contrario, quiíèra 
Eitor da Silveira fair a ellâs, por não irem fem caftigo por 
aquella fobrançaria,mas Lopo Váz o não confentio, dizen-
do,que as deixaíTem cevar, para as acolher em melhor tépo. 
E porque fua tenção era deftroir eftas fuftas, & as ir bufear à 
Dio,& também dar húa vifta à cidade, teve fobre iíTo confe-
lho,& nelle propôs,que bem íabião que el Rei de Cambaia 
andava em guerra cõ o Nizamaluco,& cõ o Hidalchã, & cõ 
outros Príncipes,com que tinha aflas em que entender, & q 

i o Dio ao prefente não tinha maior ajuda^& Íoccorro que aquel 
la armada que per alli andava,que lhe parecia feria bom tra-
balhar por desbaratar eftas vellas,& que cõ a vittoria delias, 
que efperavaem Deos lhe daria, poderia logo ir à cidade de 
Dio,que por ventura eftaria en tal eftado, que a poderia to-
mar,& fegurar,por eftar o foccorro d'el Rei de Cambaia oc-
cupado nas guerras que tinha; & que para fe poder confeguir 
eftas duas coufas, fe devião de ordenar os meios neceífarios 
naquelle confelho, porque as coufas providas com prudécia, 
elle as regulava à bom fim,pofto que as mais vezes as da gue-

z o rra não íe conformavão com a tenção de quem as propunha 
em feu favor.Os mais que no coníelhoeftavão forão de opi-
nião que o Governador fe não avia de fair de Chaul, pois lha 
vinda alli fora à chamado do Capitão, por razão da guerra q 
aquellas fuftas fazião,& por cerco que efperavão per terra,& 
que ifto fe aífegurava com fua prefença.Toda via feguindo o 
Governador o parecer dos outros, principalmente de Eitor 
da Silveira,que defejava ganhar honra com as vellas que tra-
zia à feu cargo, por íerem aquellas de que nefte feito das fuf-
tas fe mais avião de fervir,veo por derradeiro aífentar no mo 

3 o do que teria nefta empreita,&: determinou q elle fe faria a vel 
k c5 os navios groífos ao mar largo, & que Eitor da Silveira 
foífe ao longo da terra com os de rcmo^ 

Aífentado afsi ifto,partio o Governador de Chaul dia de 
Entrudo,& à outro dia amanheceo fobre Bombaim,& ouve 
vifta das fuftas do inimigo,quÉ eftavão junto de hüa ponta, 
detrás da qual fe poferão tanto que defcobrirão Eitor da Sil-
veira;o Governador vendo queellas tomavão aquelle pofto, \ . 
parecendolhe que ofazião,porque fuccedendolhe mal, lhes 
ficava por remedio acolherenfe pelo rio de Bandorà acima, 

40 que eftà diante meia legoa,mandou certos catures q foífem 
cofcríc 

m 



io 8 D E C A D A QJV A R li A. 
coferfe-.com terra, & cjuc tomafièm d bocca daquelle rio, pa 
ra lhe tomar a entrada deita retiradi.: O que foi grande ardil 
para os melhoraçplhenporque tanio que Eitor da Silveira íè 
foi chegando àsfuítas,o Capitão delias vendo íua determina 
ção,fetez à vella Sc remo , rccolhendofe contra a bocca do 
no,não oufando experimentar a fortuna em mar largo, mas 
Eitor da Silveira o começou à perfeguir de maneira, que che 
gando elle ao no de Bandorà,onde ja achou o impedimento 
dos noífos navios,que lhe tinhão tomada a entrada, antes q 
fe podeííè 1 alvar pelo rio.de Maim, aonde fe os Mouros quife i o 
ião acolher,forão cercados de muitos--catures, Sc à poder de 
fogo, & ferro foi deítruida a primeira & principal fuíta j Sc 
apôs cita começarão os noífos entrar pelas outras, em que 

t r i i ' 

eípingardaria,per outra as nuvés de íettas;& nas fuítas que ja 
erão abalroadas, andava o Ar cuberto de ferros das eípadas, 
terçados, finalmente tudo erão finaes de morte. A viíta deíla 
obra checou o Governador de lareo, &fe deixou eítar com O O * . 

o corpo da armada,animando com a preíença os íeus, como 1 0 

quem eítava vendo hua fermofa montaria. A mortandade 
, ,, , ,. dos Mouros foi mui grande afsi dos que perecerão no mar,q 

q. O Leral Mehque Ahcer como tio , . r o 1 1 ^ i 
as nojfasfuflas emvoltascôasfuas, andava unto em langue, como dos que varavao em terra fe mttteo em bua efquifada, & fe por falvar âs vidasjonde os noífos catures por feré pequenos 

lhes ião impedir a falvação.De todas as fuítas que erão oiten • yr]ugio. Seu pai Camalmaluco qua r „ r r , r „ • , ~ 
do em Dio o fiube ,fez. grandes de-

 t a eicaparao ietté,em hua das quaes lê acolneo Aiixiah.* Das 
monftrações defentimento pela de/- reftantes,as trinta Sc tres vierao a poder dos Tortií íruefes, Sc 
honra do filho, & o fez. bufe ar com r i n í - f — 
muita diligencia para.O entregará

 a s o u t r a s í l c a i a o c a m deilroçadas,que nao iervirao mais que 
soltã Sadur,q o cafligafe como me para o fogo,quc os noífos lhe poíèrão. O deipojo deita vitto 
reúafua covardia.EI RAFE ouve POR m f 0 j grande numero de cattivos,& muita artelharia, de que 3 o Jatisfeito de fia demonttraçao de Ca , - P rr w • 1 " t ' i 

mal maluco, & à elle por fem culpa
 a jgu a *o r a noíia,que os Mouros tinhao tomada em algus na* 

no erro do filho, & deu a 'capitania vios.Achoufe grande quantidade de polvora,pelouro.c>& ar-
M ^ ^ l f i a v ^ l ^ t O n f l C Í 0 S d5 f ° g ° ' E f t a f o i h ü a g l c r io

r
ra yíttoria,porque os ini-

por lhe pedir Camalmaluco que o migos erão mliitos,& gente mui eicolhida, & as vellas mui-
tirajfedelia. tas,& mui providas de artelharia, & munições, de que cho-
Iraricifco de Andrade cap.A3& s c. - i r <> r o r J 1 * , 
daj.parte.

 J viaopclouros Sc letras, & iendogrande o numero dos Mou-
ros queneíta batalha morrerão,dos noífos nenhü moirco* 
algús porem ferão feridos,que logo guarecerão. 

^neifeo de Andradecap.+u daIoaode Avelar queiacomo Embaxador do Nizamalu-
, co fe foi informando pelo caminho do fitio da fortaleza que 

' cl 
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cl Rei de Cambaia tinha tomado, & da guarnição que nella 
eftava.Chegando perto delia, deixando Teus companheiros 
em lugar feguro com agéte do Nizamaluco, Te disfraçou em 
trajo de trabalhador,& guiado per hum homem da terra, foi „ 
reconhecer a fortaleza.Eftavá ella aííentada em hum outeiro „ 
alto,&tam Íngreme, que ío com pedras que deixaífem cair „ 
do muro fe poderia defender de hum exercito. Ioão de Ave- , , 
lar reconhecido o íitio,voltou aos Portuguefts, Sc com elles, „ 
Sc com mil homés do Nizamaluco foi demandar a fortaleza 

í o ante manhãa , com tanto íilcncio , que não forão íenti-
dos dos inimigos,fehão mui perto della.Levavão os Mouros 
efcadas,& aos efpingardeiros Portugueíès mandou Ioão de 
Avelar que tolheíTem chegar os inimigos ao muro à lançar 
pedras que nelle tinhão poftâs:& com eita ordem açõmette-
rãoafotraleza,& aefcalarão,nãooufandoosínimigos appa-
recer no muro, porque os noíTosefpingardeiros matarão os 
que fe nelle deícóbrirão. O Capitão Ioão de Avelar foi. o 
primeiro que fubio per húa efcada,& apôs clle outros Portu-
guefesper outras,& pòíto que os inimigos fe defenderão dén 

i o troco muito esforço,forão todos mortos, Sc dos noíTos três 
fomente, Sc feridos muitos.Tomada a fortaleza,Ioão de Ave „ 
lar a entregou aó Capitão do Nizamalucojo qual cílava d'ahi „ 
húa Iornada, Sc fabédo deite bom fucceflb,mandou chamar „ 
Ioão de Avelar,! que fez muita honra,&deu húa cabaia, & n 

mil pardaos,& outros dous mil para repartir pelos Portugue- „ 
fes,com que os defpedio,& os feridos mandoulevar em an- t i 

dpres atè Chaul para ferem curados à fua cuíta. ^ 
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C A P I T V I O 

Como aVidaa Vittoria dasfufla^quifcraàGoVertiador ir a Bio j 
" ' Ihéfoicoritramdo.E de algüas armdas que mandou a . , 

. ./Ví-Jlof diVerfas partes;: e, 

Vil D A a vittoriadasfuftasdeDio,o Gover c ; 

nadòr fe rccolheo cóin a armada das naos grok . 
làs à enfeada de Bombaim/ondéfoi ter Eitor ,. 
da Silveira cheo déigbria, Só triúfo.Lopo Vàz ,, 

40 muitos louvores,engrándeceooquc fizeira] dt quccófeífava , 
que 

V / 
\ - > 
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.. que lhe tinha muitaenveja>& armou eavalleiros à muitos fi-

dalgos^ à outros que o quiferão ler,por fe acharem em feito 
tam honrofo.E antes que d alli fe paniíTe,quis o Governador 
ter confelho com todos aquelles Capitães,fobre o que ja em 

, Chaul movera,acerca da lua ida â Dio,períuadindo, & facili-
tando entam o negocio mais que antes que desbarataífem as 
fuítas, Porque a força d'aquella cidade,toda coíiftia naquel-
la armada,cujaperda não 1 ométe enfraquecia à Dio,mas ain -
da,por fer dano tam comum,avia de metter à todos em cõfu 
fão,& defmaio,& q nada íè aventurava em dar hüa vifla àci i o 
dade,pára fazer o mais que a difpofição delia deífe. O que alli 
foi ao Governador mais contrariado que em Chaul. Dezião 
hús que não convinha à autoridade de hum Governador da 
Ilidia emprender coula que não acabaííe,porque Dio era tal; 
que requeria mais força,&mais gente dá que clle tinha, que 

, o deixaife para outro tempo,em que com poder igoal à em^ 
FernjiLopez.decapnhedaedf. }> p r c f a a podeíTe acõmetter. Antonio de Saldanha, & Garcia 

Diogo do couto cap.^.do //r.j. » deSà (que entam avião vindo do Reino com Nuno da Cu-
Trtncifio de Andudecapada „ nha, à que na chegada à Ilidia fe anticipârão com o tempp 
1-P"rfr" ) } que os apartou dèlle) o contrariavão com mais força, &l i - 1 0 

„ berdade;diz"endo Garcia de Sà ao Governador que não rcu-
„ baífe a honra à Nuno da Cunha, ao qual el Rei não manda-
„ vaà India à outra coufa fenão à tòmarDio, polo que o dei-
„ xaífc à queméftava cõmcttido. Vendo o Governador que 
,, não tinha por feu voto mais que à Eitor da Silveira, & que 
„ ícu governo feia ja acabando com a vinda de Nuno da Cu-
i3l nha, que cadadiàefperava,não oufou de ir contra os reque-
„ rimentosque lhe fazião. Mas fegundo defpois íeviopelo 
„ fucceíTo, o parecer dó Lopo Vàz de Sampaio era o melhor, 

porque feentendeo que feà Dio forafe lhe entregara, & fe 3-9 
efeufara o íarigue , & a defpefa que deípois cuftou. O GQJ 
vernador pedio hum inftrumento do que em Chaul, & alli 
propofera,parafe defculpar ante el Rei de fe não tomar Dio, 
Sc mandou ao Secretario que guardaííe hua carta que o 
Nizamaluco lhe eferevera à Chaul, & delia lhe deífe hum 
traslado pararo melmo efícito, na qual lhe dezia, que avi-

„ fado cl Rei de Cambaia que clle ia com armada para Dio» 
„ levantara os cercos que .tinha poftos às fuás fortalezas, 
„ para foccorrerà;Dio,& queCamalrnalucofabendo o desbara 
„ ta da fuaarmada fe fora da cidade; polo q lhe parecia q devia 4» 
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L I V R O S E G V N D O; n i 
cornar àpio>pois eftava em tempo de o poder tomar facil-
mente,para o que elle lhe daria todos os mantimentos, &ef -
quipaçôes neceííàrias pagas à fua cufta, com que lhedeíTe 
Baçaim quando o tomaüe, porque eftava dentro nas fuas 
terras. 

E porque 110 mefmo confelho fe aífentou, que para alim-
par aquellacofta dos faltos que osMouros nella tazião,bafta-
va que ficaíle alli Eitor da Silveira cÕ algüs navios de remo,o 
Governador o deixou có vinte bargantíjs,& duas galeottas, 

i o & trezentos homés, com regimento que guerreafíe aquella 
cofta da enleada de Cambaia,per todo aquelle verão > & que 
no inverno fe recolheífe à Chaul. E o Governador fe partio 
para Goa à xx.de Março," & comolà foi, defpachou à Dom a. Em Goa teve Lopo váz iesZp.no 

Fernãdo Deça feu cunhado para Ormuz,Com tres galeÕçs ca recaâo de Mdil'ie saca(que eflavá 

rregados de mercadorias d'el Rei,em hum dos quaes ia Dom X S p i ^ S ^ f ^ c í 
Fernando por Capitão mor, & dos outros forão Capitães vernador,& per terra lhe levanã» 

Lopo de Mefquita,& Antonio de Lemos,& lhes mandou q ftcunhados Vlin™ml df 
1 • 1 c rr c r v 1 t a r 1 * lo>&cinqHoenta mil de pe:& que de 

da vinda loílem razer preias a ponta de Dio. Deípachou ta- iopo vaznao queria mais,/et,âe q 
bem à Garcia de Sà,que do Reino vinha provido por Capi- tomando a cidade fizejfeà elle MC. 

»6 tSo de Malaca para fuccederà Pero dç W i q m m o ^ 1 S $ 2 t j t E 2 £ £ 
nador mandou encarregar a liberdade de Martim Afonío de defendeJfed'elRei de cambaia: & 

Mello Iufarte,que eftava cattivo em Bengalla,para que à vin darU 40 Governador as rendas do 
1 r rr r- • j r ^ • ir* j c i mar,& elle ficaria cOm as da terra. 

da o relgataíle. Garcia de Sa partio em hua nao grande, & le- V a r a m ^ m r ,& afinar o que fi 
vava mais hum junco,que íe perdeo ao fair da Barra, & com deites apontamentos rtfilvejfe, tra-

a nao chegou àfalvamento à Malaca, & lhe foi entregue a o menfageiro largos f ,deres.ó 
r . o „ o Governaaor rejpondeo a Melique S* 

fortaleza per Pero de Faria,que ie vco para a índia em No- cac0mefperãçasde fazer o queiht 

vébrofeguinte.Outra armada de Íeis bargantíjs, & hua gale pedia, froffemia,mas q«epirfer 

fez o Governador,em que ião cem homés, de que eu Capi-
tão Chriftovão de Mello feu fobrinhó,com o qual forão mui refilucâo no verão feguinte. 

3 o tos fidalgos,& peífoas nobres, para fe ir ajuntar com Anto- iranàfct de Andrade,cap.44.da «. 

nio de Miranda,que andava na coftado Malavar,à quem mã *artc' 
dava Lopo Váz que íèu fobrinho obedeceífe, & anclaílè de-
baxo da fua bandeira. Antonio de Miranda tinha desbarata-
do húsdóze paraòs,& como chegou à elle Chriftovão de 
Mello,tomarão ambos húa nao dei Rei de Calecut carrega-
da de pimenta,que eftava no rio de Chalé para ir à Meca, cu- 1 

ja prefa deu muito trabalho,por eftaré nella perto de oitoccn \ ^ 
tos Mouros,Com muitas armas,& artelharia.Deípois toparão ^ 
ao Monte fermoíó com hüa armada dei Rei de Calecut de -

40 cinqüoenta vellas, a qual desbaratarão , tomandolhc treze paraòs V 

€ : > 
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paraòs com {tiáartelharia,&lhe cattivarãomuitagéte, alem 
da que foi morta;& tornando à correi' a coita , tomarão ous-
trosparaòs da mefma armada,que avião efcapado da primei 
ra. Com que tendo a coita limpa, fe recolherão à invernar; 
Chriítovãode Mello em Goa, & Antonio de Miranda por 
mandado do Governador cm Cochij. . . icqH 

C A P . I T Y L O 

/ 

Como Eitor da Sibeira ajjolou muitos lugares na cojla de uunv»- I0 

iatzjr pelej ou com o Capitão yííixiah, lhe tomou a forta-
leza em que eJlaVa/f da destruição que ;, • • ;: r n 

fezjm Baçairth > 

I T O R da Silveira com a armada que lhe o 
Governador deixou começou â correr a coita 
de Cambaia,ria parte de Baçann, aiè chegar ao 
rio Nagotana, que he de Baçaim oito legoas 
contra Goa.Por eíte rio acima,pouco mais de 

duas legoas, eítàhüa fortaleza, que tem o nome do meímo zo 
rio,na qual el Rei de Cambaia tinha gente de guarnição,que 
fazião guerra à el Rei cie Ghaul.Deíejanclo Eicor da Silveira 
de entrar no rio,mandWpnmciro ao Piloto mor da froixa q. 
foífe diante em hum catúr,& Íondaíle o rio, o qual tornando 
lhe diííe,que elle não poderia chegar com os navios à fortale 
za,porque era tambaxo,quecfcaíàrnéte poderia nadar hum 
catur com gente.Vendo Èitor da Silveira que não podia fa-' 
zer o que defejava,no proprio lugar onde citava,que era jun 
to de húa povoação,faio em terra com a fua gente, & foiííc à 
ella,& pôslhe o fogo,& não íômenre à eíte lugar, mas à ou- 3 ©:• 
tros cinco,fem achar nelles gente algtia; porque os Mouros 
com temor,antes que elle chegaífe,os delpejarão, como que 
trazia os olhos em quantas volras Eitor da Silveira dava; de 
maneira que tiverão tempo de lè pôr em falvo, tam aífom-. 
brados andavão do desbarato das fultas;porem fempre acha 
rão géte quecattivar,aindaquenãoquifeifem pelejar, nem < 
defenderfe. A fora eíledãno de lhe abrafarem fuas caias, lhe 
fazião outro maior , que lhe queimarão fuas novidades de q 
fe foítentavãojpara que a nova deltas perdas,inckaífe ao Ca-: 
pitão de Nagotanai vir pelejar c6 elles, & afsi o fez; porq ue 

vendo 

© 
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Vendo citas tam continuas injurias,& dãnos,que com lagri-
mas lhe ião contar os Mouros que efcapavão, determinou 
de pelejar com Eitor da Silveira,& tomar Vingança de lie, & 
aísio veobulcar com muitoshomés de p è , & quinhentos 
de cavallos acubertados,& achou à Eitor da Silveira na derra 
deira povoação que queimara.Eitor da Silveira vendo o grã 
de numero de gente que cite Capitão trazia, que para cada 
hum dos noííos avia vinte ? vèofe recolhendo pela ribeira 
abaxo o melhor que pode às fuílas; porem quando v èo ao 

i o embarcarmos Mouros de cavallo os quiferão impedir efeara-
muçando com elles,para os entreter ate que vieífe a gente de 
pè,cõ a qual fe poderião melhor aproveitar dos noííos. Eitor 
da Silveira que ficou na retraguaraa,lhes fez roítro com age 
te que citava por embarcar^ lhe derribou tres de cavallo às 
cfpingardadas.Ncíte tempo hum foldado digno de fama que ,>Tern" LoPez~dt c4anheda cab 
fe chamava Francifco Godinho,vendo que os Mouros apu^ >> Diogo do c'outoliv.^.cap.6. 

pavão,& afoberbavãoaos qfe embarcavão, çom húa lança, „francifco de Andrade cAp.45.d4 

& húa rodella fe ataílou dos outros,& humMouro de cavallo „ z'tarte' 
vendoo fò,remetteo à elle para o ferir com hum zarguncho, 

i o o foldado o eíperou,& chegando à elle,qúe alçou o braço pa; 

ra o ferir,metteolhe alança per baxo delle,& deu cÕ o Mou-. 
ro morto no chão, & ainda não era caido , quando o foldado: 

lhe tomou o zarguncho,& pondofe à cavallo no do Mouro, 
levou outro Mouro de encontro,q ia para o ferir,.& paífou o 
pelos peitos com quanto olaudel era forrado de malha:& to-
mando,o foldado o cavallo do fegundo Mouro pela redea, fe. 
foi com muito foífego para Eitor da Silveira,pedindolhc o ar; 

maífç cavalleiro quando foíTe tcmpo.Com elle valerofo'fei-. 
to dé Francifco Godinho, merecedor de hú notável premio, 
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)> 
» 

3i 

» 
) ) 

J» 
}» 

» 
H 
» 

desembarcar imii à íeu ialvo. 
Embarcado Eitor da Silveira, fe veoà bocca do rio, & 

dJahi foi correndo a coita ate o rio de Baçaim, aísi chama-
do pqr. razão da fortaleza que cítà íituada ao longo delle 
duaslegoas dafua bocca, & oitode Nagotana. E húa le- v 

. goa da barra cm húa povoação pequena , entre ella., & / 
o rio , onde fe fazia hum tefo de area , tinhão os Mou- \ 
jjósnfabricado húa tranqueira de madeira entulhada, 

40 cm quç j avia muita artclharia groíTa, & miúda , & era \ 
H ódefem-
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o defembarcadouto dc maneira, que cs que ouve flétri efe 
deiembarcar naquéllc poílo, avião de pôr as barrigas nas 
boccas das bombardas. Afora eftá defenfão da entrada do 
lugar j déttas délie eftavâ Alixiah {o Capitão das füftas quê 
foi desbaratado pelo Governador) com très mil homes de 
pc , & quinhentos de cavallo. Chegando Eitor da Silveira 
a bocca defte rio, tornarão à elle certos bargantíjs,que maiv-
dou diante à defcobrir ò lugar, & eftado delle, & diílèráo-
Ihe que acharão dentro doze naos grandes, delias em tetra 
pôftas em eftaleiro, & delias no mar, & très taforcas que 
carregav ão madeira, & aísi lhe derão conta do baluarte, & 
íítio da terra. E porque fegundo o que lhe à elle parecia , o 
caio requeria confelho, teveo com os Capitães dos catu-
ires no modo que teriãode acõmctter. Seu parecer era, que 
queimaífemas naos,pofto que todas eftiveílcm acima dò 
baluarte ; & porque convinha pâííàrpot elle, ordenou que 
toda a artelharia foííè abatida ; porque fegundo os navios 
erão raios, & à artelharia dos inimigos eftava aífeíkda al-
ta ,pot caufa do íitiofer eminente fobre a praia, lhe pare-
Cia queem apaíTadadelles pouco dãno faria, felião ouvef-
ie mais detença que páífar com o remo tefo. E por os 
Mouros fe defeuidarem dá paííajem que elle avia de fazer, 
tomou certos Canarij s dos que hi andavão fervindò , & 
entregou duzentos à hum Capitão délies, chamado Malù, 
& mandoulhe que cÕmetteífem fair em terra à hüa ilharga 
do baluarte , para que os Mouros acodiífem ahi, & ie deí-
euidaífem do cjue rfle avia de fazer em outra parte ; & em 
ordenar ifto gâftouquafitodoo dia. Quando veo anou-
te, pôs fe em caminho pelo rio acima, & à outro dia às no-
ve horas chegou à tranqueira, que dilparando toda fua ar-
telharia , no tempo da fumaífa delia paífou Eitor da Silvei-
ra com léus bargantíjs, com menos perigo do que eipera 
va , & tão fomente íaio em terra, & entrou -a tranquei-
ra, onde eftava a artelharia , à força da cfpada "matan-
do aquelles que lha defendião, mas começou de entrar fto 
lugar, v.'-ô ii-K' - . n^,-; 
; . A l i x i a h ^ o m o v i o ^ 

dentro nelle,fàiò cõ tóda fua gente ao íoccorrer. Epofto que 
JitordaSilveírãnãofabia Çefte-Capitão alli'dftaváj& o4m-
f eto couía: 

mui 
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mui tcmorofa,não perdeoo tento do que lhe convinha fa-
zcr.Porquc ccrrandoie todo cm hum eiquadrão, por o não 
entrarem,delle começou a efpingardana à ferir os cavallos, 
que como moerão cofturnados ao tom dos tiros, afsi de 
eipanto dellcs, como dos pelouros que levavão no cor-
po , fugião com leusfenhores,& com fúriadavão nafuapró-
pria gente de pè,& aatropelavão; & aproveitandofe os nof-
ios da occafião,arremetterão aos Mouros,& ferindo, & ma-
tando nelles,como em gente vencida,ospuferão em fugida. 
Mas Eitor da Silveira não quis qne feguiífem o alcance, 
por a terra fercuberta de palmares, em que os noífos co-
rrião riíco de ferem desbaratados. E por reprimir o impe-
to da vittoria, & os recolher,mandou pôr fogo ao lugar, 
para que todos acodiíTem ao roubo delle. Porem o fogo, le-
vou a maior parte do defpo jo de Baçaim, porque como foi 
pofto primeiro em hüas cafas grandes, que fervião de AL-
mazem, & nellas avia polvora, & falitre, & coufas cm que 
o fogo lavra de improvifo, afsi ardeo todo o lugar , que em 
breve foi queimado, & não deu efpaço à mais faco. Como 
Eitor da Silveira dellroio Baçaim , foiífe pelo rio acima 
onde eftavão as naos,&por ferem dc mercadores de Or-
muz, que erão vaííallos cTel Re i ,& os termos como na-
turaes, não lhes foi feito dano; mas trouxe as nãos, & as ta-
foreas abaxo ao porto, & tomou as tres taforeas que carre-
ga vão de madeira, & mandou à Chriílovão Correa em 
hum catur à queimar outras tres naos que eftavãoem hum 
rio perto das Ilhas das Vacas, que carrcgavão de manti-
mentos, & madeira para levar à Dio , & fazerem navios; 
por aquella comarca de Baçaim fer a mais fértil de man-
timentos, ôc de arvoredo de todo o Reino de Cam-
baia. - - ; ' • 

Sabendo o Xeque da cidade de Tanà , que eftà pelo 
rio de Baçaim acima quatro legoas,o que Eitor da Sil-
veira f i zera& o que os Portuguefes lhe podião fazer, 
por fer aquella cidade povoada de gente que vive por 
trato de pannos de feda , que fe alíi. tecem , de que ha 
muitos mif teares, temendo que fobindo Eitor da Sil-
veira à fua cidade , ficaria deftroida , mandoulhe Em-
baxadores, dizendo , que queria fer vaífallo & tributário 
dei Rei de Portugal, & que lhe queria dar de tributo 

H i cada 
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cada anuo quatro mil pardaos,por os deixarem em paz,& fe-
guridade ; & porque ao prefente a terra por eíterelidades 
paíTadas,& guerra que os Portuguefes fazião pelo mar, eíta-
va Tani mui pobre,porque não corri ão as mercadorias co-
mo de antes, que daria aquelle primeiro anno tres mil par-
daos,& logo mandava dous mil em começo de paga, & re-
fées em quanto não affentavão as pazes, & nãopagavão o 
reíto.Eitor da Silveira,porque não tinha gente para cõmet-
ter tamanhacoufa como era aquella cidade,afsi em íitio, co-
mo em grandeza,aceitou fem replica o que lhe offerecião, & I 0 

com iíTo dcfpidio Os Èmbaxadores 3 dizendolhes > que clle ia 
para Chaul,por ter recado do Governador que o chamava, 
que là podião aíTentar com elle feus cõtrattos.Idos os Èmba-
xadores,antes de elle partir,mandou diante as taforeas de ma 
dcira,& defpachou as naos de Ormuz,mãdandolhes q foílèm 
tomar carga à Chaul,& rogoulhes q cada hüa levaíle húa jan 
gada per poppa d'aquella madeira q eítava cortada para carre 
gar para fora,& elle levou a mais mâdeira por Ter neceíTaria pa 
ra fazer navios.Ê em tres dias que alli eíteve ficou o lugar de 
Baçaim tam dcftroidoj& abraíádo,afsiascafas,como as hor- XQ 
tas,& pomares,q movia à piedade;& foi lamentado dos Mou 
ros,porque a terra de Baçaim era toda hum jardim mui de-
leitofo.Chegando àChaul,forão la ter os Èmbaxadores de 
Tanà à comprir o que prometterão,& mandou Èitor da Sil i 
veiraquatro bargantíjs à correr a terra deBaçaim,& impedir 
que os Mouros tornaílèm à reformar algúa força,110 qual té-
po cattivarão muitos, & deftroírão a coita de maneira, que 
não fomente não oufavão os Mouros navegar per ella, 
mas os quehabitavão os portos do mar,defpejavão os lu-
gares,& fe mettião pela terra dentro.E bem íèntião todos ef- 3 o 
ta perda,pola muita q recebiao nos dereitos das mercadorias, 
que não acodião,nem os mercadores ouíàvão navegar, nem 
querião aventurar fuas fazendas. 

Lopo Vàz de Sampaio,como deftas coufas era autor, por 
as mandar elle fazer,quandoEitor da Silveira o mandou avi-
íàrdo que deixava feito, dava muitos louvores ãDeos j, por 
em feu tempo lhe deixar acabar coufas de tanto feu ferviço, 
&d'el Rei. E como os Mouros d aquellas partes trazem os 
olhos nos feitos dos Governadores, & no que lhe bem, ou 
mal fucccdcna guerra, por verem que ncitas em que Lo-

] P° 
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po Vàz tinha poílo mão fcmpre lhe fuccedcra bem,o Hidal-
chan,vezinho às terras dc Goa,lhe mandou feus Embaxado-
reSjCÓmcttendolhe que queria ter perpetua paz com elle,por 
defejar ter amizade com cl Pvcidc-Portugal. O Governador 
defpois de lhe dar graças por lua , vifitação,& da vontade que 
moltrava acerca da paz,dlifejque para firmeza delia lhe avia 
de dar tres Tanadanas das que ellavão nas terras firme s de 
Go a,quaes ellc nomeaífe,& que com eíta cõdição faria paz, 
porque lèm ellas el Rei feu Senhor averia que o não tinha ler 

ló vido.£ípedidos eftes Embaxadotes,porque a refpoila do Hi 
dalchanfedete ve ,nãoouve efta paz cffeito em tempo de 
Lopo Vàz,por fe acabar feu governo. 

Sendo dez dias de Maio, Baltiáo Ferreira, que Lopo Vàz 
de Sampaio tinha mandado à labcr novas de Nuno d* Cu-
nha,chegou com cartas fuas para Lopo Váz,pclasquaesclle 
loube que Nuno da Cunha invernara em Melinde, donde e-
ra ja partido para Ormuz,& das vittorias que ouvera naquet 
la coita & nas cartas lhe pedia que lhe tivcllè as ma s ve'!as q 
pudeíTe juntas5porque em chegando à índia efperava de as 

j 0 aver meftcr.E deixadas agora ascoufas da índia, darcmoscõ 
ta das de Maluco, dc que fempre traçamos defpois das da In 
dia,ainda que acontcccffcm antes. ? 

! C A P I T V L O X V I I . 

40 

T)o quefuccedto a Simão deSoufa Gúhão, que ia por 
Qipitfo de M alue o. 

A B E N D O o Governador Lopo Vàz dc 
Sampaio,per Pero Maícarenhas, ao tempo de 
íua partida para o Reino,& per outras peíToas, 
a necefsidade de gente, & munições que ti-
nha a fortaleza de Maluco, querendoa pro-

ver de Capitão,& tirar delia à Dom lorge , determinou 
mandar làhúa peíToa que tiveífc as qualidades queconvi-
nhão para o remedio d'aquella fortaleza , & foccorro do 
citado em que entam eltava ; Sc porque todas conco-
rrião cm Simão de Soufa Galvão , filho de Duarte Gal-
vão , o mandou em companhia de Pero de Faria , que y 
ia f-rvir de Capitão de Malaca, * Sc lhe deu húa gale, *comofedifeat\snoca .̂ 

H 5 ^ de 
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de que era Capitão Iorgc de Abreu, Sc a Capitania mordo 
màr de Maluco levava Do Antonio de Caftro, Sc a Feitoria 
Antonio de Abreu Caldeirá., que todos erão homês nobres, 
& cfcolhidos,como pediaá iiecefsidade de Maluco. Nagalè 
ião fettéta Toldados,& trinta lhe avia de dar Pero de Faria em 
Malaca.Fazendo ambos fua viagem, antes de chegaré ao gol 
fão , lhes fobreveo húa tormenta, com que hús Sc outros fc 
perderão de vifta.Pero de Faria foi ter à Malaca,onde lhe en-
tregou a fortaleza Iorge Cabral,Sc Simão de Soufa correoà 
tormenta arvore fecca,& foi aportar à barra do Achem,com i o 
os foldados que levava na gale meios mortos, dos grandes 
trabalhos que paífarão na tormenta, fem faber donde cita-
va. E defpois que o foube^fe quifera fazer à Vclla,fe o tem-
po o deixara,porque não tinha aquelle porto por leguro, por 
fer de gente inimiga dos Portuguefes aparece que o efpinto 
lhe revelava o que avia de fer. Porque tanto que ei Rei íou-
be que eítagalè era chegada afsi deítroçada com atormen-
ta, mandou logo à ella húa efpia,com nome de viíitador, 
à faber que gente vinha nella,& com palavras difsimuladas 
oíferecendo ao Capitão o que ouveífe mefter,& pedindolhe 1 0 
qUeentraíTe para dentro, onde eftaria mais feguro do tem-
po. Simão de Soufa lhe deu os devidos agradecimentos, & 
feefeufou da entrada. Efpedido efte vifitador ,ao outro dia 
vèoàellehúa embarcação da terra à lhe pedir da parte d'el 
Rei que fe foífe para dentro, & que para lhe revocarem a 
gale lhe mandava aquellas lancharas que atras vinhão,que 
não tardarão muito em apparecer, atulhadas de gente de 
guerra,de armas, Sc de arti heios de fogo. A s quacs chegadas 
à gale,vendo os Mouros que Simão de Soufa não queria en-
trar,o acõmetterão per.tantaspartes, que agalè foi entrada, .30 
travandofe húa grande peleja. Era hum trille efpe&aculo, 
Sc cafo que aos mefmos inimigos pudera laftimar,ver aquel-
les poucos homés tam maltratados dos trabalhos que pafc 
farão, Sc tam rodeados de inimigos; mas como todos,elles 
erão esforçados, ouverãofe de maneira, que mais pareci ão 
liões quehomés;& afsifaziãofaçanhasincreiveis: mas con-
tra tantos inimigos pouco lhes aproveitava fua valentia, 
porque pofto que fazião grande eftrago nos que achavão 
diante, entravão outros de refrefeo em feu lugar. Fazen-
do os Portuguefes maravilhas, durou a peleja tanto tempo, 4© 

que 
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fque diíèípóradosos Mouros de tomai: a gale \ como lhe c ral 
ímàfiáâdo por el: Rei,receando ja á&npftes qué.os noíTos lhes 
,dav.^o,reapartaráo,&afsidesharacadqsrcforáoapprcfentará 
íel Rci, ficado dos Portúguefes menos, os dous terços dos que 
ferãoeiitremoi:tôSj&feridos. . 

Deíle fucceíío ficou el Rei mui indinado contra os feus, 
rporque fendo tantos lhe não levavão a galèjpclo que mãdou 
logo ao feu Capitão rhòr do mar,que fe fizeílc aquella noute 
préíies com toda a lua armada, que eftava fio porto, & pela 
•manhãa lhe foíle bufear a gale,com grandes ameaças de mor 
refe lha não trouxeífc.O Capitão fe foi pela manhãa à galè(q 
lhe não deu o tempo lugar parafe fair da barra) & os Mouros 
que o dia de antes com os noíTos pelejarão, receando de íe 
chegar,por eftarem ja íangrados do fertoPortugues, aconfo 
iharáo ao < eu Capitão, que tcntaífe fe per manha podia to* 
mar a gale,tendo porimpofsivel avela d'outro modo; & afsi 
tanto que chegou á gale que o podeílcm ouvir, mandou 4dis-
zerà Simão de SoÜla com muitas palavras, que el Rei queria 
ter paz,& comercio com d Capitão de Malaca, & com ellq 
& para iílòlhe mandava pedir qui-ieflè ir para dentro. E por» 
que algús dos Portúguefes. eftav-ão ja.taes,c|uc fe não àtre-
vião a pelejar, lhes parcceo que fe devião de concertar , & 
começarão de.pratticar n i í l ò o que leittindo Simão de 
Soufa, eftando àfallà com os .Mouros j lhes reípondeó que 
queria aver coníclho com os feus; & pot entender que al-
gus delles fe querião entregar , poro eftado em que fe vião 
todos feridos, &. lem cíperança de fpccorro , lhes fez húa 
falia, declarandolhes com a brevidade que o tempo pedia 
a falíidadc, &í tenção d'aquellcs Mouros., pcrfuadindòos 
à morrerem antes com honra confeílando a Fc de Chrií-
to, que entrcgarenlc à aqucllcs inimigos delia, que cotil 
grande crueldade lhes avião de tirar a vida, que efpera-
vão alcançar delles. RcTponderão todos à húa voz, que o 
feguiriáo , &c morrerião com cllc. Os Mouros deienga-r 
nados i remetterão à gale com tanta braveza •> <̂ ue párer 
ceo que do primeiro acõmcttimento a levarião ; mas os 
noiTos afsi como crão poucos , & eftavão desfalleçidos 
do langue, & das forças, lembraíidolhcs que morrião PO-
ia.Fè de Chriito , & contra ram grandes; inimigos del-
ia , cobrando povos cfpiritos , _fizcrão proçzas.qpçs 
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fecontão nos livros fabulofos,& quedehomés que eítavío 
naquelle cftado íc não poderião crcrtde maneira que os Mou 
rosíèafaílarãodagalèjCom morte, &deftroição de muitos, 
& com tenção dele recolherem,não fabendo que os noífos 
crão quaíi todos mortos,& os vivos tam feridos que ja não 
podião pelejar. 

Nefte tempo fe deitou á nado hum Mouro dos forçados 
da galè,o qual defcobrio ao Capitão das lancharas, o citado 
em que a gale eftava,& que fe não foífe,que à pouco que per 
fevcraífc os acabaria de coílfumir. O Capitão mor mandou 
elfe Mouro á el Rei^o qual à grande preíFa proveo os feüs cõ 
mais gente de refrefco,& mais polvora. Com efte foccorro 
tomarão atrevimento de entrar na galé,onde ja não avia que 
a podeífe defender, & começarão de novo à pelejar co eflès 
poucos que nella eftavão vivos, os quaes vendo que aquelle 
era o ultimo de fuas vidas,por as venderem caras fizerão ma-
ravilhas, como fe de novo vierão à peleja, ate que pregarão 
as mãos com fettas ã Dom Antonio de Caftro cm ahallea 
de húa alabarda que tinha nellas co que pelejava,& das mui-
tas feridas que tinha eígottou todo o langue ate q caio mor- i 
to. A Simão de Soufá Galvão derão Com hum zarguncho de 
arremeifo com tanta força,que paíTando as couraças lhe pre 
gouo coração, & defte modo acabou Simão de Soufa Gal-

a.oí lutris tres fe chamavâo lorgti vão,hum dos quatro filhos,3 com que Duarte Galvão paííou 
Manoel,& Ru, Galra». à aquellas partcs;& afsi acabarão os mais que na gale avia, & 

algús poucos que com vida ficarão (dos quaes erão Antonio 
Caldeira,& Iorge de Abreu, tão feridos, que mais fe podião 
contar por mortos que por vivos) forão le vados com a gale 
à el Rei,como em triunfo de tamanha vittoria, & o corpo de 
Simão de Souíà feito em pedaços lançarão ao mar. A os feri- 3 
dos fez el R ei muito gafalhado,&: mandou Curar,por difsimu 
lar fua maldade, moltrando quclhepezava muito da morte 
de Simão de Soufa,& dos outros Portuguefes, queelle man-
dava chamar para lhes fazer gaíãlhado,& honra,como defeja 
va fazer à todos,& lhes diífe que comp elles foífem fãos,efco 
lheflem entre íi algum,que foífc dizer da fua parte ao Capi-
tão de Malaca que mandaíTe por elles, & pela gale, & arrelha-
ria,&por o mais quelà tiveífem,& fora dos Portuguefes; 

/ porque tudo daria de boa vontade.Porem a tenção deite Rei 
infiel era tomar o navio, & gente que o Capitão de Malaca 4 

mandaífe 
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mandaíTe como fez, & fe dirá adiante.; E para mais enganar 
aos noíTos,mandoulhcs dar muito boas poüfadas,& todo o nc 
ceíTario,com muita largueza,como mui amigo. 

C A P I ; T V L O X V I I I . 

Q>mo Dom Iorgè de Menefes tomou a cidade de Tidore ,<? af 
fentoupazes com os Cajielhanos que nel-

la eftaVao. 
io 

S T A N D O Dom Iorge de Menefes Capi-
tão de Maluco, em tregoas com Fernãdodela 
Torre Capitão dos Caftelhanos que eftavão 
em Tidore, vindofe acabar, & querendo as re-
novar Dom Iorge, não quis Fernando de lá 

Torre per confelho do Governador de Geilolo;& acaufaera 
porque el Rei de Tidore pretendia fer íenhor de todo o Efta-
do do Moro.E porqueelles eftavão preftes, mandarão logo 
íua armadajpara q foífe tomar os lugares quelà tinha el Rei 

20 de Ternate;& pollo queCachil Daroes tinha os lugares bem 
providos,mandou també fua armada em que ião algüs Por-
tugueíès,que forão desbaratados per Cachil Rãde Governa-
dor de Tidore,que matou,&c ferio muitos delles, & prendeo 
hum Capitão dos Mouros, que defpois mandou matar. Os 
TernateSj& Portuguefes que efcaparão, acolhendofc em te-
rra,avifarão à Dom Iorge do feu desbarato, pedindolhe foc-
corro,porque os de Tidore erão muitos*, & com elles Fernã-
do de la Torre, & quarenta Caftelhanos que coníigo tinha. 
Dom Iorgeque eftava efcartdaíizado de Fernando de la To-

5 0 rre de não querer com elle paz,pareceoíhe que tinha boaoc-
cafiãó de fe vingar delle,& dei Rei de Tidore,para o que dif-
fe à C«chil Daroes,que era neceíTario deftroirem aquellas ar-
madas^ ajuntaré para iífo feü poder,& dos amigos. Cachil 
Daroes mandou recado aos Sangages, & à el Rei de Bacham, 
que acodiíTcm com fua gente,Ò que logo fizerao. Dom Ior-
ge não lhes manifeftando feu intento, mandou armar cento 
& vinte Portuguefcs todos elcolhidos.E como as armadas fo 
rão juntas,íè apartou com os officiaes da fortaleza, & com ef 
Rei de Bacham,& Cachil Daroes, &lhes dilíe, que bem fa-

40 bião as offenlas que tinhão recebido dos Tidores,poderofós, 

H 5 &for-

> 
t . 



. 3 D 0 E ; C A D A 2 Q J ? A KT Al 

:i&forcalcckbs!Domà compãfâbkyósiSqíisIis^B^i&faffar!' 
a£-üiàuoae&£-g.|larkliia deftíoi^ãaiiüca-ou v.era mclhoriècfnpoj 
nem mais 
rra do Moro,&'ficar a Ilha com poucos,& afsi fendo pouca a 
dcfc nfíiojosi^ódeííão dèUrdir^oriTqie ficafciãSem paz: por-
que el Rei de Geilolo fem ajuda d'el Rei de Tidore, &dos 
QfírelhiUiòsiiao lhes podia fazer'gueh-aJEl Rei .deíBashapi 
primeiro,& defpois Cachil Daroes,& os ,$'ãgages,&Capitáes 
dos Mouros,todos approyarâo o parecer de Dom lorgc. Os 
Portuguefes refpeitando mais fua quietação, & proveito da i ® 
íuafazehda^eiãó muitas razoes diífüádindò àqueiiâ empre-
fájriiasreplicandQ.DomIorge,CQnfenqrãondla, ainda que 
contra fuas vontades. . .',••... [ O . f 
- ; £ntregue.a fortaleza ao Alcaide mòfc Gomez Aires,pedio 
Dom Iorgeà elRei deBacham,&aÇachilDai-ocs, qícem-
barcaífcm logo com íua gente,porque avião de partir aquel-
la noute,antes que íe publicaílè aonde ião,porque queriato-i 
mar os inimigos deícuidados.Embarcarãoie tocos, paífadas 
alguàs horas da noute, Dom Iorgeem hum batel grande bé 
artilhado,& Dom Iorge de Caílro em hum paraò Malavar. a<? 
Ao outro dia,que era da felfa dos fantos Apollolos,Simão,&: 
Iudas,chegarão rompendo a manhãa ao porco de Tidore,cu-
ja cidade he grande,cercada de húa tranqueira de duasfacesi 
& fica afaftada hum pouco do mar» Gomo forão no porto oe 
denou Dom: Iorge de Meneies,que Dom Iorge de Caftro fi-
caíTe no paraò em que ia com quinze Portugüelès, ôc algús 
Ternárcs, para com hum camelo que levava bater hum ba-
luarte que alli citava, & ellecom a outra gente avia de ir dar 
na cidade;& porque o caminho era per entre arvoredo,man-
dou dian te defcobrir a terra per Vaico Louréço,que era mui 3 ? 
esforçado cavalleiro,com doze Portuguefes, & nas fuas cof-
tas,Dinis Botelho com outros tantos, & elle abalou com to-
da agéte para a cidade,onde aísi nos Mouros,como nos CaÍ4 
telhanos ouve grande fobrefalto,& medo: porque el Rei não 
tinha idade para pelejar,& Cachil .Rade feu Governador, q 
era mui esforçado Capitão,& experimentado na guerra, an-
dava no Moro com a principal gente de Tidore. Fernando 
de la torre mandou com preiteza aífentar algús berços; íc bre 
o muro,& poitos nellc os Cailelhànos com fuas cípinçardas, 
começarão à defender cõ cilas, & ço a artelharia a tranqueira 
- - • ; . animo-
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anhnofamentc.Dom lorgc conhecendo o dano que poderia 
receber tardando,arremetteo com Tua gente a hum portal da 
tranqueiraperondeosdedentrofeferviãoj&animando òs -
lèus.iobio elle dos primeiros pela tranqueira, & ajudou àfo-
bir àoutros.Os Caftclhanos,& Tidores vendo queosentra-
váojfe púferEo em defenía com valor, poré não puderão re-
fiftiri fúria Com que forão acomettidos dos Portugueíes, & 
Ternates;& afsi defemparadas as tranqueiras, íe retirarão os 
Caftclhanos ao feu forte,quaíi todos feridos,dous mortosj& 

) quatro, prefos, & os Tidores a cidade; os quaes feguio Dom 
Iorge ate os lançar fora delia,matando, & ferindo muitos, & 
da volta com eiles fe foi íeu Rei,fem em toda efta peleja aVer . 
dos Portuguefes mais q três feridos »Tomada a cidade,mãdou 
D.Iorgede Menefes vir D.Iorge de Caftro,& dosPortugue 
fes q ficarão cõ elle,para q todos j útos faqueaffem a cidade* a . 
qual laqueada a mandou queimar. Ficava por cÕbateracorre „ * 
dos Caftclhanos,& primeiro q D Jorge o cõmetteífe, elere-,, Diogo do como ih jcap.u. 

veohúa carta ao Capitão Fernãdo de la Torre,na quallhero , , frandfco de Andrade (ap.yj.dá 

gava da fua parte,& requeria da do Emperador^q confiderã- „ J farte' 
do com prudência,& fem paixão,o eftado em que eftava, & „ 
pouca defenfão que tinha,íè cntregaílè à cllc,& não dcííe oc - , , 
caíião de fe matarem hus Chriftãos com outros. A efta carta 
refpondeo de palavra Fernando de la Torre, que não fe avia „ 
de entregar por mais fegurança que lhe deífe,mas que lhe en- „ 
tregariaagaleotta que íomomadaà Fernão Baldaia comto „ 
da fua artelharia,& a Ilha de Maquiem , & que não ajudaria „ 
mais aos Reis de Tidore,& Gilolo contra Portuguefes ̂  liem „ 
lhes faria guetra. Dom Iorge lhe replicou,que não fora a Ti-
dore por tam pouco,& pois afsi queria que feu foífe o danno.,, 

> Partido o menfageiro,Dom Iorge foi apôs elle com fuagen- „ 
te , & diante algúas peças d^rtelharia, & muitas panellas de , , 
pólvora, & efeadas. Temendo Fernando de la Torre tanto , , 
apparato,âvendo feguro de Dom Iorge, lhé faio à falíar com „ 
agente que tinha,& apartado hum pouco delkjôí Dom Ior- „ 
ge da fua,fefallarão,&aíféntarão,que Fernando de la Torre „ 
íè foíle para a cidade de Camafo, com os Caftclhanos que o „ 
quifeífem feguir,& allieftarião íèm fazer guerra aos Portu- „ /** 
gue fes , nem aos Reis de Ternate, & Bacham feus amigos, „ 
contra os quaes não ajudarião à el Rei de Geiíolo,& reftitui- t i \ 
rião a Ilha de Maquiem à el Rei de Ternate, & q não farião « \ 

cravo, 

í 
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„ çravo,nemiriãoàalgüadas Ilhasemqoavia;&para fuaem 
„ barcação lhes daria Dom Iorgc o bargantim que fora d'el 
,, Rei de Geilolo,& très coracoras,parao acompanharem ate 
„ Camafo.E que Dom Iorge lhes não faria mais guerrasné aos 
„ Reis de Tidore, & Geiloio. E iílo fe guardaria ate el Rei de 

Portugal,& o Emperadcr mandarem o contrario. E defpois 
de cada humdeftes Capitães dar conta aos feus, do que todos 
forão contentes, aífentatão as referidas capitulações de pa-

,,zes,que jurarão de comprir, & guardar , & as afsinarão 
comalgúas peífoas principaes. Dos Caftelhanos que com I<Í 
Fernando de la Torre eftavão,dezoito que diíTerão que que-
rião ficar com Dom Iorge,Fernando de la Torre lhos entre-
gou , & com os que lhe ficarão fe tornou à fua torre, & ao 
outro dia pardo para Camafo.Dondeper perfuafão dos Caf-
telhanos que auaavão em Geiloio, deixando Camafo, que-

„ brando a promeíTa que fizera, fe foi para elles.O que lhe Dõ 
Iorge mandou cílranhar,ao que elle reípondeo, que forçado 
o fizera,poremqueemomais guardaria as capitulações, & 
afsiofez. 

Dom Iorge antes de fe partir para Ternate, fez paz com xo 
el Rei de Tidore, com condição que elle pagaria de parias à 

. el Rei de Portugal cada an no certos bahares de cravo, & que 
em Tidore avião de eftaralgús Portuguefesfpara enfinarem 
feuscoftumes aos Tidores,& não avia mais de ajudar aos 
Caftelhanos,nem à Mouros contraPortuguefes. 

TernS, itpex.de c tflanhed* ^ Eftando ainda Dom Iorge em Tidore,vio ao mar hü jun-
Trancifcodt Andrade cap.fç. „ co q vinha de Banda,& de Amboino,em q vinhão cinquoé-
ia 2.parte. }) ta Mouros com mercadorias para levar cravo de Tidore,cui-

„ dando queeftavaemfuaprolperidade. Sabendo Dom Iorge 
„ donde era,mandou à Dõ Iorge de Caftro que o foífe tomar; 3 o 
„ & entendendo os Mouros da deftroição de Tidore, &aida 
„ dos Caftelhanos,não oufando de pele jar,fe entregarão.Defte 
„ junco fez DÕ Iorgc de Menefes merce em nome d'el Rei de 
,, Portugal à Dom Iorge de Caftro, porque avia de ficar em 
„ Tidore para cobrar o cravo d'el R e i , & deixando com elle 
„ quarenta Portuguefes, & CachilDaroescom a armada,íe 
„ partio para Ternate , levando configo duas galeottas dos 
„ Caftelhanos,& agaleotta que elles tomarão ao Baldaia, com 
„ fuaarrelharia,com muita polvora,& munições, & fatif-
„ feito das oífenfas palfadas, entrou vittoriofo em Ternate. 

t 
Os 
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Os Caftelhanos que à Ternate foráo com Do Iorge de Me-
neies,fe embarcarão com Dom Iorge deCaftro nolaneirô 
feguinte para a índia. 

C A P I T V L O X I X . 

Da morte d'el T{ei Bokaat,{srprifão de feu irmão,& fuccejfor Cachil 
<Daialo,Zjr da injuria quefe^ Dom Iorge a Cachil Vai-

dua parente d'el^ei. 

E S T E tempo que Dom Iorge de Menefes 
deítroio a cidade de Tidore,& lançou delia aos 
Caftelhanos,fallefceo na fortaleza elRei Bo-
haat,a nãofem fofpeita de peçonha, que di- a. Diogo do couto chama* ejteRei 

zião algús lhe mandou dar Cachil Daroes, por *feu irmão Maio. 

entender que el Rei lhe tinha odio por elle aconfelhar ao Ca 
pitão que o ti veífe como prefo na fortaleza,onde avia muito 
tempo que eítava, & de quem fe também temia por tyran-

1 Q nias,& extorfoes que fazia no governo. Pela morte d el Rei, 
que foi mui fentida de todos, porque era bom Príncipe, foi 
lev atado por Rei hü feu irmão mais moço, por nome Cachil 
Daialo,que també Do Iorge metteo na fortaleza. A Rainha 
como lhe não ficava outro filho,receando que na fortaleza 
lhe morreífe efte como o outro, pedio com muita inftancia 
à Dom Iorge lho deixaífe ter configo; mas Dom Iorge não 
quis,temendofe que fe os Ternates viífemel Rei livre fe le-
vantaílèm contra os Portuguefes.O que também dizem que 
lhe aconfelhava Cachil Daioes, que por eilar el Rei recolhi-

5 0 do na fortaleza tinha elle todo o mando do Reino abfoluta-
métc, & eítando fora delia f & em fua liberdade não avia de 
fer afsi,por a Rainha lhe querer grande mal, q ella difsimula-
va,por faber que nelle eftava a liberdade d'el Rei feu filho. E 
por efta caufa Cachil Daroes tinha grande odio à toda peffoa 
que fallavafobre a liberdade dei Rei, & muito maior à Ca-
chil Vaiaco,de quém Dom Iorge era muito amigo, polo que 
temia Daroes,que Dom Iorge fizeffe Governador à Vaiaco, / 
& àelle tirafTe do cargo,por lhe não ter também boa vonta* 
de defde o tempo que Dom Iorge tivera asdifferenças com 

4 Q Dom Garcia Enriquez. , \ 
Sendo 
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iernS Lopez, de capnhedaliv.S ' J f Sendo por efla Caula grandes inimigos Cachil>Daroes yéc 

TrancT de d de i 6o da »
 C a chil Vaiaco,acontece© que vindo hm armada «dei Rei de 

lr.parte.° ' ^ Geilolodarvi liaàfortaleza,mandou Dom Iorgecontraçlía 
„ Cachil Vaiaco com algús Portugueíes, o qual íè embarcou 
, em hüa coracoraem que Daroes loja andar,de q elle não foi 

„ fabedor. E tornando Vaiaco mui contente, por fazer reco-
„ Ih eros Geilolos,& tomarlhe hüa coracora,Pom Iorgeofef-

cejou muito, & Cachil Daroes ouve grande enyeja do bom 
}) fucceflo de feu inimigo,& quando foube que fòra na fua co-
J3 racora tomou grande indinação, que deícobrio o odio que íè 

lhe tinha,&começou d'ahi em diante de o vexar em tudo o 
que podia.Temendofe Vaiaco deile,& não íe atrevendo eíca 
par com a vida e liando entre os Mouros, íc acolheo à forta-
leza.Cachil Daroes determinando de o aver as mãos, o pedio 
à Dom Iorge,dizendo, que tinha feitos muitos deíervícos à 
el Rei Cachil Daialo,& que convinha çãftigalo,peIo que lho 
devia de entregar; porej ei Rei de Portugal não avia de aver 
por bem,que ieus Capitães amparaílem, &acolheííem os q 
clefcrvião á el Rei de Ternate.Dõ Iorge como era amigo cic 
Vaiaco,& defejavafua falvação,pôsem confelho fe o entre- 2® 
garia à Cachil Daroesjmas Vaiaco receando que a determi-
nação foíTe,que o entregaífem,& que entregandoo, Daroes 
o avia de matar deshonradamente, Sc que o não pedia fenão 
à eífe fim,querendo antes matarfe à íi,que morrer por man-
dado de feu inimigo,fubitamente íe lançou de hüa torre aba-
xo,do que logo morreo.Com elle lucceíib ficou Cachil Da-
rdes vingado,& Dom Iorge mui triíle, & ambos em grande 
odio. ' r •••••• ., ";,• •. .\r ..... „•:•>. , 

Os Mouros como virão Cachil Daroes defeubertamente 
aggravado,alem do odio que naturalméte tinhão aos Portu- 3 P 
guefes, tinhâolhopòr reípeito de Daroes, & em tudo o que 
lhes podião anojar o íazião difsimuladamente, por o medo 
3'ue tinhão à Dom Iorge, ate verem a fua; &por lhe darem 

eígoíto lhe matarão húa porca da China que trazia era ca-
i a ^ eftimava muito. E.pofto que lc fez encubertamentey 
fazendo Dom Jorge diligencia, achou.quem culpallc.na 
morte da porca à Cachil Vaidua tio dei Rei, Sc Caaz mòr, 
homem entre ellcs per o faiigue, Sc per a dignidade de grau, 

/ • de autoridade , fem reípeito da qual Dom Iorge o mandou 
/ prcndcr.Dcfta pril ão ouve tanto alvoroço na cidade, que fe 

não 
* / 

1 
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lião fora o muito medo que à Dóm Iorge tinhão, fe levanta-
rão- Cachil Daroes com os prineipaes da cidade fêfoi à forcar 
léza,&pedioà Dom Iorge mandaííè foltar Cachil Vaidua, 
eftranhandolhe prender húa peíToa de tanta qualidade, pojf 
húa coufa tam vil como era húa porca.Dom Iorge,q era ho-
mem de poueós comprimentos, não Curando de defeulpas, 
lhes diffe,que o náo avia de foltar,fenão pagandolhe a eftima 
cão da lua porca anoveada.Trazendolhc penhores ate fe ava 
liar a porca,mandou Dom Iorçe à Pero Fernandez íèu criado 

i o que os tomaífe,& foltaíTeao Vaidua; & como homem baxo, 
que parece fer no nome,& na obra, ao tempo que foltou 
Vaidua,lhe untou o rolh o com hüa polia de toucinho, que 
entre Mouros he gravifsima injuria.O Vaidua à quê aquella 
offenfa,& defprezo foi mais que a morte, com muitas lagri-
mas que lhe corrião pelo roftro,que ainda levava untado , fe 
foi a Cachil Daroes,que com muitos mandaríjs ficara apor-
ta , aos quaes contou daquella affronta, & com magoa delle t 

chorarão todos, & muito mais de o não poderem logo 
Í O gar; Sc entenderão que per mandado:de Dom Iorge le faria 

aquella offenía,porque nem caftigou o criado, nem fe defcül 
pou. E o defprezo daprií ão feira à hum homem de íãngue <,. 
•Real, a quem Dom Iorge por mais grave delido ouvera de l c 

tratar conforme afua peííoa,lhes dava maior indicio deelle o 
•mandar, A indinaçãodos que v irão aquellainjiiria foi maior -, 
quando os Portugueíes quealli eftavão em lugar de a ef-
torvarem, ou coníblarem à Vaidua;, & à. Cachil Daroes , íè t -
TÍi'aO'tòuiro,com.o;de coufa de grande graça. Gátçhil Vaidua 
•feíbide Ternate por todas aquellas Ilhas., manifettando aos <. 
Mouros a ipjuria que lhe for afeita a «lie il&âft^daànaçloi í t 

3.0 &:àfualei,pedindõlÍies Que avíngaffem, pafa-quefecomeça 
rão logo de aperceber. .DosexceiToi;^e^ap :Íção, fucGer >? 
•deoa tragedia que fe^veradeipois,& que íèmprç ípe àcpnte-
•cer q uasndo osPrin cipcs,ou miniítros-feus, Efat-ãpfem demé- ?> 
rcia,& humanidadeaos vencidosjfazendofeibihores do&cor a> 
-óie^^fçyàei i»^ & 
h^quemais façatèr os;fubditosqmd^^ »> 
^idáoíqüe o fúaVè tratamento; & pelo conjròtto,pet nenhu >> 
acamrnho IkpelSgtnrí,c&ííc;arrifcãp)máisM^ad^s,^ vcnVâ 
fdeiííinui ção,queperfaípereza,& mfolenCiados íènhores pa-

;4£>-róós:vafl^losimòrmetóte^^quando fãode,outi:aJ^çãQ,'Qu««ó-,? 
-7 vãmente 
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, V ã m e n t e g a n h a d o s . C a c h i l V a i d u a . c o m o d i í f e m o s , f e foi m o 

r a r f o r a d e T c r n a t c , & n ã o t o r n o u à I l h a , a t e q u e v e o A n t o T 

n i o G a l v ã o p o r C a p i t ã o , q u e dos M o u r o s , & dos P o r t u g u e -
fes f o i i g o a l m é t e a m a d o p o r f u a m a n f i d ã o , & C h r i i l a n d a d c . 

C A P I T V L O X X . 

Çomo 'Dom lorge mandou lançar À dom lebres o %egedor de Tabo-
uatdos quaesfoi cruelmente morto, &maudou degollar 

a Cacbil -Daroes. io 

Ternao Lopez de Caßanheda }) 

liv.S.cap.zo. 
Diogo do couto itv.7.cap.j. >} 

Irancifcodt Andrade,cap.6o.da}y 
z. farte. 

> 

>> 

/ 

M V I T A inquietação de Dom Iorgé,que 
não procurava paz,& foífego para íi,nem para 
os feus,por as oífenfas que á todos os Vezinhos 
fazia,era caufi de eftarem os Portuguefes mui^ 
to pobres,como homésque não tinhão comer 

a cio,nem lhes pagavão foldo,polo que com neeefsidade torna 
3i vão aos Mouros os mantimentos que avião meiter per for-
33 ça,fem lhos pagarem.E queixandoíe difto os Mouros,Dom 
33 Torgenão lhes dava mais remedio que dizerlhes, que lhos zo 
33 deífem clles per vontade,& que os Portugueíès lhos não to-
33 marião per força. E indo com feus queixumes à Cachü Dar 

33 rões,como à Governador que era do Reino, não foube mais 
33 que fazer para evitar brigas, que mandarlhes que nãoven-
33 deífem mantimentos,nem os tiveífem em caía,para osPortu 
33 guefes os naò tomarem. Polo que .ficando elles em grande 
33 aperto,querendo prover àiffo Dom Iorge,mandou Gomez 
3» Aires Alcaide;mor, que com algús Pomigueícs que lhe deu 
33 foííè pela I lha bufe ar mantimentos,os quaes no primeiro lu-

gar â que chegarão, quê fe chama Tabona, incitados da fó- 3 © 
33 mc,& dafõberbájpaíecendolhes que a tem era lua, fe metr 
33 tiãopelas cafas dos Mouros fem rcfpeito algum,& lhes toma 
33 vão os mantimentos que lhes achava©,. Qsfclourosrefiftin-
»3 dó áeffca força.,comoos Portuguelcs crãopoucesjos.trítaráo 
3, maljGoméz Àires que ficava detrás com.©Uf toi£ouco$,eui-
33 dando o Regedor da villa,que era gente que yin&ade focco-
» rfo,acòdio ajudat os feUs , & tomando o.s Portuguefcs entre 
93 fijos eípancaríbi&ferirão,& à algús tomarão as^rmas que 
i, levav áo,& aísíos fizerão tornar àfortaleza-, Indinado Dom 
j, Iòrgeporaquellaaftóntajmandou logodizcri GacIiilDa-

roes, 
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rocs,que tnandaífe ir à fortaleza ao Regedor de Tabona, & „ 
os principaes que forão naquella offenla,porque d'outra ma ,, 
neira não o teria por amigo d'el Rei de Portugal, nem íêu, „ 
Daroes como tinha Dom Iorge à el Rei na fortaleza, fez o „ 
que lhe mandou requerer,& com o Regedor de Tabona vie „ 
tão dous homés principaes, à que logo Dom I orge mandou „ 
cortaras mãos,& com ellas cortadas os mandou levar à Ta- „ 
bona.Ao Regedor mãdou atar as mãos,& deitalo a dous cães 
de filhar mui ieros, jütocó apraiaqeftavacuberta degéteq " 
faio à ver tam nova juftiça. Foi piadofoefpe£taculo ver arre- " 
metter os cães à elle,& começar à esfarraparlhe a carne às deu * 
tadas,mordendoo cruelméte,& os gritos q élle dava có as do- " 
res.O Regedor q era animofo fe foi chegado para o mar,cuí-" 
dãdo q nelle o largarião os cães,mas encarniçados nelle o i e - " 
guirão,& védofe elle em tamanho torméto,andando ja nada " 
do cõ ospes,qcõ as mãos não podia por as ter atadas,fezvol * * 
ta aos cães q o feguião,& cõ muito esforço, & acordo, fe co-
meçou à defender cõ os dentes,mordédo aos cães, afsi como " 
elles o mordíão,de q todos eítavão attonitos,& andãdo cõ as " 
carnes efpedaçadas,aíferrouhú dos cães per húa orelha,& af- " 
ferrado fe metreo cõ elle debaxo d agoa, onde fe afogou,dei- " 
xando â todos cõ grande efpãto,& maior magoa,chorãdo de " 
verem morrer tam cruelmente hum home tam esforçado. " 

DJalli por diãte teve Cachil Daroes mortal odio à Dõ.Ior " 
ge,& aos Portuguefes,& defejava de os matar à todos, & li-
vrara terra de leu jugo. E fendo informado Dõ Iorge q Ca-
chil Daroes tinha allcntado paz cõ Catabruno Governador 
de Geilolo,para Daroes matar os Portuguefes, & Catabruno 
os Caílelhanos,& qnefta conjura entrava també Cachil Sa-
marao, q era Almirante do mar,& Cachil Boio,q era Iuftiça 
mor de Ternate,mandou chamar à todos tres, & fazédolhes 
prcguntas,cõfeflarão q determinavão de livrar fuá patria das 
opprcífões q lhe elleDõ Iorge,& os Portuguefes fazião,cõ os 
lançar de luas terras, ou matar à todos. Cachil Daroes como 
principal naquelle negocio,foi prefo na fortaleza, o que fez 
grande alvoroço nos principaes da cidade quando fouberão 
a caufa.Dom Iorge aconfelhandole com os officiaes da forta 
leza,o que faria de Cachil Daroes,acordarão que devia fer dc 
gollado publicamente, porq tendoopreío,poderia levãtarfc 
a terra contra a fortaleza,com eíperança de o livrar,& vendo 

I que 
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que era morto fe aquietarião. Approvado eíle confelho,foi 
Cachil Darocs degollado em hum cadafalfo da maneira que 
em Efpanha fe degollão os grades fenhores, como autor d'a-
quella conjuração.A morte de hum homem tam afsinalado, 

3) Governador daquelle Reino,& filho de hum Rei delle,& de 
3> quem os Portuguefes,afsi delle,como de feu pai,tinhão rece-
» bidos tantos bencficios, & a pena da morte que em Maluco 
a fe nãodààhomésfidalgos,poros delidos que cõmettem, 
D fenão deíterro;& a lembrança que tomando elles aos Portu-
3 > guefes por hofpedes, & amigos,íè lhe tornarão fenhores, & i o 
3) contrários,&que chamavão traição quererem proclamara 
33 fua liberdade,fez tanto eípanto,&indinaçãoem todos,que a 

Rainha, & osprincipaes fe forão da cidade para hum lugar 
quechamãoTurucò,que eftà húalegoade Ternate.Por cau 
ia deita morte principalmente, vèo Dom Iorge prefo à ín-
dia, & da Índia à Portuga 1, & de Portugal degradado para o 
Brafil,onde acabou a vida, como adiante diremos, quando 

tratarmos de Gonçalo Pereira,que lhe fuccedeo na Capi-
tania. E deixando agora as coufas de Maluco, tor-

naremos à tratar aá da lndia, & de Nuno 
da Cunha que a vinha 

L;.' governar. 
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DE JOÃO DE BARROS. 

Governava a índia Nuno da Cunha* 

C A P I T V L O P R I M E I R O . 

40 

Como el\ei <Domloao mandou por Governador da Índia a 
"Hunoda Cunhando que pajfouatè chegar à 

Ilha àe S.Lourenço 

O A N N O de mil & quinhentos 
, & vinte fette, pelas naos que entam 
vierão da índia,a foube el Rei Dom 
Ioao em quanta necefsidade ella fica-

| va de gente,& de outras couíàs necef-
farias para a confervaçao & governo 
d aquelle Eftado , & das diferenças 
que entre Lopo Vaz de Sampaio, & 

Pero Mafcarenhas fe receav ão aver.por o modo que feteve 
no abrir das fucceíToes. Pelo que lhe pareceo que convinha 
acodir àiíío com mandar outro Governador. E porque em 
Nuno da Cunha Veedorde íua Fazenda concurrião muitas 

I x qualida-

a. Deftasnaos vierão por Capitães 
Trifião Vaz. da Veiga, & Francifi» 
de Anhaia. 



í 3 * D É C A D A QJV A R T A. 
qualidades,'afsi de fua pcíToa , como de muita experiencia 
do governo da índia,por o tempo que nella andou comfeu 
pai Trilião da Cunha, & por cauíà do officio que tinha, de-
terminou de o mandar no anno M.D.XXVlII .por Gover-
nador daquellas partes. E por el Rei à aquelle tempo eílar 
na cidade de Coimbra, & a armada avia de fer grande, em 
que eíperava mandar muitos fidalgos, & criados feus , para 
deípachar feus requerimentos/e paíTou à Almeirim, q .ic ef-
râ xiiij. legoas de Lisboa pelo Tejo acima^e fronte d 1 nora-

r ^ * r ]• j i vel villa de Santarém. Neila armada mandou mais de dous t o 
tvotta da Inata do anno de .. . , , . , r T c M D XXFLll quinhentos homes de armas,para hcar na índia, arora 

a gente fobrefalente do mar,& a que av ia de marear as naos, 
que erão onze,cujos Capitães erão,e!!e Nuno da Cunha, Si-
mão da Cunha,& Pero Vàz da Cunha,feus irmãos, Antonio 
de Saldanha,Garcia de Sà,filho dc Ioão Roíz de Sàde Me-
neies, Alcaide mor do Porto, & Senhor das terras de Se ver, 

Trífjc!™'* T>i° í9Í íCmo D? Dom Fernando1 De-ça, filho de Dom Pedro Dcça o velho, 
Dom Fernando de Lima,filho de Duarte da Cunha, Bernar-
dim da Silveira, filho do Coudel mor Francifco da Silveira, 
Senhor das Cerzedas, Francifco de Mendoça Guedez, filho z o 

de Pero Guedez Senhor dc Murça, & Afonfo Váz Azam-
bujo piloto da Mina, Capitão & piloto de hú navio peque-
no, para fèrviçode toda a armada,afsi para recados, como 
>ara às entradas dos portos , Ioão de Freitas Capitão dc 

b. francifco de Andrade chama à húánao Bifcainha,& Gafpar Moreira, & Luis de Araujo,b 

ejleLutsDoria. Capitães de duas caravellas carregadas com mantimentos 
para proverem as naõs, ate a coíla de Guine, & para torna-
rem comas novas da fua viagem ate paífarem a Linha Equi 
noccial, termo de que fe poderia julgar que a armada ia bem 
navegada,por partir de Lisboa tarde à xviij.de Abril. 30 

Seguindo eila frotta fua derrota, à feis de Maio, antes de 
chegar às Ilhas do Cabo Verde, querendo a nao de Ioíío de 
Freitas falvar a dc Simão da Cunha,embaraçouiè de manei-
ra que deu húapor outra,com que a de Ioão de Freitas come 
çou de fe ir ao fundo,por fer Bifcainha, & velha, & não tam 
forte como a nao Cailello de Simão da Cunha 5 & approuve 
àDeos que em hum dos navios dos mantimentos fe ialvou 
Ioão de Freitas, que ia por Feitor de Malaca, & onzeho-
més com elle;&Dom Fernando de Lima no efquife da fua 

/ nao, rccolheo poucos & poucos, ate cento & cinquocnta 
homés, 

\ < 

40 

< 
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honlés, com o qual foccorrO quaíi toda a gente fe falvoü. ? a- tnue os que perecerão, que forão 

Por caufa defte dei aftre com ó íè perderão muitos mantimé- cent0 & cinlliçenu PeP^> diz. nh 
r - 1 d 1 do Couto,q foi hü home ca fado <7 

tos,paira animar a gente com nova proviíao deíles, mandou ianan^ cmfiumoiber, & tm fi 

Nuno da Cunha governar à Ilha de Santiago, onde furo-io i lhas dom.eihs,q vendo a »ao aber-

ix.de Maio. Enella fe deteve tres dias,refaZcndofc de muitas ' ^ „ f i ^ f a ^ ^ f y ^ ' 
cóuíàsqueíeperderão.D'allidefpediohüa das cáravellasj & ' " 
outradefpois que paííou a Linha-a ij, de Iunho.E porque as 
nãos não erão todas companheiras na vella, & algúas com os 
ventos geraes,que começavão à refrefear, não podião man* 

to ter companhia das outras,como atèlli fizerão,por os teiftpos 
ferem bonanças. A partoufe Nuno da Cunha com feu irmão 
Simão da Cunha,& com o navio de Afonfo Vàz Azambu-
jo,& ás outras vellas deu regimento do que avião de fazcr:&r 
dando pela manhãa toda a vella ao vento, quando veo a tar-
de tinha ja perdido de viíla as outras naos. Com bom tempo 
chegou em poucos dias às Ilhas que fe chamão do nome de' 
feu pai Triftão da Cunha,por as elle defcobrir quãdo foi à In 
dia (como ja diífemos*)na qualparage lhe deu hü téporaíco5 * cdfh. t M Br«.l Ãr 2. btcadd, 

q fe apartou delle Simão da Cnnha,& ficoulhe acopanhiade> 
IQ Afonfo Vàz.Corrédo cõ efte tépo,vèo ádar cõ elle Antonio 

de Saldanha,& deípois Pero Vàz da Cunha, & perdendo oje 
hü,&a manhãa outro,fegüdo curfava o veto* paífou o Cabo 
dc Boaefperãça, avendu vifta delle o derradeiro de Iulho,oH 
de andou em calmarias,ate q vèo tépo q o levoujao roftro da 
Ilha de S.Louréço,& chegou à ella à xxiij. de Agofto, mas o 
Veto lhe não fervio para poder tomar o Cabo de S.Maria, 011 
de quifera fazer agoada,por ir tá falto dagoa, qefn tres naos 
q ião j ütâs,a fila,a de feu irmão Pero Vàz da Cunha,& à de D. 
Fernãdo de Lima, não avia mais q fefenta pippas delia,fendo 
as peílbasmilcéto & quareta& quatro. Co cita necefsidade 
aos xxiij.dias de Agofto, tomou iia mefma Ilha da banda de 
Oefte o porto de Santiago, q eftà em altura de 1 í. Grãos da 
parte do Sul,& antes de entrar neftc porto quafi' tres legoas 
Foi dar em hüs baxos em q fe ouvera dc perder,& onde fè ti-' 
nhão perdido Manoel dela Cerda,& Aleixo de Abreu,CottlO ' 
defpois foube.Paífado efte perigo,entrou iio porto d Sãtiago4

 fXí. 
q he hüa Baia,a qual logo na entrada he tã efpaçofa q pode en 
trar per ella muitas nàos à vella,poré defpois q elitrão para dé 
troda terra,vaife fazêdo hüamaneiradíeo,&no fim delle hüa 

4,Q cocha chea de muitos alfaques,afsi alcãtilados, q eftà à poppa 
I 3 da 

í . 
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da nao cm oitenta braças,& aproa etn doze. Toda eítacon-
cha he cercada de húá tetra alta, & fòberba, & fomente em 
húa parte faz hum efeampado, per meio do qual corre hum 
rio de agoa doce,o qual fe faz de dous que vem de dentro da 
terra dc partes diverfas, & efte ajuntamento he mui perto 
donde fc ellc mette no mar,& traz tanta agoa que podem ba 
teis grandesir per clie acima hum bom efpaço. 

Surto Nuno da Cunha, porque aquella terra era mui po-
voada dc Negros de cabdllo retorcido como os dc Moçam-
bique,começarão logo dcíccr à ribeira muitos delles, trazen-
do carneiros,galinhas,grãos,lentilhas,& outros mantimen-
tos , que davão aos noílos à troco de pedaços de ferro, & dc 
Outras coufas dc pouco preço. Com efte comercio,& bõ tra-
tamento qlhes os noíTos fizerão,ficarão tam contentes,que 
d'ahiádous dias trouxerão hum Português,o qual vinha 
tam deforme,com a grenha que trazia de cabellos, &c corti-
mento dos couros dcfpidos,quc era mui mais fco à vifta que 
osproprios Ncgros.O prazer defte homê foi támanho quan 
do fc vio dentro na não, que eftava diante dc Nuno da Cu-
nha como pafmado,fem lhe poder dar razão do que lhe per-
guntava.Deípois q entrou mais em íi, cótou como alli fe per 
derão Manoel de la Cerda,& Aleixo de Abreu,dãdo de hõu-
tc cm feco,& cftivcrão ate o outro dia pela manhãa qfefal-
varão em jangadas cõ algúa pouca fazéda,& q a gente deMa 
noel dc la Cerda,fegudo foubera dos Negros fc méttera pela 
terra détro,mas q lhe não fabião dar razão onde pararão, por 
que os Negros não coftumavão fair das comarcas dõde erão 
naturaes:& que a gente dc Aleixo de Abreu,fegundo elles dc 
zião, andava pela Ilha; & a caufa de ellc ficar alli,fforá, por q 
quãdo Aleixo de Abreu (cõ quem ellc vinha) determinou de 
ir per terraço a gente q fe fafvara,bufcar algú porto,dõde cõ 
jangadas,ou cõ algü outro modo íepaífaíTe à Moçambique, 
ellc eftava ta doente,& manco,q não podia dar hú paíTo,& q 
cm quãto teve algúa coufa fobre ÍI,os Negros entre quem fi-
cou,lhe forão cõtrarios,& não fc fiavão delle,mas qdeipoisq 
o virão delpidoj& de todo nuo como elles,& não tinhao que 
cobiçar,ficarão feus amigos,& o tratarão mui bê,por fer gen 
te pacifica,& q vive à modo dc comunidades, fé teré lcnhor 
à que obedeção. Eftas,& outras coufas dos coft umes daqucl 
les Cafres cotava efte homé,o qual fegundo dezia era criado 

de 
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de Dom Antonio de Noronha Conde de Linharcs.E eícapã 
do de tantos trabalhos, vèo à morrer dahi à poucos dias em 
Mombaça de Tua infirmidade , a onde morreo muita gente i-ifirm Diogo do couto, que efie 

outra,como adiante fe vera. ho™e™ vivco deÍP0Js mitos annoí 

cajado emGoa,^ foinella meirinha 

C A P I T V L O II . 

Da perdição das duasnaos de Manoel dela Qrda,iT Aleixo de 
Abreu,*? do que aconteceo aos que delias fe 

io /abarão. .. 

S D V A S naos de que fe falvou eíle Portu- « Di°&odf Çoutocap.5.doiiv.}. & 
t -»' » x T i " >s i * ' \ cap.i.do hvro.da A. Década. 

gues que levarao a Nuno da Cunha, erao da » 
companhia de cinco que partirão de Portugal» 
no anno de M.D.XXVII.da qual armada 

ia»» 
por Capitão mor Manoel dela Cerda, & das« 

outras quatro nãos forão osCapitães Aleixo deAbreUjChrif- „ 
tovão de Mendoça, Balthafar da Silva, & Gafpar de Paiva. „ 
Eftas 

tjres ultimas chegarao a íàlvamento a índia em Scttem,, 
ío bro(como fe atras efcreveo*)& as duas de Manoel dela Cej:- cap.j.do iiv.2. 

da,& de Aleixo de Abreu, fe perderão na coíla Occidental,, 
da Ilha, de S.Lourenço , nos baxos da Baia de Santiago (na , , 
qualeílava Nuno da Cunha)onde faio 

em terra toda a gente 
delias duas naos,& feitas hüas tranqueiras,dentro delias fe re ,„ 
colherão com as armas que efeaparão do naufragio, & outras „ 
coufas,que comutando per mantimentos (de que aquellapar „ 
te da Ilha não he mui abundante) com os naturaes da terra,. »> 
fe forão fuílentando miferavelmente', efperando que pafaífe„ 
algúa nao,que com íinaes que lhe fizeífem os vieííem tomar. „ 

3 o E í ti verão naquella Baia hum anno, no fim do qual chegou ,, % 

à aquèlla paragem Antonio de Saldanha na fua nao, que era ,, 
da companhia da armada do Governador Nuno da Cunha, „ 
a qual viltapor eíla gente perdida,como 

foi noute fizerão „ à 

grandes fogos em cruzes,para per elles moílrarem aos da nao , , 
que eílaváo alli Portuguefes perdidos. Viílos os fogos,man- „ 

-dou Antonio de Saldanha tomar os traquettes, &puferãofe „ 
à trinca, & como amanheceo forão na volta da terra, à que „ 
n ão oufav ão chegar,por não fer fabida, efperando que delia , , 
vieífe cm algúa almadiaque lhe difeífe que gente era aquel-,, 

4P la,& afs.i afaílandofe de noute da terra, & voltando àella de „ I 4 dia, f , 
\ 
\ 

! 
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dia,andoil alli Antonio dc Saldanha oito diâs,& no cabo def-
ies,dandolhc hum temporal rijo.deiàppsrccco, continuando 
fua viagem.Os Portugueíes perdidos, vendoíc íem-0 reme-
dioqucelperavãodanaojie determinarão de paliar à outra 
banda da Ilha,onde poderião achar algúa embarcação da te-
rra,em que paífaílèm a SohlIa,ou à Moçambique, & dividi-
dos em duas eíquadras,lc metrerão pelo íertão, onde deiapa-
recerão,ficando alli doente aquelle homé que achou Nuno 
da Cunha, de quem íoube o iucceifo da perdição d aquellas 

>> 

i) 

H 
» 

>> 
i> 

U 
„ naos. io 

trancifca dt Andrad» cap.t+.d« J } p c r cartas de Nuno da Cunha teve cl Rei Dom loão no-
tieia da perdição deltas duas naos,& mandou bufear a gente 

„ delias,no anno M.D.XXX.Corrt dous navios,de que eráo Ca 
„ pitães dous irmãos,Duarte da Fonleca,& Diogo da Fonleca. 
„ Chegarão ambos à Ilha de S.Lourenço, Duarte da Fonleca 
„ entrou em húa grande Baia, onde le atogou com dez ho-
„ mes que levava no batel do leu navio ; & Diogo da Fonfe-
„ ca correndo acolla,furgio cm hum porto onde vio grandes 
, , fumos,& mandando o batel à terra à faber a caufa deHe^acha 
„ rão quatro Portugueíes que os fazião,tres da nao de Manoel 10 
„ de la Cerda,hum de Aleixo de A breu,& hum Frances de húa 

nao Franceía que alli fora parar,de tres ,q os annos atras palfa 
, , ráoà India.Elteshomés recolhidos no navio,diíferão q avia 
„ muitos vivos dâ fua companhia,mas que andavão tam efpa-
„ lhados pela terra dentro d'aquclla Ilha, que feria impofsivel 
„ achalosjpelo que Diogo da Fonleca fe foi com elles à Mo-
„ çambique,levando o navio de leu irmão,& deixando alli hú 
„ de lies por fazer muita agoa,partio paraa Índia, em Abril de 
„ M.D.XXXI . Ena paragem de Sacotorà fe devia de perder 
„ com algum temporal,o que fe delpois foube,por algúa fazen 3 o 
„ dá,& arcas que foráo dar acoita daquella Ilha, & "pelos pa-
„ peis que nellas fe acharão, fe entendeo que erão deite navio 
„ de Diogo da Fonleca,& o fucccífo de fua viagem. 

uiümo*' 0TaBi^° » Da gente deftas mefmas naos de Manoel de la Cerda, & 
}.UvudàZéçTLt^nltdl » Aleixo de Abreu devem de proceder osPortuguefes quehús 

tTAufmigjAçãa dos Ar- M Hollandefes acharão nelta Ilha de S.Lourenço, onde fe per-
mtnm ' „ derão napontade S.Lucia vindo da laoa cm húa nao carrega 

„ da de drogas: os quaes andando cortando madeira para fazer 
,, algúa embarcação em que voltaíléni à Bantam, forão viítos 

da gente da terra,a qual parccendolhe que crao Portu<*uefes, 40 
fc 

/ 



» 
>> 

) i 

if 
» 

>J 

L I V R O T E R C E I R O. I J 7 

fe vierão à elles com muiro alvoroço,^ abraçandoos, ôC fal-
lando PortugUes, Ihédiíferão que também elles erão netos 
de Fortugucícs(poíto que o não parecião nas cores, &: trajos) 
& Coto rhuita inílancia perguntava© fe traziãò coníigò pa 
dres. E d-Henganados que ttão erão Portugueies, fehão Hol-
landefcSjde que elles não tinhão noticia, lhes contarão como 
cm tempos paíTadoshúanao tam grande como aquella Tua 
allife perd:ta,falvandoie a g e n t e , o Capitão delia conquif- „ 
tara parte dJaquellaIlha,de que fe fizera lenhtír,& qos mais „ 
íe caiarão com as molheres da terra, de qüe tiverão grande } J 

geração,da qual elles defcendião, & que aísi como íèus pais, }> 

& av os dcíejarão íempre ter padres que os dourrinaífem, aísi jy 

elles viviãonosmeímos defejos, Feita a embarcação volta- }> 

rãoeftesHollandelesparaBantam,onde relatarãoefiefuc- J3 

ccfio aos Companheiros, & à Fr. Athanaílo de I E S V , frade 7y 

Agoftino Português,que eílava cattivo entre elles, acrefcen- )} 

tando como notarão naquella gente erros intoleráveis na Fè 
porialtade doutrina, nos quaes íe parecião mais à aquelles 
barbaros com que fe criarão,que aos Portuguefes de quepro 
cedião. Frei Athanaíio aviíou de todas eílas coufas a Dom 
Fr. Aleixo de Menefes Arçebifpo qerttamerade Goa,&go-
vernava a índia, & agorahe Arçobifpo de Braga,& Viforrei 
d Portugal -,o qual cõ a vígilãcia,& cuidado q coituma ter cm J f 

femelhantes cafos , & grande zelo na Converfão das almas, } l 

(como o moílrou na redução dos antigosChriílãos de S.Tho „ 
me,a Fè Catholica ,6c obediencia da Tanta Igreja Romana, )t 

da qual avia mais de mil annos queeftavão apartados, em }> 

que eíle Illuílriisimo Arcebiipo com perigos contínuos, & 
incãfaveis trabalhos,imitou os Prelados da primitiva Igreja) 

j encomendou aos Padres da Cçõanhia de I E S V ,que forão 
com Dom Eílevão de Taide a conquiila de Monomotapa, 

de Moçambique, ou de outro algum porto vezinho,tra-
balhaíTem por alcançar mais clara noticia deíla 

gente,para a poder focorrer como 
afua necefsidade 

pede. 
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C A P Í T V L O III. 

Qomo a nao de Nuno da (unha fe perdeo com bum Vento traVefâo, 
fafoandofe ellei<srJuagenteiO' do que lhe aconteceoatè 

chegar a liba de Zanzibar. 

V N 0 da Cunha por íc melhor informar do 
íitio & qualidades da terra,em quanto a gente 
do mar razia fua agoada,deu licença à Dom Pe 1 0 

dro Lobo,d Luis Falcão,& à Manoel Lobato, 
& à algüas outras peífoas nobres, que com al-

gúsfoldados à bom recado foífem ate a povoação dos Ne-
gros,mas que não entraífem nella,fomente viílèm o que lhe 
parecia do íitio,& difpofição da terra,& levaílèm moftras de 
cravo,canella,& de todaoutraeípecearia,ouro,& prata,para 
faber fe eiitre os Negros avia algüa d'aquellas coufas,& feera 
delles cftimada. Idos eftes fidalgos, porque o tempo que lhe 
Nuno da Cunha limitou era mui eftreito para o q avião de 
fazer, tornarão logo à tarde mui contentes da dilpofição & 2.0 
fertilidade da terra,& afsi de feus moradores,por fer gente pa 
cifica, fem cautelas, & fem aquella malicia própria dos Ne-
gros de Guine , & trouxerão dos mantimentos q entre elles 
avia,atroco de algúas coufas q levarão -y & quanto às moftras 
de ouro,& prata,& efpecearia,não davão razão como géte q 
não fabia mais da terra que ate onde chegava o termo da fua 
aldea. 

Avendo tres dias q Nuno da Cunha alli eftava provendo 
fe do neceífario,& elperando tépo para íãirem d'aquella an-
gra,fobrevèo vento do mar, q ficava em traveífão nacofta, 30 
& como o porto era cheo de alfaques, afsi defcõpaífados em 
Í)artes(como diílèmos)começou a nao de Nuno da Cunha fa 
uçar de maneira,que trincou logo duas amarras,& vindo lo-

go outras duas,ou tres novas ,'apenaforão lançadas ao mar 
quando fe fizerão em pedaços, & a caufa de durarem tã pou-
co,não foi tanto por razão dos faluços da nao,como por efta 
rem recozidas da quentura & humidade dos paioes onde vi-
nhão,com a qual falta a nao foi levada à terra do impeto do 
mar,& a pôs em tres braças,onde cõ tres,ou quatro pancadas 
abrio de todo, aífentandofe no fundo da area, quando ja o 40 

vento 

/ 
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vento não era tam rijo. Epoito que a nao foi logo cheade 
agoa,íicou tam perto da terra,que nadando fairão muitos ho 
més,& chamarão todos os bateis que erão na agoada,que lhe 
vieílèm loccorrer fem as outiras naos, que cltaVão mais ao 
mar o poderem tazer.Porque na primeira cílrupada de ven-
to também ellas ti verão áílàs trabalho, prineipalmen te a nao 
S.Caterina de Peto Vàz da Cunha, que caçou hum grande 
pedaço,& Deos milagroíanieiite a filvou para recolhimento 
de tanta gente como ià com Nuno da Cunha: a qual como 

i o vio a nao chea d'agoa, fem efperar que vieíTem os bateis que 
diífemos,começou de fc lançar ao mar,avcndoífto por me-
nos perigo,que eítarnella. Ao que Nuno da Cunha acodio 
não o confentindo,& confolando à todos, promettendolhes 
que falvaria primeiro as peííoas delles,que a fua própria, co-
mo vieífem os bateis,& afsi o fez:porq vindo eíles fem preífa 
nem defordem, mandou paífar toda a gente à terra,& algum 
fato que íobre a cuberta íe pode falvar, deixandofe eltar na 
nao ate o outro dia às dez horas, que toda a gente defembar-
cou,a qual repartio pelas duas naós que com clle crão naquel 

t o lc trabalho. A de feu irmão Pero Vàz, onde fe eile recolhco, 
fe ajuntarão fetteèentas peífoas, & à de Dom Fernando de 
Lima quinhentas.Terça feira,ánoute que forão tres de Set-
tembro^mandou Nuno da Cunha pôr fogo à nao, a qual ar-
deo ate a agoa defender o que eítaVa debaxo delia, onde fe 
perdeo muita fazenda d'el Rei,& de partes,& com a artelha-
ria hum bafilifco de metal,que Nuno da Cunha muito fen- Ufrimpai,érm*i.rM*W*Si 
tio,& as armas de que ös homés tinhaó riccclsidadc, por ler q f i chama do comnmo, jau.entre 
coufa que tam cedo fe não podia reformar. " üh/ àe s.uurenço, & a tenafir-

. i,. c • {> li- i y 1 . \ w me de Ethiopia,temo meto delia ii. 
Ao dia leguinte partio d allicom determmaçaodeiraMe Gra0s&ms quartos de altura Auf-

50 linde áíè prover de algúas couiàs,& ver fe por aquella coita tral,& 16. legoas de comprimento, 

apporrara algúa das naos da fua armada, ou fe achavanavio 
do tratto de Soíala,para baldear da gente que levava.Mas ain ços, que fão os prmdpaes fenhores 
da afortuna o quis Helle tam curto caminho tentar: porque delia, é os do sfireito de Meca, & 
, * t T 1 1 \ \ r Til " da cofta de Melinde eõmerceao nef-Ioaode Lisboa piloto mor o toi metter entre muitas Ilhas,q u n

J
ha na qua[ba mmucr iaç5 í dt 

crão as que comúmente chamão do Commoro, a dizendo vacas,carneiros,& cabras He tetra 

- cllclercSlnoVamCrítcachadas. As quaes pafladas comaffas 
perigo,por razão das grandes correntes, 101 metter a nao em Aturadas nuves,das quaes a maior 

hús baxos pegados lia Ilha de Zanzibar, onde correo muito fartedoannofevecubertoofeucu-
•r r V • 1 . i . . . v . , I me,&dellebaxão muitos arroios de 

maior rifco,nao indo ja co Nuno da Cunha, a nao dc Do Fcr ^ ? ^ reganio os valles át^4 

40 nando dc Lima,por fe apartar da fua ellcira nas correntes das iíh4>afaum frefia,&fértil. Ilhas 

\ t * 
} ' 
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a./ iib.í dez.mdb.ir he ad)aãte a: Uhas cl o Commoro: Nuno da Cunha vendo a nao mcttida 
Etimp-,4 tem de altura Auftrai vj. h facco,dõdc não podia fair, & q o Piloto não conhe-
Grãos, & fie,i HO meio das Ilhas de 3 , i r \ rr 1- j 
i>cb.i,&úonfia, & todas tres mui ciaa cerra, ne avia peíloa nanao,que íoubeile dizer onde 
arrimadas a aquelia cofia,entteMô. eítav a,mandou à íeu irmão Pero Vaz, que no batel com al-
ftfâgZS&ZXZB Cagcntc armada fi.fli em tcrra^cótodoo^lguardov^ 
tios.Refgatâofe neilas a mb ar, tarta [efe podia achar algum povoado de que pudeííe laber onde 
rys,marfim,cera,milho,& fcftaváo. Partido Pero Vàz da Cunha, como aquella terra 
asqfiomui abu dates.Vaz. efe neilas TÍI , _ „ \ r i • i C - i ~ 
muno cairo,&bdos panos de feda, & era a Lha de Zanzibar, a elpaço de cinco legoas, toi dar co 
algodão, cada ilha deltas ti Rei, & apovoação, donde por ícr de hum Rei amigo dos Portu-
todos f^vaílMos deiReideportng. f t r o u x c d o Us Zambucos,& Pilotos da terra,que leva-
Tr.toao dos Santos tio feti livro aa^> J > , \ _ 'T. . 1 3 

Ethíopia oriental. rão anao a cidade. b EIReirecebeo a Nuno da Cunha co 
A ilha dezfcibar defcobrw Rin lou çr^dc prazer, mandandoo Icjtro prover de muitos manti-reco R.wafco Capitão de hua nao de ° .. r . . i v i 
Viagi,no atino de MDUI.& fez.tr,- metos, com que deu a vica a todos, por trazer ja muita gete 
butano ao Rá deíla em c'i tnituaes-doente.L vendo Nuno da Cunha q eiiava em parte tã íegu> 
d'ouro, & trinta carneiroscadaan- & abafíada,ordenou por lhe náo morrer aquella gete en-
no, comoefereve loao de Barros na r

 3 , . u - v i r i A • & i ti 
primeira Decadaliv.7,cap.4. terma,deixar alli ate dozentos homés,& por Capitao delles 
, _ ., . ã , . Aleixo de Souía Chichorro, & por Feitor Manoel Macha-
b.Fratuifco de Andrade no cap,A7 . . ,, . . r \ ' \ - _ o 1 1 
da 2.parte,&Diogo docouto nocap. do criado d el Rei , que iabia be o tratto & o modo da terra 3 
i.do iiv.6.da 4 Década,&cajlaiibe[&c ataúacoufa da lingoadelia, porque avedo citado em Mo-
datiocap.S6.do!iv.7."fcrevc,(iman T • • • IP 1 - - -
desuno da c unha defcolm ate-> Ç a f f l H u e quatro ou cinco annos, viera alli negociar alguas 
rra em bü batelàManoel Marhado-Vczcs. Deixou também Nuno da Cunha dinheiro & fazen-

manaou a tero vaz. (ta Cunha jeu v * r » 1, • 1 
irmão co cinqitoenta foidados, q vif-: Zambucos da terra, porque alli acharia recado leu do mais 
tos dos Negros,defpejada a povoação ayja de faztT. 
jogiraoparaornato«? tara tomard T . . . T , , ^ , , .1 % 1 
^igü,ficarão.em terra efiõdtdos dm Partido Nuno da Cunha de Zanzibar,a vuj. de Outubro 

Mouro/j pnr'b o 'aforl £ ÍY [1 pile to d 'a- rcirá filho dc.Ioão Cagocom hum navio & hua caravella,ao 
queiies canaes,& delles tirou a nao, q u a | 0 a n n o naflado ei Rei madara de Lisboa à correr aquel- } ® 
Calem ao porto da cidade de zar, ^ c o f t a M á c o C a b o d e B o a c f p c r a n ç a atè o das Corrente?, 

C Dis Luis de Meneies vindo d a índia& a í s i a 1 ^ S.Lourenço,em bufea dc Dom Luis de Mc-
• embarcado'naTaÓTcãterín" de nefes,c & de loao de Mello da Silva, os quacs fe perderão 

Mõtesinai,emcõpanhiadoGoverua vindo da índia, & avia preíumpcáo, que podião andar na-
dor DõDtiarte de Meneies feu irmão, 11 ^ r -kt o s l h r 

' quellas parages entre os Negros, & por os ventos me 
ferem contrários tinha Diogo Botelho arribado ' 3 

alli da Ilha de S. Lourenço, & cftava 
eíperando tempo. * * 

* 

j -i -
• apartoufe delle tia Agoada de Salda 

nl)a,érporqnelladeu ao Governa-
:, dor bua tormeta cõ q efleve perdido, 

& Dõ Luis não appareceo mais, teve 
- fe prefunção,q co a meftna tormenta 

fe perderia naqttella par age. Porem 
. elle pairou, & chegou á cofia de Por 

tugal, onde foi tomado per bü co (saí-
ra Trances, q deu a tnorte k todos os 
Portugticfes, & queimou a tuo,porq fs não rie/fe à ftber.Defpois tio atino de M.D.X 
fitao mor da armada da cofia,tomou hu ti.irit 
veira,q aqueilefeu Capitão era irm^io do cojfa 
Ir anafe o de Andrade no cap. c, 

C A P I -

era trmai 

... _ Y.XXVI.andando Diogo da Silveira por Ca-
navio de outro coffairo Trances,de cuja empanbia àefcebrirão algus a Diogo da Sil 
~'r iro q tomara anao de Dl Luis de Me nefes. 

parte. 

í 
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C A P I T V L O IIII. 

Do que Nuno da (unhafe^em Melinde. 

E S P O I S que Nuno da Cirnha foi viíitado 
d5èl Rei dc Melinde,& provido do neceíTario, 
ouve confelho cõ Os pilotos,& gente do mar̂  
fe paflaria à Iridia,& pofto que à muitos pare-
ceo j que não podia, por fer ja paíTada a mon-

io ção,toda via determinou de pôr o peito ao mar , & tentar o 
tempo;& porque não tinha coníigo mais que Dom Fernan 
do,quis levar Diogo Botelho Pereira, por a necefsidade que 
podia ter de íeus navios cm qualquer porto à quechegaííe, 
pois ia fora de tepo,fazendo fundamento de tanto q foífe na 
índia o tornar à enviar ao negocio à que ia , pois naquelle té-
po,em nenhüa coufa podia mais fervir à cl Rei , q em ir com 
clle.E antes que Nuno da Cunha partiíTe dac|uelle porto de 
Mcliride,que foi à xiiij.de Outubro,mandou a Ormuz Duar-

Í O te da FõíecaemhúnaviodeDiogoBotelho,avifandode fua 
vinda à Chriftovao deMendoça Capitão daquellafortalezaj 
& q poderia fer invernar em Melinde, onde deixou ate céto 
& cinquoétadoétes,& por feu Capitão Iurdão de Freitas,hú 
home fidalgo da Ilha da Madeira,filho de Ioão de Freitas, &s 
cõ clic hú Feitor para proviméro, & deípefa do q avião de fa 
zer.Mas aqlla partidaqNuno daCunha d'alli fez,não foi mais 
q forçar o tempo,& aventurarfe à muito perigo parapaífar à 
India.E quãdo vio q não podia furdir mais avãte q hü Grao 
& meio da Linha Equinoccial da parte do Norte,à vj.de No 
vébro arribou à Melmde, cõ determinação de invernar na-

3 o quella cofta,onde o melhor pudeífe fazer.E do caminho ma-
dou Diogo Botelho q foííe ao lugar do Iubo,q corta a Linha 
Equinoccialjdezaíeis legoas quaíi aqué da cidade á Brava,011 
de,fegtindo lhe diííerão,eftavahüm bargantim,em que anda 
vão Purtugueícs alevatados,que da índia, no tempo das dif-
ferenças de Lopo Vàz de Sampaio,& Pero Mafcârenhas par 
tirão para andarem às prefas per aquella cofta de Melinde, 
Aos quaes mandou íèguro para que le vieífem à elle para íer-
vir à el Rei,& não querédo,qüe por força os obrigaífe a vir. 
Diogo Botelho os não achou,& tornou a Melinde comhum 

40 navio que d'alli partira avia quinze dias, de que era Capitão 

Barthola-

\ 
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Bartholameu Freire,que Antonio da Silveira Capitão de 
Moçambique mãdava em buícado Capitão Leonel de Tai 
de,que também indo para a índia arribou por caufa do tem-
po ;& elte deu por nova que pelejara com húa nao Francefa 
em faindo de Quiloa,de que era Meftre hum Português de 
alcunha Brigas,o qualíacom penfamento de paffara índia, 
que de feito toi,còino adiante diremos. 

Nuno da Cunha vendo que Melinde não era lugar para 
paílàr nelle o inverno,nem o poder manter,por fer lu^ar fal 
to de mantimentos,teve confelho fobre o que farião; & aíTcn 
touíè,que deífe na cidade de Mombaça,& a deftruiííè. E o q 
obrigou à Nuno da Cunha acômetter elle feito,forão algúas 
palavras que foítou publicamente contra o Rei de Momba-
ça,dizendo,que folgara de ir de vagar, & não tam de preífa, 
por palfar à índia aquelle anno para o caitigar: porque quan 
do paífou por Zanzibar,o Rei d'aquella Ilha lhe fez queixu-
me dama vezinhança que recebia d'el Rei de Mombaça, fa-
zendolhe muitos danos,fomente por elle fer fervidor d'elRei 
de Portugal.E por cotentar à el Rei deZanzibar,& não mof-

a.Diogo de couti.up. 1 Jo iiv..<s.& trar fraqueza ao de Melinde,fe determinou nefta emprefa.9 2 
E pofto que ei Rei de Melinde offereceo à Nuno da Cunha 

cunhairfibre Mombaça,foi, avtr oitocentos homés,elle os nao quis aceitar;porque na detença 
mandado recado aei Rei delia, pe- Je o s a j u n t a r perdia tempo,& dava efpaço a el Rei de Mom-
dindolhelicençapara ir invernar no f i r r 11 • „ 
feu porto,&eiRei parecendoibe que baça que ie apercebefle melhor;aceitou porem cento & cin-
era invenção do Governador para quoenta homés que tinhão juntos dous Moros principaes da 

t terraihum charoaváo Sacoeja,& ao outro CkÍc Bubac, pa-
nha,&determinou deo caftigar, ra os levar por guias naquella viagem, & tam bem porque de 
(om /«•• hum delles tinha necefsidade.Porque quando aífentou de to 

mar aquellacidade de Mombaça,logo com os fidalgos & Ca 
pitães com que teve confelho,íè determinou, que dandolhe 3 
Dcos vittoria.&: tomando a cidade,a deífe à hum Mouro por 
nome Munho Mahamcd,filho de SacoejaRei de Melinde, 
que reinava no tempo que DÕ Vafco da Gama Conde Almi 
rante per alli paífou,em remuneração dõ gafalhado que ncl-
le achou; & afsi per outras couíàs em que elle moftrava a leal-
dade que tinha com os Portuguefes. E como as boas novas 
todos folgão de as dar, foi revelado à Munho Mahamcd 
cila determinação} pelo que íc foi logo à Nunho da Cunha à 
lhe dar as graças do que ordenava dellc,por os ferviçosde feu 
pai,dizendo mais,que elle tendo mais refpeito ao ferviço d el ^ 

Rei 

/ 
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Rei de Porcugaljique a mercê & honra que lhe queria dar,lhe 
manifeftava que elle era pouco aparentado, porque el Rei 
feu pai o ouvera emhüa de fuás éícravas,de geração Cafre,& 
qüc feu irmão Cide Bubac, & fobrinho dei Rei que cnrànt 
reinava,ainda que erá mais moço, era do fangue dos Reis de 
Quiloa,que à elle devia dar o Reino de Mombaça , porque 
per fua peífoa,& p oífc,poderia fer mais obedecido: & que fe 
à elle quifcííè fazer algúa merce foííè cm lhe dar o officio de 
Governador do Reino,no qual cargo elle confiava que avia 

j 0 de merecer à el Rei de Portugal,a merce que lhe fizeüe. Nu-
no da Cunha cfpantado da pouca cobiça,&menos ambição 
deite fidalgo Mouro, íendo dos affeótos que traílornão os 
mais dos homés,& fua muita prudência, perque lhe parcCco 
digno de outro Reino,o louvou muito,& deixou á determi-i > 
nação daqucllc negocio para quando foffefenhor da cidade. 
Efte Mahamed foi com elle com leícnta homes em hum zã-
buco,& afsi Cide Bubac em outro zambuco com outros tan 
tos homés.Dosnofiòs era agente danaodcPcro Vàz da Cu 
nha,& a de Dom Fernando de Lima,& a dos dous navios de 

í 0 Diogo Botelho Pereira,& a do navio de Lionel de Taide, & 
a dobargantim de Barthalomeu Freire, ôc a que levava- Iur* 
dão de Freitas cm hum zambuco da terra,com parte da gen-
te enferma que lhe ficara,por citar j a convalefcida, que por 
todos fazião oitocentos homes,com que partio Nuno daCit 
nha de Melinde à xiiij.de Novembro. 

C A P I T V L O V , 

i CttM Nuno da Qtnhafoifobre a cidade de Mombaça, 
1 ' a tomou. o:: 

; • • ' I-Ví-tS G", ' " • 
V N O da Cunha chegado de fronte de Mo -
baça j em húa ilheta que tem de fora a barra, 
húa feita feira ao meio dia,xvij.deNovembro, 

l vèo ter com elle liüífo Mourôf honrado em hü 
. . ^ ,... ' zambuco bem acompanhado de gente,o qual 

era fenhor de hum lugar chamado Otondo^ vefcinho dc M ca-
baça,& vinhaílc ofterccer â Nunoda Cuiihapâra o aCompa 
nharnaquella emprcfa. E porque clleíc;eícufou de o levar, 

AQ dizendo,que baftavâa gente Porrugucfa que tinha,& qüc fe 
.,>;•- levava 

t 
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levava de Melinde a queelldvia, era por ferem oíFcndidos 
d el Rei de Mombaça,por caufa de ferem fervidores d'el Rei 
de Portugal. Ao que refpondeo elle fenhor do Tondo, que 
também por eífas mefmas razões, elle podia ir no conto dos 
outros: Porque vaíTallo d'el Rei de Portugal elle o era no ani 
mo, mas que fora de tara humilde fortuna, que nuca os Por-
tuguefes de fua terra fe quiferão íèrvir: & fe por razão de of-
fenfas recebidas dei Rei de Mombaça, por deíejar íervir el 
Rei de Portugal, admittia outros, ningué as tinha recebido 
por eíTa caufa, mais que elle: Sc que não podia fer maior of-
renfa, que ir el Rei de Móbaça fobre elle, Sc defpois que vio 
que per armas o não podia vencer, aílèntara paz com elle, Sc 
citando feguro por as condições, Sc juramento da paz, a trai-
ção o prendera, ilido elle á fua cafa viíitalo, onde o teve mui-! 
to tempo em prifáo,atè que os povos Sopangas por razão de 
parentefeo , Sc amizade que com elle tinnão, fizcrão por feu 
refpeito guerra à el Rei de Mombaça: & por cÕdição de pa-
zes, que cõ elle aíTentarão, fora elle íolto da prifão, Sc fe tor-
nara para feu Senhorio: Sc por memoria da injuria que deli 
Reidc Mombaçareceberaemotcrprefo emierros elletra- iç». 
zia aquella cadea de prata, qUe lhe elle Nuno da Cunha via 
nos pes, a qual não ayia de tirar ate que prendcíTe a el Rei de, 
Mombaça em outra tal prifão como elle o tivera, Sc que por 
eítas razões de fervidor d'el Rei de Portugal, & como tal of-; 
fendido d el Rei de Mombaça o podialevar cónfigo. Nuno; 
da Cunha lho concedeo vendo a dor Sc magoa com que lhe 
contava eíta fua oftenfa. 

A cidade de Mombaça,como diíTemos na primeira Dé-
cada,* quando o Viforrei Dom Francifco de Almeida a def-
truio, tinha hum baluarte em húa das boccas do clteiro,o 30 
qual agora neíle tempo citava muito mais forte, Sc melhor 
provido de artelharia., por el Rei ter recolhido toda a que té? 
pode aver de naos noífas que íè perderão naquella paragem, 
de que erão Capitães Dom Fernando de Monroy, & Fraile 
cifeo de Soufa Maneias, & afsi de muitas munições, porque 
el Rei de Mombaça era jaavifado per Mouros de Melinde/ , 
como Nuno da Cunha ia íobre elle. A qual nova não fometfc ' 
re o fez prover de toda defenfão neíta entrada, onde elle ti4 
nha tqda lua força, mas ainda da terra firme tinha mettidox 
na cidade cinco,ou feis mil frecheiros dos Negros, à que ellés 40. 
, < ; chamão 

' t f 
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chamão Cafres gente folta & lèVe na maneira de feu pelejar, 
& oufadà em cõmetrer; í. - r> 

Defpoisque Nunò da Canlia furgio na bàrra deite rio, 
poíto que trazia configo Mouros de Melinde, que labião 
mui bem a entrada,por não confiar delles tamanho negeeie, 
mandou primeiro à Pero Vàz da Cunha feu irmão em hum 
batel grande,& Diogo Botelho Pereira no feu, com os Pilo-
tos da armada,& algús dos Mouros, que entraííèm pelo rio, 
& foflcm fondandô ate o furgidouro ante a cidade, onde ef» 
perava entrar com as naospor ferem grandes, dandolhe avi-
lo que era o fundo páraiffo, 8c para nãòàver milita detença' 
na tornada, logo de dentrolhe fizeífem final, para deferir as 
Vellas,& entrar.O que elles fizerão com afias perigo de fuás 
pefToas,porque à entrada, Sc à íaida, fórão bem fervidos de 
artelharia que citava fobre o rio 110 baluarte que diffemos; 
mas approüve à Dcos que não receberão dano algum. Fei-
to o final que Nuno da Cunha efpcrâva,pôs fé èmcáminho;: 

dando às trombetas, & à todo outro gênero de initrumen-1' 
tos,& de envolta com grandes gritas,como: que davão Sàri* 
tiago cÕmettcndo os inimigos. Os navios iao neita ordem, 
Iordão de Freitas iâ diante em hum zambuco, que logo rece 
beo do baluarte duas bombardadas,das quaes híia lev ou a per 
na à hum Antonio Diaz natural do Crato,de qlogo morreo. 
Atras Iurdão de Freitas feguia Lioncl deTaide em feu navio, 
& poíto que as obras mortas lhe forão desfeitas cõ pelouros, 
não perigou algué. A Diogo Botelho Pereira,que iaaposclle, 
matarãollie o leu defpéfeiro,& qucbrarãolhe nua peça da fua 
artelharia.E no zambuco em q ião os Mouros, quebrarão a 
mão dereita à Cide Bubac, (obrinho dei Rei de Melinde. E 
as nãos em ó ião Nuno da Cunha,& Dom Fernando de Li-
ma, como faziáo maior pontaria, & delias ao baluarte não 
avia mais diltancia que hum tiro de pedra,forão bem vareja-
das da ar telharia, & fe não acontecera quebrarhü tiro danao 
de Nuno da Cunha húapeça groífa do baluarte,que embara 
çou os Mouros,eõ que fe detiverãohum pouco,em quãto as 
naos paífaraOjfempre ouverão de receber maior dino, porq 
elles érãopreítes,&: certos no tirar per induítria de dous re-
negados que com elles cilavão. Finalmente,não ficou algua 
dafnoífas vellas,fem nella aver lenha,& íangue, que fez elte 
baluarte. E porem à feu pezar Nuno da Cunha foi tomar 

K o poufo 
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o poufo de frõte da cidade ja quaíi Sol pcllo, em oiro braças 
de fundo. E por o efpaço do dia ícr pequeno j não ouve mais 
tempo,que cm quanto tinha luz mctterfc elle logo em hú cf-
quife c5 algúas pcífoas que para iilo chamou,& andourodcá 
do a cidade,para ver per q parte á podia cõmetter. Chegado 
àhuâ ponta,onde os Mouros tinhão hus zambucos varados, 
que era per onde o Yiforei Dom Franciíco entrou* quando 
deítruio aquclla cidade,achou aljí por relguardo de húa por-
ta do muro que era baxo,feitos hus andaimos de madeira,cõ 
aígúas defení ões,para que os noílòs não fizclfem per allien-
trada.E porqNunoda Cunha não ficou fatisfeito de todo do 
que; vira por fer ja bocca de noute, comO faio ó Luar, man-
dou Dom Fernando de Lima no feu cfquifc, que lhe fòíTe ao 

redor da cidade ver o íitio delia, ôc yiílè fe os Mouros fazião 
algúá obra nos lugares que elíe notou,na qual ida lhe ferirão 
o feu Mcífre cm nua mão com húa frecha ervada, Sc à outro 
home com outra,& fegundo a força da erva de que ufão, foi 
Ventura cfcaparem.E porque os Mouros, ale hl de teré vigia 
no que os noííos fazião,lentirão á ida do batel , toda a noute 
íançavão íettas perdidas fobre asnaos, que parecia qüe cho-
vião,tantas,& tam continuas erão.E o que fazia poíltaria aos 
Mouros,era,qüe das mefmas nãos para terror tiravãu à cida-
de ,aos lugares onde vião luzir candeas, & com o f uzilar dos 
npífos tiros, frechavão oS Mcuros melhor , 6c mais dereito. 
Tornando Dom Fernando,teve logo Nuno da Cunhai con-
fclho,& aflentoule rielle o modo que fe avia dc ter para ante 
mailhãa fairem cm terra,&: aquellé cfpaço da noute q ficava 

- húso defpenderão cm concertar luas armas, outros em fazer 
confiííoes,& teftametos,& outros em foliar,& cantar , mof-
trando o alvoroço que tinhão para vir o dia.' 5 0 

Em rompendo a manhãa eltavaja Nuno da Cunha pofto 
cm terra,afaftado hum pouco do roilro da cidade,avendo fer 

a. Eferevt francifio de Andrade, q aquelle lugar a melhor partc,perque a podia cõbater.a Seria 
num da cunha defembarcou junte a gente cõ q elle cÕmetteo eííaemprela quatrocentos & cia 
^ ^ C ^ Z a n í quoentahomes,emq^eria^ntaeípingardeiros ;&delia 
douro,o qual lhe moftrou hü Mouro gente,tanto q fevio em terra, apartou cento ôc cinquoéta hp * 

u l V Z Z n 7 \ I U f o d e T r a mésfidalgos,^nobres,&trintaefpingardeiros,cõosquac^ V 

tas.E Diogo do Couto diz., que eííe , Vr • 'n , r s i A i í- • j1 i 
Mouro ve» da cidade fogido à nado-.

 mandou a ieuiriTiao rero V az da Cunha diante caminho do 
& 0 mefmo diz. Caílanheda. muro da cidade,q diítaria d aqlle lugar mil paífos,&Nuno da 

Cunha nas fuas çoilas cõ o reito da géte o começou à feguir. 
Pero 

zo 

/ 
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Pero Vaz,como quem defejav a ganhar a honra da dianteira 
que lhe fora dada, pofto que topou algüs Mouros fora das 
portas da cidade,que per entre hús vaílos, & fcpulturas dos 
icus, de que;alli av ia muitas,lhe frcchàííem a gente,não curou 
de fe embaraçar com elles, fenão ir avante ate topar com o 
touro,& àlli deu Santiago,onde ja os Mouros crãò muitos,&: 
tinhão feridos dos noílosalgúscõ fréchas d erva. Os Mou-
ros quando íentirão a dos noífos,q lavrava mais de imbrovi-: 

fo," " r * ' ' 1 1 " ' 1 1 * " 
i o eitiraaos,encomendava© a vicia aos pes,<x araitavaoie cio pe-

rigo o toais q podiacr,& o q òs fez retirar mais íèm tento, foi, 
q como efpcravãò por Nuno da Cunha,por féré avífados de 
Mefindé que iafobre elles,tinhão pofto luas molheres, & fi-
lhos,'& a melhor fazenda em falvo entre o arvoredo da filia, 
& fomente ficou algüa gente frechèírá, cõ que trabalharão 
o que puderão por entreter os noífòs. Mas quando os virão 
fobirper cima dos muros como aves,largarão a cidade de toa 
neira,que Pero Váz; por final que ja era dentro, mandou èm 
húa caia alta arvorar hüâ bandeira,"^ará que a viffe leu írtoão, 

í o & afsi a gente que ficavariasiiaos, òs quaes tanto que ouve-
rão vifta delia,logo refpònderão à efte íihal de vittoria com 
grandes gritas, & tiros de artelharia, para maior terror dos 
Mouros: c-í afsi alvoroçou os noíTos que eftávão em terra, 
que vendo Nuno da Cunha que os não podia ter, em che-
gando onde Pero Vàz o efperou,deu lugar à Dom Fernando 
que com a gente da fua nao tomaífe outra rua, & Pero Vàz 
leguiffe a que levava,& ellé caminhou dereito aos paços d'el 
Rei,que cftavão no alto,onde todos fè avião de ajuntar,man 
dando também abrir às portas da ribeira à gente do mar,que 

3 o entraífe na ordenança que elie tinha aífentado. 
E pofto q àNoífo Senhor aprouve q efta cidade fe entrou 

tam levemente, & a quis dar aos noílos' fem fangue aquelle 
primeiro dia,não fòmente da erva,mas de algüs votos,que os 
Mouros tinhão feitos,q não fe avião de iair da cidade,correo 
alguagéte nofla grade perigo,entre os quaes foi Dó Fernan-
do de Lima,c5hú Mouro home mancebo , filho de Munho 

" Mototo parente d'el Rei,& feu Regedor. Efte mancebo era 
bem deíooílo, & andava de amores com húa fobrinha d el 
Rei,& o dia de antes que os noífos chegaífem quudo a cidade 

4 o fe defpejava, faindoíe efta donzella com outras molheres, 
K z acercou 
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acertou eftar o feu fervidor em Cõpanhia d'outros homés ml 
ccbos,& nobres; & perpaffando per elles, diíTe cila :Quefraque 
%abe efla caValkiróS de Mombaça,quecõfentis que 7ioJoutras molhe 
res fejamos afsi lançadas de nojfasca/as, repoufo , Z? nos Vamos 
metter em poder dos Negros Cafres* Eftas palavras afsi envergo-
nharão o feu fervidor,que chegãdoie á ella,em voz alta,diífe: 
Pois que afsi me afrontas em mihbâ face j eu juro por o amor que te 
tenho ,que antes de dous dias me chorÊmuitos que me querem bem, isr 
tuf! mo quiferes não me terás para me dar o galardão delle. Efte aj u-
ramentado, com outros mancebos, fizerão voto de morreré 1 0 

per gloriá de algum honrado feito , & cada humfe ajuntou 
com parceiros de que fe ajudaffe;& o ardil que aquelle man-
cebo te ve,foi metteríc em hüa cafa,& acertou de fer per on-
de ia Dom Fernando de Lima,& quando nas armas, & com-
panhia que levava,conlieceo fer peífoa notável, em Dõ Fer-
nando,paífando pela porta,faio de dentro como hum lião q 
eftà efperando aprea,para fazer aíTalto,& remerteo cm dous 
pulos,& o levou rtos braços,& o derribou no chão.Dom Fer 
nando,pofto que era homê de boá eftatura,& forçofo,& mã 
cebo,foi efte fobreíâltó de maneira,que no inftante delle não zo 
pode mais fazer,que abraçarfe bé c5 o Mouro,por lhe atar as 
mãos, no qual têpo por parte de cada hum acodirão muitos 
valedores,& ningué naquelle confli&oo fez melhor, que hú 
criado do mefmo Dõ Fernando,com cuja ajuda o Mouro foi 
morto,& aísi o forâo outros em outras partes,q cõ o mcfmo 
propoíito cõmetterão femelhantes cafos para morrer. 

Finalmente a cidade foi de todp dcípe jada dos vivos,por-
que os mortos ficarão pelas ruas:& quis Deos que dos Portu 
gueíès,pofto que forão mais de viritecirico feridos,não ouve 
algum morto,nem que correffe perigo de morte, fenão Luis 3o 
Falcão filho de Ioão Falcão, & Antonio da Fonfeca filho de 
Ioão da Fonfeca Efcrivão da Fazenda d'el Rei, por cauía d^ 
crva.E quem vira a grandeza defta cidade,a multidão do poT 

vo delia,o agro fitio em que eftà fituada,a cftreitezadasrugs, 
que as molheres às pedradas a podiáo defender das janellas,^ 
dos terrados,& matar os noílos; parecerlhc ha que milagre-"' ^ 

famente Deos a quis dar nas noffas mãos, & cegar 
aquclles Mouros para a deípejarem 

tam levemente. * * 
* 4? 
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C A P I T V L O VI. 

<Do que Nano da (jmha fix defpois de tomar a cidade de Mom-
baça,com algíis Mmiros que tomarão à ella, f f das nohas 

que lhe hierão deSimão da Cunha, <7 de outros 
Capitães da fua ar-

mada. 

A N T O que Nuno da Cunha fevio cm pof-
fe de Mõbaça, mandou arvorar a bandeira da 
Cruz â Chriito,na mais alta torre das caías dei 
Rei, que erao grades,& fortes à modo de Caf. 
tello,& d'ahi deu licença aosCapitães que fof-

íèm dar húa cevadura a gente dJarmas no esbulho da cidade, 
o qual de coufas ricas foi pequeno, por os Mouros terem o 
principal poíloem falvo, fomente de mantimentos eílav a 
abaftada,que foi a vida à muitos,por a necefsidade em q eíta 
vão delles,c5 a perdição da nao de Nuno daCunha;& fatisfei 

i 0 ta a géte aqlle dia,como a cidade cra grãde,& derramada, fi-
cou Nuno daCunharecolhido naqllas cafas dJel Rei,podo os 
Capitães em fuas eftancias em cada húa das boccas das ruas, 
quealli vinhão dar,& afsi nos lugares de fofpeita per onde os. 
M ouros podião cõmettèr. 

Quando vèo eo outro dia,q era Domingo, mandou à DÕ 
Fernando de Lima2 com atè dozéntos homés que foíle ao 
baluarte da entrada do rio, à lhe trazer as peças dJartelharia 
Com que os Mouros lhe tirarão; as quaes elles ja tinhão en-
terradas,de que algüas não apparecerão,& entre ellas, & ou-

30 tras peças que fe acharão na cidade aífentadas em partes per 
onde aos Mouros parecia que os noífos avião dé entrar, que 
era peí onde entrou o Viforei Dom Francifco d1 Almeida,, 
íerião por todas vinte, de que a maior parte erão de metal, 
em que avia algüas groífas,& com ás armas Reaes de Portu-
gal, por ferem das naos perdidas que atras diflemos. A tor-
nada deita ida que Dom Fernando fez, vindo per fora da ci-
dade entre hús ervaçaes, & lugares ene Libertos de mouras, 
em que bem poderião eftar mil homés,lhe faio hum grande 

z.Trancifco de Audrade,&Dwgo do 
Couto,Cafianheda,dizem, q era 
Dom Rodrigo de Lima,irmão de Dô 
Fernando,6" ijnefta entrada do ba-
luarte foi ferido de bua frechada, 
de que morreo. E João de Barros diz 
no fim do cap. j, que foi ferido na pe 
leja da nao de Meca, de qr.e morre$ 
emCalaiate. 

40 
golpe de Mouros às frechadas,& como o lugar era para elles 
defenfaveljpor fere mui leves no faltar, & os noífos vinhão 

K ? muito 



> vi. .'•jJpír-it'̂  • 

ÍO 

150 D É C A D A Q_V A R T A. 
muito armados , & deípeados do caminho, por a grande 
calma que fazia^frechavão os à feu prazer,em que Dom Fer-
nando ouve tres frechadas,& íèu irmão Dõ Rodrigo de Li-
ma oura,& afsi outros,q forão mais de vinte,.de q logo alli íi< 
cou morto hum Ioão Ribeiro, criado do Cardeal Iníãte Dó 
Afonfo, & deípois fallefcerão algüs de peçonha da erva q os 
Mouros alli ufão.Ao repique delta revolta Nuno da Cunha 
mandou feu irmão Pero Vàz,& polto que ao tempo que elle 
chegou,Dõ Fernãdo era ja de ntro dos muros da cidade,anda 
vão os Mouros tã oufados por aquelle dãno q tinhão feito, q 
cm vendo àPero Vàz o forão demandar fem temor,& lhe fe 
rirão logo muitos homésjmas como os noífos efpingardeiros 
acodirão,refpondendo às fuas frechadas,começarão derribar 
algüs,com que os outros fe poferão em falvo. 

Ao outro dia feguinte,pela oufadia do paílado,chegarãoíè 
tanto às cafas onde Nuno da Cunha eftava apofentado, que 
começarão de as frechar, como quê provocava aos noílos q 
faiílèm à campojmas cuítoulhe eite atrevimento fangue, & 
vidas,& aos noífos que os íizerão retirar dous mortos, &c íi-
car Pero Vàz da Cunha com hüa perna atraveífada de parte 
aparte, & ferido Dom Simão filho de Dom Diogo de Li-
m a ^ outros homés de forte. Por eíta caufa mandou Nuno 
da Cunha a Lionel de Taide com gente queimar algüas caias 
pelaIlha,poradefpejar dos Mouros,que cada dia vinhão 
dar rebates,nos quaes os noífos padecião muito dãno, por o 
grande ervaçal,& arvoredo,que afsi de tora, como.de dentro 
da cidade avia,que peava muito os Portuguefes, & encobria 
os Mouros,para mais à feu falvo os feriré. Folo que Nuno da 
Cunha mandou decepar algü arvoredo q fazia citas encuber 
tas,& não confentio q a gente foífe fora da cidade.Os Mou-
ros como fentirão eíte receo dos noíTos,c5 mais algum atre-
vimento,por a cidade íèr grande,em magotes íãltavão den-
tro,& ião à algüas cafas à furtar mantimento,& o que fabião 
ficar eícondido nellas,& em tres,ou quatro dias que iíto con 
tinuarão,íempre ião deminuidos,ficando algüs mortos pelas 
iuas do ferro aos noífos. # 

aDí^í do Couto efcreve, que quan Neíte tempo vèo Aleixo de Souía," que Nuno da Cunha ' 
mandara 

chamar,paraque com agente iãafe achaííè 11a tomada d'a-
quellacidade,o que elle não pode fazer antes, por tempos ^ 

contra-

20 
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contrários que teve,com tudo ainda v è o em cõjunção q ga-
nhou muita honra. Porque faindo Nuno da Cunha à cortar 
hüslaranjaes,ondefevinhão mettcros Mouros,& eílando 
ja com os machados aos pès delles,deráolhe rebate, que pela 
outra parte da cidade entravão muitos Mouros à roubar, 
contra os quaes elle mandou Alcixô deSoufacom algua gen 
te da fua,& Dom Rodrigo de Lima, que ia ainda ferido da 
frechada do dia atras,& Diogo Botelho,os quaes matarão al-
gus Mouros,& ferirão muitos, que là forão morrer entre os 

, léus, ícgundo fe defpois foub ; por cuja caufa ouve grande 
pranto entre todos, principalmente por hum delles:,*que era 
dos principaes,o qual de propoíito fe vèo offerecer à morte 
por fazer algúa boa forte, avendo que fe neftc cõmettimen-
tomorrelfe,quefalvavafuaalma;&aforte que fez foi ehe-
garfe tanto à Aleixo de Soufa, que lhe deu nua cutilada per 
hum braço, & outra acima da fobrancelha, por o qual atre-
vimento elle ficou morto às eílocadas aos pès de Aleixo de 
Soufa,por íiia mão, com ajuda de Luis Doria, que acodio à 
eíla revolta. A morte deíle Mouro caufou tanta triíleza, 

, &tcrror entre os feüs, que afloxarão aos noífos, íèm mais 
vir à cidade, & principalmente por lhes Nüno da Cunha 
màndar queimar quantos barcos avia ao redor dá Ilha, 
por os quaes elles da terra firme fe paíTavao à Ilha, &: afsi 
mandou vedar hum paífo,perque de maré vazia paflavamui 
ta gente. 

Eílando as coufas íieíie citado, íoubc Nuno da Cunhá 
per hum zambuco que vèo de Moçambique, com cartas de 
Simão da Cunha feu irmão,como fora alli ter a ix*dc Settem 
bro, & como defpois vicrão ter ao mefmo porto Francifco 
dc Mendoça,& Dom Francifco Deça , Capitães de duas 
naos,& que o navio de que era Capitão Afonfo Vaz Azam- . 
bujo,fe perdera cmhüa Ilha àque os mareantes chamão 
de Ioão da Nova, que diíla de Moçambique quarenta & 
Íeis legoas, na qual toda a gente íe falvou, & tirados algus 
mantimentos do navio, fe fuílentarao com elles,& com 
grajaos,rolas,& codornizes, de que a Ilhahe muito chea, & 
tam manias que as tomão i mão. Deíla gente logo foi 
hüa batelada para Moçambique, cm que ia o Piloto, 
& Meitre do navio: & Simão da Cunha, tanto que ci-
tes chegarão, mandou à Nicolao Iufartc , hum fidalgo 

K 4 mui 
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rnui prattico na', arte de navegar,que trouxeife a outra gente 
que là citava avia cinquoerita&dous dias, mantcndole da 
maneira fobreditta.E aísi foube mais Nuno da Cunha que o 
galeão de Bernardim da Silveira per indícios entendião fer 
perdido no pârceí de Sofala,como de feito íè perde o, mas não 
lè foube onde.Nuno da Cunha íicoü algum tanto confola-
do com eftas novas,prefumindo que as naos de Antonio de 
Saldanha,& Garcia de Sa, por elles terem mais experiencia 
da navegação,& levarem bõòs pilotos,& officiaes, irião per 
fora da Ilha de S.Lourenço à índia, dos quaes deípois teve I O 

nova fer afsi. 

C A P Í T V L O V I L 

CdtnàTímo da Cunha mandou convidar certos fenhores Mouros> 
que mandajfetngente para povoar Mombaça,<sr como o H(ei 

deliafefezpaffalio d'el%eï de Portugal com 
lhe pagar pare as, 

E N D O Nuno da Cunha como' Mombaça 2ç> 
era húa cidade mui grande, & a pouca gente q 
tinha, & os rebates que os Mcmros lhe davão 
cada dia,& como os naturaes dá terra, nos pês 
crãò niais leves em cÕmetter, & fugir, & ufa-

vão da erva em fuas frechas,com que fazião taiito dãno, de-
terminou de mandar vir gente da terra leve, & folta, & Cof-
tumada à aquelle feu modo de pelejar,para com os noífos fa-
zerem mais cffeito,lançando os Mouros de toda a Ilha.Sobre 
iífoefcreveo àcl Rei de Mclinde, o qual logo mandou hum 
feu fobfinho irmão do Principe herdeiro,com muitos Mou- 3 Q 
ros honrados,& ate quinhentos homés,quc foi para elles húa 
nova de muito contentamcnto.Porquc afsi por razão de co-
petencia que tinhão,como por faberem que a cidade ficava 
ainda corri muita fazenda > vinhão mui alvoroçados para íc 
vingarem,& fazerem proveito.Nuno da Cunha os reccbeo 
com muita fefta,& grande cftrondo de trombetas, & ataba- « 
les para cntrtftçccr aos Moradores de Mombaça. Ecomo a 
cidade citava dcfpejada,forãofe eftes novos holpedesapofen 
tar àfuavontade, & mui contentes por acharem esbulho, 
que para elles eraboa fazenda, da qual mandarão logo carre-

gados 
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gados os navios em que vierão.Da mefma maneira, & com 
a mefma boa vontade,v co per recado de Nuno da Cunha el 
Rei de Montangane, que hè hüa pequena terra vezinha à 
Mombaça,& mui vexada da vezirihança delia,por a amizade 
que com nofco tinha, com ate dozentos homés, por elle ler 
muifracoj & desbaratado porei Rei de Mombaça. E por a 
mefma caufa el Rei dá Illiâ de Pe.mba,que he fronteira à Mó 
baça,por fei mui abaítada de carnes,& refrefco da terra,man 
dou grandes preíentesà Nuno da Cunha; & outro tanto fez 
el Rèi de Zánzibar,& todo o contorno de Mombaça, por to 
dos eftarem oífendidos d'el Rei,como de hum tyranno pode 
rofo,que os queria lobjugar, & todos por efta caufa fe moí-
travãò contentes dá fua dcftroição,& íloífõs amigos. 

Com eftes vezinhos collumados à pelejar, & aos ares dá 
terra,cin Companhia dos Portugücfes,que lhes davão animo, 
os Mouros de Mombaça defpcjarao a Ilha,palfandofe a terra 
firme,de fronte de hu paífo,que de maré vazia o podião paf-
far à vao,& não mais longe delle, que diftancia ae hum tiro 
de bombarda,pelo qual como era de noute fazião entradas aí 
gúsdelles à vir buícar à íiias cafas do que lhe ficara neílas, & 
mantimentos,porque morriáò de fome. A efte lugar, qué ti-
nha fôrma de arraial,mãdou Nuno da Cunha Lionel de Tai 
de,& Dom Fernando de Lima, & como os Mouros tinhão 
boa vigia,forão fentidós,& fizerão menosdo que eí^eravão; 
toda via de caminho queimarão na Ilha algüas cafas a manei-
ra de quíhtãas que eftávão ermas.Neftas entradas q os Mou 
ros fazião mais com fome, que com vontade de pelejar, vie-
rão à defaVcrgonharfe tanto por entrarem na cidade, q faio à 
iífoPero Vaz dá CUnha;& pofto que íio campo ficarão èfti-
rados vinteciiico Mouros,foi Pero Vàz ferido de húa frecha 
que Iheatravcílou húa pernaabaxo do giolho , & quis Deos 
que não perigou, fomente morreo da erva hum Figueiredo 
criado de Dom Luis de Silveira Conde da Sortelha. Nuno da 
Cunha alem da ordem de pele jar,& faquear a cidade,que deu 
aos Mouros que vierão de Mclindc, & aos outros que diíTe-
mos,também lhes mandou que derribaífem as cafas, & def-
truiífem tudo;porque fua tenção era não deixar coula em pè, 
pois tanto dãno recebia.d'aqüellá terra. 

Quando el Rei de Mombaça entendeo que Nuno da Cu 
nhadeferminava invernar ríelíá, & que os Mouros leusve-

K 5 zinhos 
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zinhos derribavão as caías,& còrtav ao fcus palmarc^q uê « a 
parte defua vida,por íer feu mantimeto,mandou dizer àNu 
no da Cunha que lhe pedia,que folgaíTe antes de oaver por 
vaíTallo dei Rei de Portugal, que dcilruirlhe aquellacafa de 
fua vivenda,& berço de léus filhos,& lhe dcííe licença,& í e-
guro para húa peíToa de qualidade,que elle mandaria,à fallar-
lhe empazes.E paliados algús recados,primeiro vèo à N uno 
da Cunha hum Mouro honrado por nome Munho Mototo, 
que era parente d'el Rei,& afTentou com Nuno da Cunha, q 
cl Rei Te fazia vaíTallo d el Rei de Portugal, com tributo dc 
mil & quinhentos miticaes d'ouro cada anno(val cada miti-
caí d'ouro trezentos & fefenta reaes) & logo pagaria tres an-
nos;& por reígatc da cidade,pof a não queimarem,& deítroi 
rem, daria doze mil miticaes, & ficaria obrigado fervir a el 
Rei de Portugal,& de não recolher Turco, nem inimigo de 
Portuguefes cm fuas terras,tornando o Mouro com cite COLI 

certo,em final que cl Rei era contente, vèo com mil & ^qui-
nhentos miticaes em prata,& ouro,dizendo, que o mais ve-
ria logo, por quanto lè juntava por todos os moradores da 
cidade,pois todos participavão delta merce, & beneficio. 

Nelte tempo veoalli ter hum Andre Coelho, que anda-
a. d'outro Unnuâs fiz, menção v a levantado em hum bargantim ,a com dezafette Portu-
frtncifct de Andrée nocap.4s. da guefes,que Nuno da*Cunha recolheojcom lhe dar perdão da 
x.parte,o qual fe chamava Pero Pei° i i . n r 11 r r 
xoto, que indo nuno da cunha de

 C ü lpa d o levantamento,Vilto como lc elle Viera ofrerecer ao 
Melindepara Mombaça,o achou co ferviço d'cl Rei.E defpachou à Diogo Botelho Pereira para 

cop,& perdoados, os l/m tonftgo, & o citado em que ncava, & como determinava ir invernar 
a Ormuz, o qual Diogo Botelhopartioaxxvij.de Dezem-

bro,dc M.D.XXVIII .& chegou á Lisboa em lunho, 
de M.D.XXIX.de quem el Rei foube as novas $< 

da índia,& da Iornada de Nuno 
da Cunha. 

* * * 

CAPI-
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C A P I T V L O VI I I . 

T)o que fi^crao os Mouros de Mombaça nos dias que fe tratada a 
pa^jZsr como Nuno dá Qínhaainda quedos 'Portuguejes ma-

mão muitos,fe não quis ir da cidade,!? a dej-
trowyisr queimou. 

A quelles primeiros dias, em que fe trattavá 
da paz,confiados os Mouros na pratcica delia, 
vinhão à cidade com algüas coutas da terra fir 
me à vender aos noíTos; & converfavão os 
Mouros que de fora alli erão vindos; mas def-

pois que Nuno da Cunha apertou com elles, que cõpriífem 
oquetinhãopromcttid6,apartarãofeda comunicação dos 
Portuguefcs,& paífados algüs recados entreNunodaCunha, 
& cl Rei (obre efte cafo, tornou à mandarlhe húa correição 
per toda a Ilha,derribandolhe cafas,& queimando palmares; 
& porque elles acodirão logo àefte dãno, em recompcnfa 

o delle,ouve Nuno da Cunha por bem de lhe abater o preço 
dos doze mil miticaes em lette,de que logo el Rei man-
dou quinhentos, & para pagarem efte dinheiro, mandou 
algús homésprincipaes à cidade, que viífem as cafas nobres 
que eftavão em pè,para per leus donos fazerem o lançamen-
to do que avião de pagar, & acharão que eftavão ainda por 
derribar mais de novecentas cafas principaes, lamentando 
com muitas lagrimas a ruína das outras. Mas cõ a comunica 
ção que ti verão comos Mouros,per os quaesfouberão que a 
maior parte dos Portuguefes eftavão doentes,esfriarão do ne 

o gocio a que vinhão,fazendo conta,que Nuno da Cunha por 
fugir o perigo da doença defpejaria a cidade. 

E na verdade os noílbs eftavão em eftado, para elles tere 
efta efperãça.Porque homés que de dia, & de noute nunqua 
deixavão as armas,&dormião pouco,& comião fomente os 
mantimentos da terra,que era arroz,& milho, & fendo o lu-
gar naquelles mefes doentio aos naturaes, quanto mais aos 
eftrangeiros,& mais vindo ja a maior parte dellft doentes do 
mar,não podião deixar de cair cmgrandes infirmidades: & o 
que pior era,que l oa natureza tinhão por mezinha,carccen-

o cfo dos remédios,à que erão acoftumados em taes tempos. E 
afsi 
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aísi morrerão de doença mais de dozentas peíloas, de que os 
principaes forão Pero Vàz da Cunhajirmão de Nuno da Cu 
nha,& o menor de íeus irmãos,mancebo de grandes efperan 
ças,muito esforçado,humano,& ornado de outras muitas vir 
tudes,D5 Pedro da Silva,filho deDõ Philippe Lobo,Enrique. 
Furtado de Mendoça,filho de Afonio Furtado,DÓ Rodrigo 
de Noron ha,filho de DoSancho, Gonçalo Pereira,Iorge Brã 
d io,íiiho de Duarte Bradao, Alvaro Peíèanaefcrivao damoe 
da de Lisboa,cj por amizade q tinha cóNuno daCunha fe foi 
cóelle â índia,Gafpar Moreiraeftribciro pequeno que fora í'é 
dei Rei, & hum irmão ieu, & outros homes defta qualidade 
criados d'el Rei, có as quaes mortes q aífombrarão a gente, 
foi Nuno da Cunha por vezes requerido pelos fidalgos q cõ 
elle eftavão,que a vida delle importava mais ao ferviço d'ei 
Rei,que a de todos,q lhe pediao que poíeííe fua peífoa em lu 
gar menos enfermo,& elles ficarião alli, com a ordem q elle 
mandaífe.Ao que Nuno da Cunha refpondeo,que Decs per 
elles lhe dera aquella cidade,q a não avia de dei amparar, que 
apercebido eftava para o q Deos delle difpofeflè, & q conta 
daria elle à Deos,& à ei Rei, & à fua honra > pondofe elle em i9 
falvojdeijfandoos à elles no perigo?& afsi có muito animo, & 
conftancía eíperou todos os fucceífos do tcmpo.E porque os 
Mouros per avifo dos q vierão fobre as pazes q eftavão na ci 
dade,fabião deftes requerimentos q fe fazião à Nuno da Cu-
nha,tinhão efperança q o poderião mover algú dia,& não to 
mavão conclufão. E para os efpertar mandou Nuno da Cu-
nha cõmetter a eftãciade Muiiho Mototo,qeftava mais per 
to do paíTo da Ilha para à terra firme. Ao que foi Dó Fernan -
do de Lima,q j a era ião das feridas q ouvera, com dozentos 
homés,porq a mais gente toda andava enferma,& ficava cm 3 o 
guarda da cidade/Porem porque os Mouros forão aviiados 
per hum eferavo da terra,não ouve cffeito efta fuaidajmas de 
outra vez q elle foi ter à outra parte contra a rerra de Melin-
de,dequeosMouroseftavãodefcuidados,fdcuem hum lu-
gar,onde matou muitos,& trouxe algús cattivos, 

Chegadoofimèf Ianeiro,doannode 1 j ip.vèotèràMóba 
ça húPoi-tugiibs per nome Pãt ilião Pinto,q vèo da índia em 
büa atalaia cÓ mercadoria àMelinde,o qual deu relação à Nu 
no da Cunhadas differéças entre Lopo Vàz deSãpaio,& Pe-
ro Mafcarenhas. Apôs efte,vèo BaftiáoFerreira Alcaide mor 

de Goa 
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de Goa cm hum navio,que lhe deu nova como Antonio de 
Saldanha,& Garcia de Sà paflaráo ambos à índia,pelos 
quaes Lopo Vàz de Sampaio, & Afonfo Mexia Vecdor da 
Fazenda,íbuberão da fua vinda,& com fofpeita que podia in 
vernar nac^uella coita,o mandavão à eile com cartas, que lhe 
deu.D'ahi a poucos dias vèo de Ormuz húacaravella, de que 
era Capitão hum Pedralvarez do Sòveral,o qual mandava 
ChriítováodeMendoça Capitãodaquella cidade ávifitar 
Nuno da Cunha com refrefco,& coufas para doentes, q deu 

io vida à muitos,que das febres andavão mui mal tratados. Sen 
do mortos quafi no mefmo tempo de hum defaítre mais de 
vintecinconomés,emqueentrava LioneldeTaide dehüa 
frechada,& Dom Rodrigo ficou ferido de outra,de que mo-
rreo deípois em Calaiate. E o cafo foi, que fendo Nuno da 
Cunha avifado,que os Mouros efperavão naos de Cambaia, 
que com mercadorias vinhão fazerreígate à Mombaça, por 
querer aver à mão hua nao que allí vèo ter, mandou là dous 
bateis grandes com eípingardeiros, em hum delles ia Dom 

z 0 Rodrigo de Lima,& no outro Lionel de Taide. Eíta naocõ 
remor delles,& de hum bargantim qué foi diante, de que era 
Capitão Andre Coelho,fe metteo em hum eíteiro, que cau-
fou a morte à eítes doüs fidalgos,& aos que com ellcs ião. E 
aísi aos do bargantim,por fer o eíteiro tam eítreito, que os 
Mouros das ribanceiras da terra os frechavão,principalmen-
te de hüa tranqueira que fizerão de pés de palmeiras,onde po 
ferão certas peças d'artelharia. E vendo os noífos, que não 
podião tirar d'alli a nao, nem menos ardia com o fogo qué 

d u a s v e z e s l h e p o f e r ã o , a deixarão.3 E indo j a os bateis bem a. Efia nao foi entrada dos nofos.cõ 

frechados, para maior defiftrecôm a maré vaziaficouo bar-
3 o gantim atraveífado onde toda a gente pereceo as frechadas, acharão muita fazenda, que com 4 

c(capando fomente hum remeiro do barçantim,que vèo dar PreP dc" recoiherè,fidefmdarã» 
í , j ~ 0 1 maje q vazava,com q os bateis, 

nova da delgraça. & bargantim ficarão emfcfo, fibre 
Paífados eítes trabalhos, teve Nuno da Cunha coníèlho os quaes acodirão tantos Mouros, q 

fobre o que faria daquella cdade.por tir jadirroquedaudo t ^ ^ ^ & Z Í 
lhaDeosaavia de entregar a Munho Mahamed íobrinho tena.osbateis não receberão tam» 

ao 

fou,que a enrregaífe antes á Cide Bubac feu irmão-E porque rramfit de Andrade. i.?atte,ca-

eíte p e d i a á Nuno da Cunha cento & cinquoenra homês 
40 Portuguefes, porque íèm elles não fe atrevia à defendela, 

aílentou 

I 
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aílentoú Nuno da Cunha de a queimar antes, vifto quanto 
dano lhe podia caufar eíta gente.Chegado o tempo da mon-
ção para poder partir,mandou repartira cidade entre todos 
os Mouros, q erão vindos em odio d'ci Rei delia,os quaes co 
mo eftavão magoados dos Teus moradores, para deitroir tu -
do enchião os vãos das caías de madeira, & palha das outras 
caías da gente pobre,& punhãolhe o fogo,de maneira q com 
a força delle,caindo a maior parte da cidade, ficou toda feita 
cinza. 

Vi xv.de Março por diante comef 2o ^ c n t r â c ^ ^ Marco,porque o requeria ia o tempo,man , 0 
nejla cofia a ventar os Ponentes,que V \ V i r

 1 i i S 
kc a mor.ceo paraftir delia,&nave dou Nuno daCunliaa Ioaoae Freitas em hum batel gran-
garà Ormuz.. de dâs naos com peças d'artelharia ao paílo da Ilha à entreter 

os Mouros,que não paíTaífem à ella,á dar nas cofias dos 11 o f-
fos quando quifeífem embarcar:& em quanto lã efteve loão 
de Freitas,mandou metter muita lenha nas caías d'cl Rei , 011 
de elle poufava,&darlhe fogo,&afsi per muitas outras da cida 
de,onde ainda não chegara,cujo ruido, fumaça, & eftrondo 
da ruína dos edificios, tinhão hüa femelliançado inferno. 
Neila conjunção fe embarcou Nuno da Cunha para Melin 
de,fem contrafte,nem impedimento algum, com os Portu- z& 
gueíès q efeaparão da guerra & das iníirmidades de Momba-

Nuno da Cunha,que invernar ao em dizendo, que todos quetiao fer vaííallos d'el Rei de Portugal: 
Moçambique, partirão àlalii com a & 0 mefmo fizerão os moradores da cidade de Brava,-os 
menção dos Ponentes, com quatroce -vt i ^ i i \ w » i ti ^ 
tos bernes menos que lhe morrerão

 <IUacS t a n t ° 4UC N u l l ° d f Cunha chegOU a Melindc,íhc ma-
naqrteiiacidade Ediz.Diogodocou darão Embaxadores de fuás Cabildas,com íettecentos & cin 
E S Ê S i quoentamúxaesdVuro.empagamétodeparcasdc tres an-
cunha de caminho para ormuz.. E nos,& que cada auno lhe paganao dozentos & cinquocnta, 
o mefmo efaeve Castanheda iiv.7. com mais outras obrigações,o que lhes Nuno da Cunha fol-
c"í)-10'' goude aceitar por razão de ja ferem deftroidos do tempo 
*A defimição defla cidade efereveo que feu pai Triltão da Cunha per aquella cidade paífou, dc 
loão de Banes nocap.3.do uhv.da q u e Nuno da Cunha que com elle ia foi teílemunha* 
i.Decatia. 1 . . . t .. { N x r 

Aqui em Melinde veo te r leu irmão Simão 
da Cunha, que invernara em 

Moçambique.4 

* * 
* 

C A P I -
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c á p i t v l o ix . 

(orno Nuno da Cunha afientou de ir a Ormu\, <sr do que fe^ antes 
quepartijje de Melmde}<sr do que ordenou em Calaiate 

M afcatetatè chegar àOrmuzj 

M Meíinde teve Nuno da Cunha coníclho 
com os Capitães,Meftres, & Pilotos, fc faria 
fua viagem em dereitura à Collada Indiaj por 
o tempo ainda parecer algum tanto verde, & 
foi aílèntado per todos,que era couía mui pc-

rigofa cõmetter aquella colla naquellc tempo cõ tamanhas 
naos,quc á mais fegura viagem era ir invernar à Ormuz. Af-
fentada afsi a jornada,defpcdio d'alli Baftião Ferreira cõ car-
tas para Lopo Vàz de Sampaio,& Afonfo Mexia,em que lhe 
dava conta da fua partida para Ormuz * donde logo como a 
monção vieíTe fe partiria,& que fua teção era naquelle me£-
mo anno ir à Dio,que lhes pedia,que tiveífem feito todios os 
apercebimentos,alíi de navios de temo,como de muíiiç õc$, 
& mantimentos, por fé não detèr niílo quando foíle, dom 
outras couías que importavão à aquelle negocio.Baftião Fe-
rreira chegou a Goa em Maio corri aquelíàs cartas, & Nuno 
da Cunha partio de Meíinde à iij.de Abril,deixando primei-
ro polia a terra em paz, & prefos dous homés que anda vão 
levantados a roubar,com ordem que os enforcauerri, porem 
clles fe acolherão antes da fua partida para os Mouros. È a 
Luis de Andrade mandou cm hua caravella dc que era Capi-
tão,a hum lugar perto d'alli,quc fe chamava Iubo, cm buíca 
dc hum galeão de Rumes,qüe viera ter à aquelle porro com 
tempojo qual fez Luis de Andrade dar à cofta, pelejando cõ 
elle,&lhe tomou muita pimenta que trazia de Iaoa, & leva-
va para o Eftreito,& lhe matou gétc, não fem fangue da fua. 

Deixou também o Governador em Meíinde Triftão Ho-
me , filho de Pedro Home eftribciro mor que fora d'el Rei 
Dom Manoel, com oitenta homes enfermos, & que como 
vicífe Settcmbro fe embarcaífc Com clíes para a índia. Os 
quaes defenderão à el Rei de Melindc náo ler dellroido por 
cl Rei de Mombaça,que logo partido Nuno da Cunha, vèo 
contra el Rei de Meíinde.E neltafua defenfão fe acharão en -
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trc os Portuguefes com Triftão Homé, cftaspeífoas princi-
paes, Iurdáo de freiras, Duatte de Miranda^ Bailião Mon-
teiro, Bar tholameu Freire Feitor,& Ioão de Mattos. 

Partido Nunóda Cunha de Mclinde, paííou pela Ilha dc 
Socotorà,ondc fez lua agoada, & deu provifões ao Xeque 
d'alli,para a navegação de feus navios, porelle ler fiel amigo 
dos Portuguefes. Paliados tres dias que fe deteve naquella 
Ilha, com bom tempo chegou a x. dias de Maio a Cala iate, 
que he o primeiro lugar do Reino de Ormüz na cofta de Ara 
biajóíidè 1'oube o desbarato das tiiftás, que fez Lopo Vàz de i * 
Sampaio na enfeada de Cambaia, que atras eferevemos, & 
achou Aires de Soufa de Magalhães, lòbiinho de Lopo Vàz, 
que per feu mandado,como Capitão mor do mar de Ormuz 
andava com húa fufta,& dous bargantíjs,guardando aquella 
cofta infeftada dosNautaques,que às vezes falteavão nella 
os navios que vinhão da índia. Eftava também em Calaiate 
por Feitor Gomez Ferreira criado do Duque de Bragança, o 
qual tomava as fianças aos Mouros que carrcgavão dc ca-
vallos para Goa.E porque o Guàzil, fk os Mouros da terra íe <• 
vierão queixar àNunò da Cunha, que recebião dclle algüs 10 
aggravos, mandou elle lançar pregão, que qualquer pelíba 
que tivelfe recebido aggravo algum de Portuguelès,fe vieífê 
a ellc,que o màndáriá defaggravar,comò fez, mandando pa-
gar à muitos,coufas que tinhão mal levadas, & aos que erão' 
officiaes d'el Rei fufpendeo de íèus officios,& os levou pre-
fos à Oríttuz,o que fez grande cfpaiito nos Mouros, por não 
terem vifto aquelle caftigo,no que deu efpcrança à todos, q 
àfalta dc juftiçá,não avião de receber mal, & dãno, & nifto 
fe deteve tres,ou quatro dias. 

Ao mefmo lugar vèo ter Dom Fernando Dcça, que ia oá 3 Q 

ra Ormuz por Capitão mor dos ííavios que andão naquelle 
tratto paraa Iridia,os quaes Nuno da Cunha levou confino 
à Ma/cate,onde chegando à xix. de Maio, foi logo vifitado 
do Guazil d aquella villa, que fe chamavaXech Raxit, que 
era o que no tempo do levantamento de Ormuz,ergueo bali 
deirà por el Rei de Portugal, & li v rou muitos dos noífos. E 
porque elle tinha morto Raez Delamixà , irmão de Raez 

"Deada.jJiv.y.cat.é. Xarafo,pela maneira qUe atras conramos, * defde entam ate 
a chegada de Nuno da Cunha,trabalhava Xarafo por o aver 
em Ormuz,& vingarfe delle:& quando per fuas manhas não 

pode, 
40 
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pode,diífe à el Rci,-q efte lhe devia mais de vinte mil xerafíjs, 
por não aver dado cojij:a avia.muito tçpo, quç per qualquer 
via que foffe o fizeífe vir à Òrmuzjo q nãó quis Xcch Raxk 
fazer,& fe dcfpôs à padecer tudo o que lhe vieífç,antes que ir 

to,& de outras coufas deu elle cónta a Nuiio Ha Cunha,dizé-
<lo,q fe vinha metter prcío cm fuasmãòs,& afsi a feus filhos, 
& fazenda.É que debáxo de feu amparo iria à Ormuz, & da-
ria fua conta, a qual elle femprediíle que queria dar, & não 

i a queria q a deífe ourre por elle j mas porq querião mais tirar-
lhe a vida,q tomarlhe conta,avia deixado de ira Ormuz; & q 
como Deos íabia fua innocécia, & não fer clle mcrccedõr de 
morte,o provera com S.S.vir por allí para o livrar de leus ini-
migos^& gratificar os ferviços q tinha feitos à el Rei"'de Por-
tugal. Nuno da Cunha por ja eftar àn formado dárlcalcbde 
dcílte Xcch Raxit,o coniolou,& fegürbu de íeustemorc&^ro 
mettendolhe deihè guardar juftiça,&fazer merce icm;iaoms 
d cl Rei feu Senhor,por os ferviços que lhe fizerçu-b ohsjíM 

E porque lhe parecco melhor não ir à Ormuz ncòm ran-
i G tasnaõsgroífas,ehtrcgou3s à Dom Fernando de Eimâ>com 

milhomés que nellas podião ficar, que mais fcrviriãoalliíon-' 
de cftàv ão pârafav or d-aquelk cbfta'; & elle fe foi caftiinhd 
de Ormuz,cõ todos os fidalgos, & Capitães que não tinhão 
cargo das naos que ficavão.Sua chegada foi muifefte jada, & 
celebrada,porque entrou com mais pompa na cidade,do que 
ate entam entrara Governadoi\com fua guarda de ãlabardti 
tos diante,veíiidos de fua libre , com trombetas, átabales;; 
charamcllas,no que deu muito contento àcl Rei, &í à gente 
da cidade. Os .fidalgos que levava ião veftidos de v arrasfedasy 

3 0 & também ornados de efpadas,punbaes, cadeas, pontas\ & 
arreos douro, que parecia que ião mais para dar à aquellcs 
Fcrfas,que para tomar delles,o que cm tanta abundaneia el-
lesnão tinhão vifto.E como em chegando fucccdeo cafo per 
quelhefoineccífarioporem effeito algúas coufas mais pref-
tes do que elle le va va em regimento,convém fazermos hum 
pequeno difeurfo das coufas que crio paífadas em Ormuz 

defpois do levantamento deílc, ôc do eftado em que ef-
tavão,para íe melhor entender o que Nu-

; no da Cunha fez. 
* * 

* L CAPI-
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íDfl que erapajfado corri Xarafo Gualde Ormu^t? como foi pre-
fyèr cartas <?el%ei IDom loao^ue Manoel de Macedo tfbop 

dejle 1^em)&. do que Num da (unha fafíou j 
com el 1{ei de Ormu%. 

E S P O I S que Lopo Vàz de Sampaio dei-
xou em Ormuz à Raez Xarafo , leftituidò 
no feu officio de Guazil,& amigo com Diogo: 
de Mello 

Capitão d'aquella Fortaleza, como 
atras diífemos,* cõmetteo Xarafo taes coufas 

na adminiftração do feu Guazilado, que por cilas mandou 
Lopo Vàz à Ormuz à Manoel de Macedo com proviíõespa 
ra o prender,& dar o Guazilado à Raez Hamed. Manoel dq 
Macedo chegou à Ormuz,prendeo Xarafo,& o levou à Goa, 
onde o Governador o mandou metter na torre de homena-
gem,& delpois lhe deu a cidade por prifão. Mas Xarafo ufan 
do de fuas cautelofas manhas,fe livrou de codas as culpas 
Lopo Vàz o tornou à mandar à Ormuz,confirmandolhe de 
novo o cargo de Guazil,em cópanliia de Chriftovão de. Me-
do za q ia á fervir de Capitão d'aquella cidade,na vagante de 
Diogo de Mello. Neftaviagé de maneira grangeou Xarafo 
á amizade de Chriftovão de Mcndoça,q chegando à Calaia-
te,ufahdo de feus poderes em favor de Xarafo,mandou hum 
recado à el Rei de Ormuz,ordenado per Xarafo, de q reful-
tou o mefmo diaq Chriftovão de Mêdoça chegou ao porco 
de Ormuz,matar el Rei Raez Hamed feu Guazil, que o fer-
via em aufencia de Xarafo-.fendo hum homem de quem fe 
elle 

avia por bem fervido,por fua lealdade,& inceireza, & de 
quem todos os Portuguefes recebião mui boas obras. A cau-
ía defta morte,dizem que foi Xarafo;porque tal fo i o recado 
que à fua inftancia mandou Chriftovão de Mendoça à el 
R e i , que para elle viver,lhe foi forçado matar à Hamed.Po-
rem el Rei calando efta caufa,dava por razão da morte de 
Hamed,defeortefias que lhe diífera, & que o quifera matar, 
quando ouvio dizer que Raez Xarafo defembarcava, & que 
avia de fervir de Guazil. Sabendo 
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Sabendo el Rei Dom Ioão cilas coufas que cm Ormuz 

paííav ão, &c outras que contra Chriftovão de Mcndoça-
& Xarafo fe punhãõ,encomendou à Nuno da Cunha quan-
do deite Reino foi, que tiraííe de todas devaífa.E querendoo 
elle fazer,avendo quatro dias que à Ormuz chegara, lhe deu 
hum home hüa carta de Manoel de Macedo,dizendo,que fi-
cava em cafadVl Rci,& lhe manifestou de palavra o fegredò 
que vinha na Carta,que era ir préder ao paço d el Rei à Raez 
Xarafo,que lhe mandaífe gente de foccorro para o fazer. Da 
nova,& vinda de Manoelde Macedo,ficou iõbreíaltado Nu! 
no da Cunha,& a grande preífa,por não acontecer algüá de-
fordem,entrou na Fortaleza,& mandou à Chriftovão de Me 
doça Capitão delia,que de fuá parte fofíeas cafas d el Rei- ;& 
lhe chamaffe Raez Xarafo,& que em toda maneira não v i e P 
fe fem éllej& avendo algum impedimento por parte d'el Rei* 
que iecretamentc lho avifaffe:& paiaiffo mandou com elle o 
Secretario Simão Ferreira , & algúa gente< Xatafo fomente' 
per palavra do Secretario ie foi com elle, fem nenhú affom-
braméntò, ficando Chriftovão de Mendoça & Manocldé 
Macedo failando comei Rei.- Efta novidade de Manoel de 
Macedo vir prender Raez Xaráfó, procedeo dç elle o trazer 
prefo de Ormuz à índia,como atras diílemos;* & parece que 
naquellaviagemvèo Xarafo contando à Manoelde Mace-
do , & cenfeitando culpas alneas, & não ás fuás. E quando 
Manoel dé Macedo vèoà Portugal o anno M . D . X X V I I I . 
com Pero Mafcarenhas,porque cílc fe achara prefente ás 
diiíercnças, que Pero Mafcarenhas tivera com Lopo Vàz 
de Sampaio, chegando às Ilhas Terceiras, foi eleito para 
virá el Rei diante das naos, com as novas de cilas alli fe-
rem chegadas, por ainda a armada, que ás avia de ir buf-
car, não fer là, & para dar conta à èl Rei do eítado das 
coufas da índia. Porque tinha elle muitas qualidades para 
iífo, & faber bem as coufas daquellas partes, por aver an-
dado muito tempo nclías. E alem diílo , tinha hüa íoltura 
em as contar, fegundo elle queria, & com fer bom caval-
leiro, não tinha no que deziaprimor de fegredò, nem ref-
jmavdo da honra alhea; de maneira que por elle ficou cl 
Rei cheo de coufas de Ormuz prometreo á S. A. que 
lhe traria prefo à Raez Xarafo, & delle poderia ter infor-
mação de todas as çoufas que Capitães.cobicofos tinhão 
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feko; & lhe deu efperanças que per o mefmo Xarafo podia 
averhúa grande foma de dinheiro. Cheio deltas informações 
mançlpu cl Rei a Manoel de Macedo, em Settembro, com 
grandes poderes,exempto do Governador da índia,& do Ca 
pitão de Ormuz,à fazeraquella obra,não parecendo à cl Rei 
que Nuno da Cunha nefte tempo podia citar cm Ormuz. 
Eite favor que Manoel de Macedo levou dcl Rei, como eUe 
era homem íblto,& defcuberto,& não muito attentado, in-
do mui encarregado de não revelar o fegredo da fua jornada, 
primeiro que partiííe publicou ao que ia. E chegado à Mo- 10 
çambique,foube como Nuno da Cunha ia caminho de Or-
muz. D'alli foi fazer fua agoada a Socotorà, & no cabo de 
Roíàlgate,que he na coita de Arabiá, deixou o nayio efeon-
dido,& em húaterradada terra fe embarcou, & em hum dia, 
& húa noute chegou à Ormuz,à vij. de Iunho, & fe metteo 
em cafa de hum criado feu, & d'ahi íaio à outro dia pela ci-
dade,fem dar conta à Nuno da Cunha > & foi à cafa d el Rei 
fazer o q acima diífemos. Epoíto que à muitos pareceo que 
o Governador o devera caítigar , por c5metter aquelle 
negociofem lhe dar conta, deixou o caltigo para el Rei lho 10 
dar em Portugal, & fomente lhe diífe algúas palavras de re-
prehenfão. 

Entrando Raez Xarafo na Fortaleza, foi mettido em húa 
â. A prifiodeRaez. Xarafo efireve torre,a & entregue à Manoel de Macedo,&Nuno da Cunha 

todos veltidos de f eita. El Rei cambe fe pôs de feita cm húa 
fala grande alcatificada de riquifsimas alcatifas, fegúdo o ufo 
dos Reis Mouros daPerfia,por eílafcr a fua tapeçaria,E tãto 
que Nuno da Cunha chegou a porta,elle fe levantou de húa 
cadeira lavrada de madre pérola,em que eítava aífentado, & 3 q 
o vèo tomar aporta. Feitas fuas corteílas,ambos mão por 
mãofe forão aífentar,el Rei em fua cadeira, & Nuno da 
Cunha em outra , que para elle eítava poíta junto d'el 
Rei . Por feita tinha el Rei húa cabaia de beatilha mui 
delgada, por terem fer eíta mais nobre veíte para os 
Reis,que fe foífe de brocado,& cingido com hum cin-
to d^ouro , & pedraria , & hum terçado da mefma for-
te mui rico os dedos cheos de anéis com ricas pe-
dras, na cabeça tinha hum carapüção dos da diviía do 
Xiah lfmacl, com hum penacho de penas dos paífàros 40 

de 
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de Maluco,com muitas pérolas,os pulfos dos braços, & dos 
pès/cgundo feu ufo, tinha cubertos de bracellettes douro,&£ 
pedraria,& os pes delcalços fobre hum coxim de velludo de 
Meca.Dcfpois que ambos forão affentados, mandou Nuno 
da Cunha aífentar em hús bancos que para iíTo eftavão ordc 
nados à Chriftovão de Mendoça Capitão da Fortaleza, & à 
feu irmão Simão da Cunha por Capitão mor do mar, & afsi 
outros fidalgos principaes, fegundo fuás qualidades. Paífa-
das as primeiras palavras, de fe verem hum ao outro, Nuno 
da Cunha lhe deu as cartas que levava d3el Rei Dom Ioão, 
perque lhe notificava mandar Nuno da Cunha à aquellas 
partes por Governador delias. E aísi lhe deu outras que leva-
va Manoel de Macedo,em que lhe faziaàfaber,que por 
comprir à feu ferviço,& ao bemd'aquelle Reino de Ormuz, 
elle mandava vir a Portugal Raez Xarafo feu Guazil. E que 
alem de Nuno da Cunha, por bem de feu officio, fer à rifo 
obrigado,elle particularmente lhe encomendava as coufai 
delle Rei de Ormuz,& que trataífe fua peífoa, & o conten-
taífe em tudo como à feu filho,porque teria diífo muito pra-
zer: & que com eíla confiança,elle Mamud Xiaho podia re-
querer a Nuno da Cunha,porque elle o faria afsi,por feu có-
tentaménto,bem,paz,& aüeíTego do Reino. 

C A P I T V L O X I . 

S)o que Nuno da (unhapajjòucom elRei de Ormu^i? co-
mo pe/adamente aceitou o que lhe deu fir o man-

dou entregar ao Feitor d'el %et de 
'Portugal. 

I D A S eftas cartas d el Rei de Portugal 
pelo Secretario Simão Ferreira , & inter-
pretadas per Franeifco Munhoz lingoa„ 
Nuno da Cunha pelos termos dellas,fe co-
meçou oííerecer à el Rei à tudo o que fof-

fe bem, & ferviço feu, & lhe pedio não tiveífe pejo de lhe 
dizer,fe tinha recebido defprazer, ou efcandalo de aleúa 
p e í f o a , p o r q u e elle proverianiífo,como cl Rei feu Senhor 
lhe mandava. E que quanto à vinda de Raez Xarafo à Por-
tugal,© não devia ter por eílranho, nem lhe deífe fofpeita 

& L 3 algúa, 
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algúa,quc era em dano,&óffenfa dcllc Mamud XiaH, antès 
çrapor feu bcm,& accrefccntamcnto défeu Eftado,& afíefi-
fego d aqueíle Reino,por ter el Rei feu Senhor informação 
quasm inqbieto>& tyrannizado eltava.Com eftas palavras dé 
esforço,& fconfòlação,também lhe diífe,como tinha fabido, 
que clle matara à Raez Hamed íèu Guazil ,& Governador 
d'aquel le Reiíio, per autoridade dei Rei de Portugal feu Se-
nhor,a qual morte não íendo per via judicial * como coftu-
mão fazer os Príncipes, & Reis Chriíiãos,fe tem entre elles 
por coufa muicriminofa,a que fão obrigados dar conta, não 
fomente à Deos, mas ao mundo, & à algum Senhor fe o ha 
na terra fobre elles. Eporaquella morte fer mui publica, & 
de que eftavao mundo eíperando a punição delia, elle como 
Governador da índia,que provia cm todos osbées ,& ma-
les delia, em peífoad^l Rei feu Senhor, como miniftro de 
fua juftiça,avia à elle Rei Mamud Xiah por condenado por 
matador daquelle Governador do Reino de Ormuz,que 
era d ei Rei Dom Ioão íèu Senhor; que fe elle tiveífe algúas 
cauíàs juftas,&mariiféftas, que as moftraífe, porque diante 
d'aquellcs Capitães,& fidalgos que crãoprcfehtes, elle pro-
veria niííòycomocompria abem da juftiça , & ferviço dei 
Rei , polo que fem tefrior podia dizer o que quifeífe* El Rei 
lhe refpondeo,que quanto às offertas que lhe fazia per carta 
d'el Rei feu Senhor, elle as recebia como de feu Re i , & Se-

oseteie"" OSM 11 ares l " ' ^ « » A 4UC 4 u a n t o a morte de Raez Hamed, clle o matara, 
P ^ e o quilera matara elle, & pois tivera tam juftacaufa, 

Pam,os Malaios chi, & os Arábios não lè lhe devia eftranhar defender fua vida, com morte de 
Tambitl; be hüaarvore q animada quem lha queria tirar,& mais fendo Íèu vaífallo, & official, 
a outras trepa por ellas como a Era, 1 . Cr • n r rr ' r 
cujas folhas fão mais compridas, &

 C U J° orhcio era olhar por lua peíloa,& iiao procurar í ua mor 
mais eftreitas na ponta q as da La- te,& per fuas mãos.N uno da Cunha por o não afrontar mui-

S t t Z X & S * ^ d i f l ^ d l e a ^ t ó y o . q o e » w ^ ^ u e R ^ H » 
eftomago, refoiutho das ventofida- med rora morto,não tinha outra arma,mais que nua faca,qyc 
deS,ufiM«md,sdems,qfebo- coftuma todo home thizer pará cortar o Betcle» & que elle lem,(? faz bo anheltto.Vfao dasfo- r> í n , j » r t • 1 r ^ 

lhas doBetek todas as gentes orien
 e l t a v a armado,& apercebido, como couía que k>ra cui-

taes,com Areca(que be humfrutto dada,& não áccidcntal. Equepor quanto as mortes dos ho-

cas de o firas, ir os ricos lhe meflu- íe por mal,proceder niffo cõ dcvaíías,& teftemunhas, íègun 
rão Canforado Borneo algus Ca do às leis d'el RcifcU Scnhor.NuilO da Cunha , pofto que ei 
lambac,& Almifcar,ou Âmbar. d • J li £ 1 n r - V-
Garcia d'Orta no imo dosfimpies, . d l z l a c ! u c elle tora autor delta morte, & que a nao fizera 
& drogas da índia. conftrangido per outrcyfenáo p cr fua própria vontade, bem 

entende o 

» 
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cntendeo nelle,pòfto que Xarafo eftava prefo,que temia di-
zer quem o movera a iffo; 

Mudada a pratticaem outras coufas,querendofe Nuno da 
Cunha defpedir,mandou el Rei trazer hum cinto d'ouro, &c 
pedraria,& hum terçado,& adaga da mefma forte, & algüas 
peças de brocado,& panos ricos de feda,& os deu à Nuno da 
Cunha,pedindolhe que tomaífe aquella pouquidade por feu 
amor,por não perder o coftume dos Reis d'aquellas partes.E 
porque Nuno da Cunha fe efcufava cõ boas palavras, elle íe 

i o ouve por injuriado diífo,com que lhe conveo aceitar as pe-
ças.E à todos os fidalgos deu el Rei as fuás, fegundo as quali-
dades das pcífoas.Com ifto fe defpedirão delle, & à porta a-
chou Nuno da Cuha hum fermoío cavallo fellado,& enfrea-
do,& Ornado ao ufo dos Perlas,qualhe também el Rei man-
dou apprefcntar,o qual cavallo, & afsi todas as outras peças, 
elle mãdou entregar na Feitoria,& carregar em receita fobre 
o Feitor,fegundo o feu regimento,que era não tomar para íi 
os prefentes que lhe deífem. 

zo C A P I T V L O XII. 

Qomo Nuno da Cunha cntendeo na de%ijfa cotra %ae%JXarafo, 
do quefe^Johrefm hinda à Tortugalyisr condenou â el 1(et de 

Oniiu^por a morte de Hamed. 

E I T A aquella primeira vifitação à el Rei, 
3 começou Nuno da Cunha entender nas cou-

fasdo governo da terra. E porque Racz Xa-
rafo íe avia dc vir para elfe Reino,-quis logo 
entender na devaíla que el Rei mandava tirar, 

para a mandar per Manoel de Macedo, como mandou. E 
como com ella devaíla também tirou a da morte de Raez 
Hamed,em que achou cl Rei o matar fem caufa juíta , fo -
mente induzido, & por comprazer à outros que iílo orde-
narão , cm modo de fentença o condenou em pena de di-
nheiro,ate a mercê dei Rei de Portugal. A pena foi accrcf-
ccntaríhe que pagaífe mais em cada hum anno de pareas qua 
rcntamilxcratijs,alcm dos íefeilta que pagava,& a taxa-
ção deite accrcíeentamento ia de càdo Reino por as infor^ 

4 o mações que el Rei tinha de quanto aquclle Reino rendia, 
- ' L 4 & que 
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& que tudo o que fobejava das defpcfas ordinarias qne elRcí 
tinha,lhe roubavãofeus Guazijs. Mas Nuno da Cunha, co-
mo prudente, por menos efcandalò^ quis dará entender que 
ofaziapcrviadepenadaquelleexcelíb queeí Rei fizera.E 
ifto ate qué el Rei feü Senhor proveíTe niifo,vifto como a pe 
na d aqüelle crime de morte per outra via fe não podia execu 
tar na peíToad el Rei de Ormuz: o que elle fofreo por mais 
não poder , & conhecendo que o exceffo merecia muito 
caítigo.O que dos Mouros foi mui louvado,vendo que entre 
Portuguefes avia tanta juftiça,que nem os Reis ficavão fem 10 
pena dos crimes que cõmettião contra feus vafíâllos. Alem 
difto começou de entender nos aggravos queeráo feitos à 
Diogo de Mello de algúas fentenças em que o condenarão 
mal,fendo accufado per Xarafo,o qual tanto que vio Diogo 
de Mello fora do cargo de Capitão, entre outras coufas juf, 
tas,demandava outras injuftas, com que lhe tinhão tomado 
muita fazenda.Quando os Mouros virão que Nuno da Cu-
nha adminiftravá juftiça,lemrefpeito de peííoas 4 & que lo-
go dava a execução os dãnos,& perdas que algum tinharece 
Eido j oufadamente começou cada hum requerer contra 2.0 
áquelles de que tinhão recebido aggravos- Com que Ormuz 
ficou tam acreditado,que per mar,& per terracorrião as mer 
Cadorias mais feguramente,& os moradores ouverão que po 
dião eftar feguros de muitos roubos,&offenfas que nosan-
nos atras recebiãojo que fe viologo no rendimento das alfan 
degas,& outros dereitos da terra. 

El Rei de Ormuz quando vio tanta inteireza, & prudên-
cia de Nuno da Cunha,afsi na adminiftração da juftiça, co-
mo no governo da terra,& que nelle não avia cobiça,tomou 
ouíàdia de lhe requerer que lhe fizeíTc juftiça de Raez Xara- 5 o 
fo,porque rendendo feu Reino mais de trezentos mil xera-
fijsjtirados os fefenta mil que pagava de pareas, & que as ve-
zes íè ficavão devendo de num anno para outro,tudo confu-
mia em peitar a quem lhe fofria feus roubos, que o obri-
gàíTe à dar razão dos rendimentos do feu Reino. Ao que N u 
no da Cunharefpondeo,que efta era hüa das principaes cau-
fas porque el Rei feu Senhor o mandava ir à Portugal, onde 
S. A.lhe mandaria dar o caftigo que mereccífc,& que porMa 
noel de Macedo podia mandar as queixas que delle tinhajpor 
que elle Nuno da Cunha,não avia de entender em mais que 4 o 

em 
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cm tirar devaíTa das coufas d'aquella cidade,& que pertécião 
aos Capitães,& officiaes d'el Rei feu Senhor, & caftigar a-
quelles que o mcreceíTem.E quanto ás que pertencião à elle 
Rei Mamud Xiah, que também as podia requerer contra 
elle,porque entenderia nellas,fomente as de Xarafo remettia 
à el Rei leu Senhor* 

E porque Nuno da Cunha(como atras diíTemos)mandou 
ao Guazil de Mafcate XechRaxit,que fe vieífe logo tras elle, 
para o negocio da fuaconta,de que leel Rei queixava delle, 

Í O & era chegado à Ormuz,deu Nuno da Cunha cònta à el Rei, 
como fizera vir aquelle home,o qual eftava alli para dar ra-
zão de íi,que mandaíTe ajuntar os officiaes que lhe avião de 
tomar conta,para logo o fazer pagar fe deveíTe.El Rei man-
dou ao feu Tefoureiro Coge Abrahé, que eftiveffe à conta 
com elle,& vindo cada hum com feus papeis, fendo prefente 
o Secretario Simão Ferreira, como teftemunha, & arbitro 
das duvidas quando as ouveífe,achouffe que Xcch Raxit, ti-
nha entregue tudo quanto recebera das rendas d'el Rei , fem 
ficar devendo coufa algüa,& ouve fua quitação aísinada por 

i o el Rei nas cortas de hum auto,que Nuno da Cunha defta co-
ta mandou fazer. Vendo el Rei que Nuno da Cunha dava lo 
go a execução,o que juftamentelhe requeria,lhe fez queixu-
me do mefmo Coge Abrahem,dizendo,que fora Tefoureiro 
de dous Reis paíTados, & tivera toda a fazenda, & jóias dei 
Rei Torum Xiah que matarão,de q não appareceo mais que 
hum terçado,& húa cinta, & hus bracelletes, & húa adaga, 
fendo efte Rei rico de dinheiro,& jóias,por íèrmuiro acqui-
ridor, & confervador do que lhe caia na mão, & que nunca 
cm tempo defte Rei dera conta. Antes que Abrahé fizeífe al-

3 o gúa coufa de íi,Nuno da Cunha o mandou prender , fomen-
te por íaber,que fendo filho de hum home muito pobre, & 
de parentes pobres,&baxos,defpois que entrou na alfande-
ga por Efcnvão,&fervio de Tefoureiro,tinha acquirido mui 
ta fazenda,& feitas hüas cafas as mais fumptuofas, & nobres 
da cidade. Coge Abrahé como fe vio prelo, começou de fe 
contratar com el Rei,dizendo, que lhe queria dar vinte mil 
xerafíjs; mas como Nuno da Cunha eitava informado da 
groíTura defte Mouro,não cõfentio niíTo,atè que deu à el Rei 
quarenta mil,com que el Rei pagou dividas que devia,& afsi 

40 as pareas,& elle ficou íèm officio. 
L 5 Também 
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També lhe pedio el Rei,que lhe mandaffe entregar a recta 

dacafa das Orracas,que poderia render dous,ou tres mil xe-
rafíjs,a qual elle tinha dada contra fua vontade ao Capitão da 
Fortaleza,por eftar ja tanto em coltume darê os Reis efta reil 
da aos Capitães poios contentar, que fazião elles difto húa 
obrigação ordinaria,a qual renda defpois que Nuno da Cu-
nha le foi para à índia, el Rei tornou à dar ao Capitão, mais 
por temor,que por vontade. Pediolhemais el Rei , que lhe 
ciraíTe o Guarda mor que lhe punhão Pcrtugues,porque re-
cebia niífo grandes oppreílões eílava como cattivo,dc I O 

maneira que não tinha vida, nem podia dar hum paíío, que 
logo não roííe moleíl:ado,ou avia de corr prar alibei dade por 
muito,porque nunca ceílàvão os taes officiaes de tirar delle. 
Efte of-Hcio levava de Portugal Manoel de Alburquerque, 
filho de Lopo de Alburquerque,homem que no que def-
pois fez (como no difcurfo delia hiftoria íe verá) mollrou 
que por fuacavalleria,& peííoa,era para maiores couías que 
para Guarda mor d'el Rei de Ormuz. E como era homem 
Virtuofo, & bem coftumado, & q íabia el Rei era mancebo 

0 viciolo, & que entrando elle naquelle cargo, para ter vicia zo 
lhe compria conlentir ufarelle de íeus V Í C I O S , diíle À N u -
no da Cunha, que elle não queria tal officio; pelo que aven 
do Nuno da Cunha refpeito à muitas eoufas , por entam 
lhe pareceo efcufado aquelle officio,& o fatisfez à Manoel de 
Alburquerque. 

Requereo maisel Rei à Nuno da Cunha,que lhe mancais 
fe entregar a IlhaídeBaharem,na qual efiavaavia ja feis ,ou 
fette annos,hum Raez Barbadim,íobrinho de R aez Xarafo, 
da qual Ilha o mefmo Xarafo lhe tinha dado o Guazilado, 
& ambos a comiãojfem delia aver rendimento, antes todos 50 
òs annos lhe contavão muitas defpefas de mantimento, de 
arroz que ia de Ormuz para manter a gence que ladrava, 
fendo certo que rendia cadaanno quinze mil xerafijs, alsi 
por razão da pefcaria do aljôfar que fe nclla fazia, como da 
grande novidade que nellaavia de ramaras, de que avia ca-
rregação para muitas partes.3 E como ifto era coufade Raez 

u^âtslrm ^a i ' r m
r

i e l t] t v t Xarafo apertava e l R ei muito à Nuno da Cunha, queJha 
artes na$. u. i v . c ^ ^ ^ entregar, o q para Manoel de Macedo eragrãdeciv 

fadámétojporqtinha promettido à el Rei Dó íoãofq elfe or-
denaria có q Xarafo vieífe de Ormuz co muita riqza, poio q 4 o 

man. 
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mandando N uno da Cunha,quando prendeo Racz Xara^ , 
eícreverlhe a fazenda toda,Mandel de Macedo clamou, que 
o não eícandalizaíTe,porque compria levalo mimofo, & ao 
mefmo Xarajo fazia crer,que levando bem que peitar tudo 
acabaria,de que ja tinha experiencia. E aconfélhava à el Rei 
de Ormuz,que manda/Te o leu terçado a cl Rei de Portugal, 
porque por elle lhe quicaria eÍRei os quarenta mil xcrafíjs, 
que Nuno da Cunha lhe accrefcentará.O que Nuno da Cu-
nha difsimütaupethonefto modo,por não infamar a nação 
Portugucfá mais do queeftava infamada em Ormuz pelas 
coufas paílàdas.Mas Xarafo era tam fabedor,que deu pouco 
pelos coníelhos que lhe dava Manoel de Macedo, & levou o 
que tinha,que era ;a bem pouco,por ascreftas queíhe davão 
à meude,& a maior fubrtancia de fua fazenda era hum pou-
co de patrimônio de palmares,& terras cm Baharem, que lhe 
grangeava feu fobrinho Raez Barbadim, que podião render 
oito,ou dez mil xerafí js ,& húas cafas honradas cm Ormuz,& 
tam pouco movei como devia ter hum home que fe vigia-« 
va,parecendo i Ma'hocl de Macedo,q trazia ellc muitas cou-
fasparaeílc Reino.Polo que Nuno da Cunha por algus in-
convenientes,mandou à Manoel de Macedofair de Ormuz» 
& que vieífe efperar à Raez Xarafo à Maícate. 

Alli fe embarcarão ambos para efte Reino, & porque a # 
tempo da partida fe defcobrirão no navio algüas agoas, que 
fe abrirão cõ a carga das drogas que lhe metterão,&: aos olfi-
ciaes pareceo que não"podia chegar a Portugal, mandou o 
Governador,que foífe Manoel de Macedo à índia, & la to-
maífe qualquer embarcação que quifeífe, pelo que chegado 
à Cochij, Afonfo Mexia lhe deu outro navio, em q Manoel 
de Macedo trouxe à Xarafo à efte Reino,onde elle efteve al-
gus annos,lem fua vinda trazer mais frutto que defcobrir cul 
pas alheas,as quaesNuno da Cunha per devaífa q em Ormuz 
tirou per apontamentos que o mefmo Manoel de Macedo 
levava,mandou mais na verdade,do que Raez Xarafo podia 
dizer,por ferem teftemunhadas per os príncipaes Mires, Sc 
peífoas notáveis que el Rei de Ormuz teve. E no fim deftes 
annos tornou Xarafo à índia , comtf da índia à Ormuz, 
quando a outra vez foi prefo, & fervio feu officio, falvan-
doíe per as leis da índia, como todos os culpados fefalvão, 

4 0 quãdo fazem o que elle fazia,porque a natureza dos homes, 
pofto 
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poíto que mudem o Clima,não mudão à inclinação, princi-
palmente enreafos de proveito» 

C A P I T V L O X I I I . 

Como Belchior de SoufaT atares foi à Bafcoràsür dofttio à'â(vklk 
cidadeda Ilha de Gkaira. -

S T A N D O Nuno da Cunha fazendo o 
que diífcmos cm Ormuz, chegou de Baicorá i ® 
Belchior de Soufa Tavares, que o Capitão 
Chriftovão de Mendoça tinha là mandado cõ 
dous bargantíjs,& quarenta homés de peleja, 

i requerimento de Ale Mogemez R ei daquella cidade, para 
o ajudar à defender d'cl Rei de Gizaira feu vezinho, que lhe 
faziaguerra.E porque Belchior de Souíà foi o primeiro Capi 
tão,que com mão armada entrou pelos dous rios Tigris, &c 
Eufrates,onde não entrou o poder dos Gregos, & Romanos 
com feus exercitos,quando contcndião com os Reis de Ba-
bylonia,& dePerfia,não he fora do intento da noífa hiftoria 1 9 

eferevermos da jornada de Belchior de Soufa, em que affen-
tou paz entre eltes dous Reis , & dcfpois fez guerra ao de 
Bafcorà,por não comprir com ellc o que lhe prometteo. T ã 

t.Ali,foifitho de ÁbittAleph,comcti* temido era o.nome Português naquellas partes,que hum Ca 
)oconfeiho,&a\udapromuigouMapiú0fe dous bargantíjs,com quarenta homés,fez o que 
famade a lua maldita feita,&o ca-1 ,. • ? * n J i ^ • v h.t i 
foucomfuafilha Tatima,&„„meou adiante vcremos;& nao nacoftade Guine entre Negros bar 
forfuccejfor no Rsino & calipbado, baros,mas na mais celebrada terra,de que as eferituras fazem 

rios E t t f e " 
ro companheiro de Mafamade. tes,& Tigris,onde elles dão de beber aos povos Babylonios, 
In A!i,v.caiipba,& autor de outra & Chaldeos,& onde oje os Mouros tem fua celebre cidade 30 
r7vfpl[A

clntLl^ Bagadad,& asfepulturasde Ali,a & de algtis filhos feus, 
qmiipelejou com varia fortuna E que f áo a cabeça de fua feita. E para mais clareza do que he-

de Arabia,entrando em bua mefqui BalCOra, 
ta no anm de DC.LX. Difia eíla cidade quafi trinta legoas da barra dos rios Eu-

b.Temper tradição os linhos de ^atcS3&í Tigris, guando ambos juntos fé m^ttem no mar 
Bafcorlqui lhe foi aiiiprèirara Fè, Parfeo,não ao longo da corrente dcllcs, mas afaítada húale-
Í Z T m e mHÍm ° Evangel,fia goa no fim de hum efteiro feito à mão, que para íerviço da 
o padre hão de Lucena, na vida do

 m c h n a cidade le abrio, em quepodem entrar navios derc-
PadreEranafcoXavier,Uv.i.ca. i;. mo.b Eítapovoação, fegundo íc diz , fe fuildou ha poucos 40 

annos. 
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amios,& ora a tem os Turcos mui forte, cõ temor de noífas 
armadas; Ptolemeu nas fuas Taboas de Af ia , íitua naqueila 
parte de Babylonia, ao longo das ribeiras dJaquelles dous 
rios,duas povoações,à húa chama Thalâcha,& â outra Batra-
eharta,3 feja qualquer que for,o que podemos affirmar j he, * Ptolemeu noliv.^.da fua Geo«r* 

que cft» que cftà eoípèpeftés tempos çroximos à nos fe fun ^AnloMhlt jm^érZn ' ' . 
dou;S: junto delia mettida mais no íertao elpaço deoitole- chamem 32. Grãos, 40. Min. & 

g0as eftà hiia:cidadedefpovoâda,cüjo circuito tem andadura I-GTMS. 

de mais de hum dia;& hum Turco natural do Cairo,que fe to 
J Q mou quando Dom Fernando de Noronha ouve vittoria do 

Capitão dos Turcos, que erão lançados em Bafcori, o qual 
ojehemeu cattivo,homem prudente,& de grande juizo, Sc 
memoria,me contou, que o leu Capitão fe puíeraá cavallo 
bumdia,&elleem íua companhia,& forão ver efta antigui-
dade,como em romeria,por cif ar alli húa mefquita fumptuo 
fade Al i , Sc para verem a grandeza dá cidade iè fubirão em 
húa torre,& que não podião íair com a vifta fora dás cafas,& 
j larava por fua lei, que lhe parecera duas vezes maior que o 

1 Cairo, Á qual dezia que era toda deípo voada ; fem aver nella 
mais que hum Mouro na meíquita,com três filhos,& tres fi-
lhas,que tinha cargo de duas alampádas que ardião nella,fem 
naqueila grande povoação,que não era cercada * aver outro 
morador. As cafas todas erão terreás de pedra & cal, as pedras 
mui grandes todas engatadas com ferro, Sc cobre, o que de-
ziãoícr por o tremor da terra,que naqueila parte muitas ve-
zes avia: & os telhados (por alli chover raraméte)erão eirados 
ladrilhãdósj&muitas das cafas ricaméte fabricadas,& ladrilha 
das cõ azulejos:& qcotava aquelle Mouro q alli eftava, que à 
aquella cidade chamavão Baícorà a velha. Da grandeza defta 

j o cidade andão pela terra contosincreiveis. Hum Geographo 
Parfeo eícreve,que cita Bafcorà a velha foi fundada cm tem-
po de Ali,tio & gero de Mafamede,per hum Mouro chama-
do Atabad,filho de Garvan;& que no tempo de Bibal filho 
de Abibardaà, avia nella cento Sc vinte mil efteiros, que íè 
derivavão dos rios Eufrates,& Tigris, por virem ambos alli 
concorrer.E que fendo tamanha fe defpovoara, porque a te-
rra era muito ialgada,& não tinha agoa que beber, Sc lhe vi-
nha de mui longe,& os poços que tinha erão mui falobros. 
E por a terra fer mui calmola no tempo do verão, que não íe 

40 podia fofrer o fervor' do Sol, ôc no inverno o rigor do frio, 

por 



a. T.m altura te $2.Grãos, ç 2. Min. 
'no livro 5. c.ip. 20 & na Tubo a At.de 
Afia. 

b.O rio Euphrátes nafcenaqlla par 
te d.i Armênia maior, quefe chama 
Turiófttafíia/.b monte faiiades, do 
qual tem tambeinfeu nàfcimento o 
1rio Araxcs. Ejh corre a Levante, & 
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por os ventos que vi nhã o per aquellas campinas que mátà-
vão a gente, & por carecerem de lenha com que fe aquentar. 
E que antiguamente quando aquella cidade proíperava, tra-
zião a agoa per valias do rio Euphrátes,as quaes deipois íè ta-
parão com âs cheas,& agoas do mar no tempo das mares, pef 
qiie aquellc íicio fevèo todo íàlgar, Sc aísi fe delpovoou > dc 
que os moradores d^quella cidade fe paíTarão hüs-a Baga-

parafi af.ntar como Tigris. Antes 
ide pajfar aquellc celebre monte, fe 
chamava antiga amète Pjxirato, <jr 
de/pois dc paffiido Omira,como e/ire 
ve Pliisio no cap.24. do livro 5. E v.o 
capit. 16. do livro 6. diz,que os Af-
fyrios lhe chamava» Armalcbar, ou 
• mais propriamente Naarmalcha,co 
tnn lhe chama Am. Marcelltno, que 

Jigr.ifica rioReal,qite he o me/mo que 
HafiUo, nome que pela mefma caafa 
lhe da Ptolemco na 4. Tab.da Afia-, 

ehtrano mar c.ifpio,& o ÉúpbrateS f , . r \ „ * . , c. n 

faz.feu c:trf> perita* cfpaçjà ps- dad,& outros a Baiçoraa nova. E porque Ptolemeu aralfâd$ 
ne>;te, donde volta à Mehdia, atra- do rio Ei^hrátes quaíi naquella diitancia fitua húa Cidade-' 

o „u.;;„„.i:0 „.„„te i*H>o, ^ n ( > r n c Beththana,a ja pode fer que fbíle clfe,que lenidos t a 
leda reedificada,&: povoada por A tabadí - - i • ; 

A ilha de Gizaira fazemos dous famófos rios Euphrátes, 
Sc Tigris. Naíce o Euphrátes na Turcomania,& o Tigriseffr 
Adü'bcgiam,b Sc fazendo ambos aquelle gram cerco, à que 
os Geographos chamão Mefopotamia,que quer dizer, terra 
entre dous rios ; quando o Euphrátes vem dar na Província 
à que:Ptolemeu chama Babyloniajançaie do Sul para o Nor 
te,& faz hum agudo cotovello de fronte da cidade Bagadad, 

& pn eiia confia fer hum braço do pÇr que paíTa o Tigris, & entre hú Sc outro rio nao fica mais , rntjmo Euphrátes ,5 re^a a provia- r r 1 i r 1 tt 
(iaéciiàiedeÉabjhn%,?L qaal «paçoque íette Iegoas,as quaes nas grandes creícentes delies 20 
•paifa.o nome fíebreo q»e tem naß- tod as le cobrem d'agoa. Deite cotovello volta Euphrátes aö • 
grada Efcrhtura he vbarath que $ j & r o n 3 p e n ( j c Gom mande Ímpeto,fe parte em dous brá~ 
quer átzer Fornficattvo : & lofepho , r • P. 1 5 t 
m cap.i.dt livro 1 .das Antiguidades ÇAS.síium ie vai metter no lïgris,& o outro correndo côrtí Ö 
lhe eh ma phora,&o je os Anuenm mefmo curfo,alaea toda-.à terra de Bafçorà,atè fe juntar com 
Ir At, c es Turcos Murat. - » r b 1 • A 1 1 ^ 

O rio Tigris nafce em huaVrovin-
 3 8 0 U í m S a g o a S l u a s ^ d o

 \
 c m Coma, qUC he llUa For-

cia da Armênia maior,queptolemeo taléza que os Turcos fizerão no canto da terra deite ajuiira-
chamaGordeneéroyt curdi:ofiu m e n co.Daqui vão ambos osnos em ham corpo ate entrar1 

íiome antigo foi Sollax, como affir- , „ / i r r 1 - X 
nu piutarcbo o Moço no trattado

 1 1 0 m a r Parleo,pcr duas Doccas que razem nua Ilha, a que os 
dos Rios.Nnfeu nafemeuto onde co- Paifcos chamão Murzique,& Ptolemeu, Sc Plinio fituáo nel 

7 ^ V ã Z t f i r Z e H i J ! Z Z % ' Ja.oWarTeredoh^ Nefta Ilha vivem algüs pefeadores, por 30 
-'7- do imo c. E quando fe apref fer toda cuberta de canaveaes,& tam baka,que eítão quaíi fo 
fa,Acorrem com impeto fuas agoas, bre a barra deite rio quando V èm do mar,&não a v èm nem 
for razao d'elle lhe soferaóos Me- r r - t v I n - 11 • , , 
dos o nome de Tigris, que entre elles í c t o m a i e n a o p c r « "Otos que eitao aili perto em outra Ilha 
quer dizer setta,&por a mefmd cau chamada Carguc.E porque o Euphrátes defpois que a primei 

ÎZiaômme TmíSi^bc ^ v e z f c ) U I i r a € 0 , m ° T i g r i s > a m b o s retalhão toda aquella 
sitiaco. Diglatb lhe chama lofepho, terra. A que he aísi cercada, & cortada dos rios, chamão os 

os nomes modernosßo vários,fe- Pedas Gizera,& os Arabes Lcziras,vocabulo q.ue entre mui 
gunao as Províncias per que pana: . r 1 11 1 r , 1 , 
porque lhe chamão Hidecei,Dcrghe-

 r-os ülí""os nos íicou dclles do tempo que leiihorcarao Eipa-
Ie,siï,& Set. ° nha.E a principal,& maior delias, à que os naturaes chamão 

Vûcet,& nos llha dc Gizaira^qüe 1 ie vezinha de Baíçorà, Sc-, 
a ultima 

c. Eße lugar querem Mercam, & 
Òrtello auefe]a Bafora, em q ue fe 
enganâo,porq Tcre.íonf.tua Ptdemco no melo da llha,& Bafora ttao cífà iiella,fer.ao trinta lego as das beccas dc w,ó'fca à 
mão derma âafia emite ^ nas à efq:icrda,cmo efies Autores a pce cm fuás Tahoas Geographica!. 

.O 
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a ultima que eftcs rios fazeni, onde eftà á fortaleza de Cor-
na,terá de circuito mais de quarenta legoas, & toda chea de 
caftcllos,pola maior parte de madeira,em que cada hum vive 
fobre í i , & de dentro de fuás abertas temfua fazenda, onde 
ninguém lha vai devaífar.Eftas povoaçoes, que todas eftão 
pela cerra dentro,afalladas dagoa,mais fão para fe defenderé 
hús dos outros,que dos eftrangeiros,por elles ferem tam bel-
liCofòs,quc em fuás Contendas tem que fazer toda a vida; O 
Rei he pouco obedecido,& por iífo quem mais pode té mais 

o juftiça no que quer,& não ha outra entre elles. He gente bé 
dtfpofta>& ligeira,não tem ufo de cavallos, íomente el Re i 
os tem para fua pcífuajpolo que fuás guerras fão fempre à pè, 
luas armas principaes fão frechas, & afsi avia naquella Ilha 
Gizaira quaréta mil frechciros.Ántiguamentc obedecião to 
dos ao Senhor de Bagadad, mas defpois que o Turco come-
çou a Contender com o Xiah ifmacl, hum Mouro poderofo 
que alli prefidia, naquellas diíferenças fe intitulou por Rei, 
fobre o qual o Xiah Tamas quifera vir , & íabendo que t oda 
a l lha era retalhada de efteiros, & que cada vez que quer ião 

d feus moradores alagavão toda a terra,ò deixou de fazer. Efte 
Mouro que fe levantou pof-Rei, que era Pai, do que neftc 
tempo vivia, & contendia como Senhor de Bafcorà, tinha 
poíto de fua mão à efte Ale Mogemez,naquelle lugar,como 
Feitor feu,para lhe recadar os dereitos das coufas que per alli 
paífavão,& elle em quanto aquellc Senhor de Gizaira con -
tendia com o Senhor de Bagadad, fez fe forte, & como era 
A rabio da feita de Mahamed , & inimigo dos da opinião de 
Ali,que fão aquellesde Gizaira,levantandolhe de todo aobe 
diencia íc intitulou Rei,como efte de Gizaira fez ao Senhor 

0 de Bagadad.E com tudo por obediencia pagava efte Ale Mo 
gemezao R ei de Gizaira paífado, certas pareas, em fin al de 
fubjeição,& vaífalíagem.E a caufa porque o deGizaira lhe fa 
zia agora guerra , era, que avendo artnos que Ale Mogemez 
não queria pagar efte tributo>a!em defta rebelliao, lhe man-
dou matar hum filho andando á caça na terra firme da parte 
da Arabia,onde elle tinha tomado dous lugares à Ale Moge-
mez. Polo que por medo d cl Rei de Gizaira, mandou Ale 
Mogemez pedir ajuda à Chriftovão de Mendoça. E porque 
os Capitães de Ormuz tem muita neccfsidade da amizade do 

d Senhor de Bafcorà,&nella tem fempre hum Feitor > que lhes 
^ 3 admi-
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adminiílra fua fazenda, & ordinariamente cada anno vão 
dalli fettecentos,& oitocentos cavallos à Ormuz, & d'ahi.pa 
ra à India>q dão muito rendimento à el Rei de Portugal nos 
dereitos q pagão,tàvorecé muito ascoufasdaquelle Mouro. 

G A P I T V L Q XII.II. 

Como Belchior de Soufifoi recebido d'el \ei de Bafçorà, (Jr foi com[ 
elle contra el de Gi^aira. 

Ó Tempo que Belchior de Soufa chegou à 
Bafçorà,andava el Rei no campo à caça, & em 
dous dias que elle tardou, deixoufe eftar Bel-
chior de Soufa no bargantim meia legoa da ci-
dade , fendo viíitado do feu Governador çoni 

muito refrefco,& fruttas de noífa Europa. Vindo el ívei,mã-
douao feu Governador, 6c aos principaes de íua cafa, q foí-
fem acompanhar à Belchior de Soufa:& elle foi com parte de 
fuagéte amais luzida fem armas,! ò dous homés levou arma-
dos com eípadas de ambas as mãos,para dar moílra à el Rei; 2 0 

o qual por lhe fazer honra o eítava efperando em hum terrei 
ro grande ante fuas cafas,q ícria de quarenta braças em qua-
dra,com asdoílas em húa parede, aifentado em hum coxim 
de feda,fobre húa alcatifa a'ouro, & junto com elle citava 
outra de lãa para Belchior de Soufa. De longo das paredes 
do pateo era tudo eileirado, cm que eftavão aífentados em 
cocaras mais de dous mil homési N o meio do terreiro anda-
va hum eftribeiro dei Rei encima de hum fermofo cavallo 
paííèando,& dez,ou doze homés à pè trazião outros tantos 
cavallos pela redea,por eílafer a maior honra com que elles 
recebem os Embaxadores,dandolhe moílra dos cavallos de 
fuas peífoas.Alem deíles,andavão outros homés a húa parte 
do terreiro eígrimindocom lanças de canna,& cofos por 
eílado;& tudo iíto era ao fom de húas doçainas ao feu modo, 
que aos noífos parecerão bem. Iuntodel Reieílavão fette, 
ou oito muíicos, cantando per livros com vozes acorda-
das per arte,que foi aos noífos couía novajporqueos Árabes 
da noífa Berberia não ufão delia, o que parece eftes de Baf-
çorà aprenderão dos Perías.El Rei aifentado naquella almo-
fada, com fuas pernas cruzadas, tinha veítida húa camifade 

30 
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linho tinta de azul,& fobrc cila húa algerevia de lãa,& na ca-
beça húa grande, & não mui delgada touca, fem mais outro 
arreo,moftrandofe mui Árabe no trajo,de que fe elles muito 
prezão. Entrando Belchior de Souía acÔpanhado do Gua-
zil,foi ate onde el Rei eftava, o qual faio fora da alcatifa, & o 
levou pella mão à aífentar na que eftava pofta para elle. Paf-
fada a primeira prattica de feus comprimentos,mãdou el Rei 
chegar para íi os dous homés que Belchior de Soufa levava ar 
mados,& apalpou todas as armas, & chamando à hum feu ar-

l o meiro,lhe perguntou fe lhe faria outras d'aquella maneira, 
porque lhe parecião bem, &pedioà Belchior de Soufa que 
os mandaífe jugar das efpadas;o que elles fizerão mui bem,& 
el Rei folgou muito de os ver. 

Deípedido Belchior de Soufa d el Rei, para ir à repouíar, 
ao outro dia o mandou vir per o proprio Guazil,& lhe deu có 
ta de feus trabalhos & guerra, que avia dez annos que lhe el 
Rei de Gizaira fazia;& que quanto à morte de leu filho,de q 
fe elle mais fenda, jurava em verdade que elle lho não manda 
ra matar, & que a morte fora per defaftre, & não per outra 

a. o viarque verdade era,que elle mandara aquelle feu Capitão, q 
trabalhaílè de o cattivar, parafobre fèurefgate fazer algua 
paz. Belchior de Soufa como trazia inftrueção do que avia 
de requerer à el R ei de Bafçorá,defpois de o confolar em feus 
trabalhos,dizer que para lhe valer nelles, o mandara o Ca-
pitão de Ormuz: começou de o culpar em ter coníigo Tur-
cos inimigos dos Portuguefes,&os recolher,fabendo que nos 
offendia,& tinha fuftas,que ião ao mar de Períia fazer algúas 
preíàs em os navios quelevavão mantimentos & mercado-
rias à Ormuz. Vltimamente defta prattica,&de outras coufas 

3 o que lhe Belchior de Soufa propôs fobre amizades, & boa ve-
zinhança,quecom nofcolhecompria ter em Ormuz,deq 
tanto bem & proveito recebia: elle Ale Mogemez promet-
teo,que em fatisfaçãodaquella ajuda, que lhe vinha dar, lhe 
entregaria as fuftasfque tinha, que ferião fette,pois dezia def-
contentarfe o Capitão de Ormuz de as elle ter. E que na fua 
terra não confintiria Rumes,que os que ao pre/ente alli efta-
vão,paflada aquella necefsidade os defpidiria. Mas q o q delle 
Belchior de Soufa fomente queria,era fazer com el Rei de Gi~ 
zaira foíTe feu amigo,ou o ajudaífe à cobrar duas fortalezas, q 

4 o lhe tinha tomadas na terra da Arabia,ao logo do rio Eufrates. 
M Con-
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Concertando que foflem contra el Rei de Gizaira, fe fez 

preftes o de Bafçorà em efpaço de quinze dias,& partio com 
dozentas dalaças,quc fão hüas barcas grandes ladas, & ralas, 
em que levou cinco mil horrtés de pè,íeifcentos dellos efpin-
gardeiros,& as fette fuftas mui bem artilhadas, de que a me-
nor levavafette bombardas,en ellas iáo cinquocnta Rumes 
veftidos todos de vermelho,& outros tantos homés da terra,, 
dos mais principàes,nas quaes ia el Rei. Per terra ao longo do 
rio,mandou hum fobrinho feu comatètres mil homés cn-
cavalgados cm egoas,(porque os cavallos vendem clles para 
Ormuz)dos quaes os quatrocentos erão acubertados ao mo 
do da Períia, armados com faias de malha, todos mui bem 
concertados,fegundo feu ufo.E porq ao longo do rio, vetou 
Norocftc,qfempre allicurfa, íe detiverão no caminho tres 
dias cm chegar ao lugar aonde ião, fendo poucas as legoas.-
Aífcntando el Rei feu arraial na terra firme da banda da Ara 
bia,de fronte donde el Rei de Gizaira tinha aíTentadoo íeur 

em que dizé que avia doze mil homés os mais delles frechei-
ros,eftiverão efpaço de nove dias em filencio, íem travarem 
efearamuça hus com os outros. 

Belchior de Soufavendo efta dilação,& que neftes dias fe 
não fizera mais que ir dar moftra à el Pvei de Gizaira, & esbÕ 
bardear pelos ares, apertou com cl Rei Ale Mogemez, quei 
não deixaífe paífar mais tempo,porq fe perdia conjunção,ao 
q elle rcfjpondeo,que fe não agaftaííe,& o deixaífe razenpor-
que elle labia como as coulàs d aquella terra querião fer trat-
tadas. Ate que hum dia vèo à fuita de Belchior de Soufa, &£ 
diffelhe, que era neceífario eferever elle Belchior de Soufa 
à el Rei de Gizaira,& que elle daria a forma da carta, para o 
negocio vir à bom efteito. A carta fe efereveo em lingoa ^ 
Arabiga,& fe mandou àel Rei de Gizaira, cuja fubftancia 
era,que Belchior de Soufa viera alli per mandado do Capi-r 
tão de Ormuz,por faber que elle, & cl Rei de Bafçorà anda-
vão em guerra,fobre as differenças que tinhão.E por ambos 
ferem vezinhos de Ormuz,elle queria uf^r offício de bom 
vezinho,& afsi mandava à elle Belchior de Soufa para os 
metter cm paz,& amizade,& que aquclle que a recufaífe o ti 
veffe por inimigo,& lhe fizeífe o mal , & dãno que pudeífè, 
& à todos feus naturaes;& q para efta paz fe eífettuar trouxe-
ra logo coníigo à el Rei dc Bafçorà, o qual era contente de 4 

eftar 



L I V R O T E R C E - I R O. \ 7 9 

eftar por o que ellc Belchior de Soufa niíTo fizeffe, rendo in-
formação do cafoiMandadâ eftacartapef huní Mouro mer-
cador, vèo logo a refpofta dellá,em que dezia el Rei de Gizai 
ra,que pois elle era o offendido,que razão forâde ir primeiro 
fallar com elle,que com Ale Mogemez,que o poderia infor-
mar como convinha à feu propoíito.Porem por elle fef o pri 
meiro Português que fora à aqüelle feü Reino, & tal peífoa, 
& também por fer aqüelle o primeiro requerimento do Ca-
pitão de Ormuz,com queni deíejava ter amizade,ellc era có-

i o tente de fazer paz com Ale Mogemez,& que para iífo man-
daria logo dous criados feus para a aífentarem, & que tudo d 
que fizeíTem,elle a afsinaria. 

C A P I T V L O X V . 

Como Belchior de Soufa ajsentoupazes entre os \eisde 'Bafçorà, 
de Gizaira 3tsr como do de Bafçorà J>éo defahindopor lhe 

faltar da promejfa que lhefe 
O fim de quatro,ou cinquo dias q os procura-

^ j V x s j p l 8 dores d el Rei de Gizaira eftiverão com el Rei 
1 0 « [ v p ^ l W de Bafçorà, affentarão com elle pazes,cõ eftas 

C a ^ W ^ y ' ® condiçõcs.-Queel Rei de Gizaira entrègaílè ao 
r A & í s d ^ í Balçorà as duas fortalezas,q lhe tinha toma-
das na terra firme,& por ellas lhe daria logo o de Bafçora citi 
quo mil cruzados, Sc cinquoenra covados de velludo preto, 
êc doze cavallos,& q cada anno lhe pagaífc o tributo que lhe 
foia pagar.E porq Belchior de Soufa quãdo foube do concer-
to dapaz,diíie à el Rei de Bafçorà,qelle não viera alli para fa 
zer pazes per tãto preço,fenão francamente,& co honra fua, 
& íè moftrava diffo defcontcnte.El Rei de Bafçorà fe agafta* 

3 o va,como quê defejava verfe feguro no Reino q ufurpara, & 
pedia à Belchior de Soufa co grande encareciméto fe conten 
taífe,porq o partido lhe vinha muito bê, & nuca cuidara q el 
Rei de Gizaira vieífe à cõcerto cõ elle. E porq fabia q el Rei 
de Gizaira aguarda va q elle Belchior de Soufa lhe mãdaífe óá 
agradefcimétos do q fizera,lhe pedia lhedeffe humPortugucs 
para ir cõ os feus,qavia de mãdar à afsinar o que tinhão affeií 
tado,pelo que Belchior de Soufa, mandou áhum Gafpar do 
Cafal,có o fobrinho d'el Rei de Bafçorà,q foi à eíTc negocio. 

Acabadas de cõfirmar eftas pazes,& el Rei Ale Mogeméz 
. 0 pofto em fua cafa,determinoufe em não cõprira promcífaq-: 

ê M z fizera 
J 
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fizera à Belchior de Soufa de lhe dar as fuftas q tinha,& teme 
do q lhas tomaífe per forçâ,quãdo lhas negaííe,mãdou as|mct 
ter pelos efteiros, em parte onde os Portugueíes não podeil 
fem ir,ne Belchior de Soufa foube parte delias; Sç requerédo 
à el Rei q cõpriífe com elle,efeufavafe,dizendo,fer couia mui 
afrontofa para elle dar fuas furtas, q lhe daria em lugar delias 
mil xerafíjs,q podião valer.Belchior de Soufa védo q per ne-
nhú modo lhaspodia tirar da mão,difsimuladaméte mádou re 
colher hú Fernão Mendez,q la crtava feitorizando fazêda do 
Capitão de Ormuz, & afsi outros Portugueíes,& como os te 10 
Ve cófigojfaioie fora do efteiro da cidade,& veoíe ao rio, on 
de tomou hüa dalaça,& fem fazer nojo ágête3perhú dos ma-
rinheiros delia,mãdou dizer à el Rei,q pois lhe quebrava ília 
palavra,& lhe não cõpria a proníeífa, elle lhe avia por quebra 
da apazq tinha cóGrmuz,&q mãdaílè guardar íiia terra,por 
q lhe avia de fazer quãto mal & dãno poaeíle. Denudada cfta 
inimizade,fem lhe el Rei mãdar reípoíta,vèofe pelo rio aba, 
xo,& deu em hu lugar q feria de trezétos vezinnos,em q ave 
riacinquoétade cavallo, os quaes víerão receber aos noííos á 
praia,mas como elles virão tres,ou quatro derribados,recolhe 2.0 
rãofeaolugarentreagétedcpè.Ecomoa teçáode Belchior 
de Soufaera queimar efte lugar,foi dar ainda nelles, onde tã-
be derribou cõ as efpingardas cinco, ou íeis, cõ q o lugar foi 
defpejado,& cõ bobas de fogo o mãdou queimar, por íc não 
derramar a géte, fendo os q fò tinha cõfigo trinta & cinco ho 
més,q os mais ficavao nos bargantíjs. Queimado elle lugar, 
paífoufe da bãda da Períia, & foi dar em outro de cem vtzi-
nhos,que também queimou.O que feito, tornou dar vifta à 
Bafçorà,&andou na bocca do feu efteiro tres,ou quatro dias, 
por não dizerem os Mouros que fugia às fuas fuftas que po- 30 
dião mandar fobre elle armadas com os Turcos, 
i E vendo qiftò bailava,&q não tinha japolvora para alli 
andar mais tépo,partiofe via de Ormuz ao longo da coíla de 
Períia,por darhüa vifta a villa de Rexet, q feria de dous mil 
vezinhos,cercada de muros de pedra & cal,& de cafas mui no 
bres,corno na Períia coftumão.O Senhorqentam era defta 
terra,avia pouco,q por íer Senhor delia, não eíperando o q o 
tempo lhe poderia dar , matara a leu pai às frechadas. Com 
elle concertou Belchior de Soufa em ódio dei Rei de Bafco-
rà,que d'alli mandaífe os cavallos àOrmuz,que ião per via de ^ 
r ' Bakorà, 
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Bafçorà,porque lhos tomarião là de melhor vontade : o que 
elle aceitou por o muito proveito q dahi lhe vinha, & aqucl-
le anno foráo per fuá ordem mais de trezentos caVallos á Or-
muz. Mas ifto durou pouco,porque dous irmãos defte parri-
cida^ que elle quifera matar como à feu pai, o matarão à elle1 

às punhaladas,per juizode Deos,quehe juftiçá univerfal de5 

todas as gentes* 

C A P I T V L O X V Í . 

(omo Belchior de Sçu/a hèo à Ormu^, <jrprohettdoo o Gohemadof 
da Qapitania mòr do mar,o mandou d Babarem, 

& do que làfe\. 

M chegado Belchior de Soufa à Ormuz, deu 
razão à Nuno daCunha do q deixava feito,do 
q elle ficou múi contente,por Ver quã bê com 
prio,oqlhe Chriítovãode Mcndoça mãdara, 
& afsi por aqlle ierviço,como por as qualida-

des de Belchior de Soufa,o fez Capitão mòr do mar de Or-
muz. DeílaCapitania ia doReino provido por elRei Manoel 
de Soufa,filho de Gonçalo de SouiadeEVora,qeítavaallicõ 
Nuno da Cunha,& elle a renunciou em fuas mãos,para dellá 
prover à que lhe pareceífe. Porq como efperavão de ir aqlle 
anno fobre a cidade de Dio,& elle era home de maiores péíà-
mentos,que de fer Capitão mòr do mar de Ormuz,quis aveit 
tura do que o Governador lhe podia là fazer, & a honra que 
efpcrav a ganhar naquellaemprefa,antes que ficar alli.Parece 
que o chamava o lugar,& a hora em que avia de acabar, co-
mo defpòis acabou na mefma cidade de Dio , com tanta fua 
honra,como veremos em íeu lugar. 

Nuno da Cunha por cornprir o requerimento dei Rei de 
Ormuz,que era darlhe a poííe da Ilha de Baharem, determi-
nou de mandaria Belchior de Soufa, com quatro bargan-
tíjs,&alguagente à prender Raez Barbadim, & deixar por 
Guazil naquella fortaleza, per ordem d'el Rei de Ormuz, 
hum Mouro chamado Mir Aberus,por ler peífoa de qüe 
ciíe confiava. A ordem que levava para o poder fazer , era 
chegar ao porto de Baharem,com fama que tornava à Baíço-
rà fazer guerraà cl Re i ,por o que tinhapaílàdò com elle, 
& aíli fingir citar mal depoíto,&mãdar chamar da parte d ei 

M 3 Re i , 

J 
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de Nuno daÇunha a Racz Barbadim^que lhe queria 

<iiz&falguasço^as.dafua par;tç,que lhe pedia pois elle com 
lua doença MQ podia fair em terra, que lhe quifeíle aüi vir 
f 4 1 # . ^ e g a d o iBçlchÍor .de Soufa à Babarem j foi logo man-
dado vifitar per Raez jBarbadim com tefreíco de carneiros, 
&fruttasj?o que elle refpondeo com agradefcimehtos,& que 
muito mais folgara de os ir comer em terra com elle, mas por 
vir doente o não fazia. E que por elle trazer recados para elle 
d el Rei de OrmuzA do Governador da índia Nuno da Cu 
nha,& ferem coufas q fe não podião comunicar per terceira 
peífoa,lhe pedia vieíTe ao bargántimypara lhos dar. Raez Bar 
badim como ja eftava avifado de tildo o que paífaVa em Or-
muz,refpondeo á efte recado,q não curaílè de arteficios com 
elle,q fallaílè claro,q bem fabia ao q era vindo,q fe trazia co-
ligo Mir Aberuz,q o mandaífe fair em terra, q elle lhe entre-
garia a fprtalcza.Belchior de Soufa quado neftas palavras, & 
em outras claramente entendeo q elle era fabedor da caufa da 
fua vinda,mandou vir Mir Abcruz,q eftava em outro bargã 
t i m A çõ elle Ioãp Pcífoa, & Antonio Diaz, ambos criados 
d'el Rei,per os quacs mandou hüa cartadc Nuno da Cunha à 
Raez Barbadim,em q lhe dezia,q el Rei Dó Ioão feu Senhor 
mandara ir Racz Xarafo à Portugal, para dclle faber algúas 
coufas de leu ferviço,& bem, & aíleílègo daquellc Reino de 
Ormuz.E fabédo o paretefco,& razão q ambos tinhão, avia 
gor be q elfcRaez Barbadim fícaífe em Ormuz cõ el Rei por 
leu Governador,cm quanto Raez Xarafo andaífe em Portu-
gaf.E q para fe poder vir cõBelchior de Soufa cntrcgaíTe a for 
talezaa Mir Aberuzj pedindolhe elle Belchior de Soufa por 
razão de hu regimento q levava do Governador Nuno da Cu 
nha,& afsi dei Rei de Ormuz q fe vieífc embarcar cõ elle, & 
não o querédo fazer,o avia por traidor, & levãtado>& quãtos 
cftavãp cõ elle,fc lhe obcdeceífcm. Ao q refpõdeoBarbadim, 
q elle via feu cunhado prcfo,& levado ã Portugal, & por tato 
não oufava entregar ília peíípa cm poder alheo, & muito me 
no§ dos q ^uerião mal à leu cunhado.E quato ao defpcjar da 
fortaleza,q fe foífe elle Belchior de Soufa em boa hora, & lhe 
deípcjaílè o por to,para elle livreméte fe paífar à viver à bãda 

al^daPcríia,qà Ormuz nuca o Dcos levaífc,pois nelle tu 
do erãp revoltas A inquictações.Belchior deSoufa pofto q o 
fegurava deftes receos,nuca o pode trazer à cÕclufão,fòméte 

dezia, 
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dezia.que fe o avião por dizer que devia dinheiro à el Rei, 
fcm cmbargóde não fc&ifsl,ptfr vivei et» pkz,& fem fobre-
1 altos,daria à el Rei trinta mil xerafíjs.Defpois que Belchior 
de Souía provou todos os meios fem früttb ̂  elcreveò ã 
no daCunha o que paílava 'y & que RaezvB.arbadim eitava 
poilo em ie defender, porque tinha configo oitocentos ho-
mes Parfcos em hua fortaleza, que do mar lhe parecia mui 
bem,que lhe enviava loão Pcífoa.& Antonio Diaz, que elle 
per vczeslá mandara com recados,os qúáê&Üfe poderião dar 

i o larga relação de tudo,porque o virão,& tratarão: & que elíe 
fe deixara ficar naqbèfo porco, defendendo o íoccorro dè 
mantimchtosj&: gente da coita de Per fia ,<doí)defe elle pro-
via,& que es pelcadores não; foílcnxpefcar, que fe lHe bem 
páreceífe mandafíe mais gente, & as munições ncccffarias,-
que elle cõmcttcria a fortaleza. A efla carta refpondco logo 
Nuno da Cunha per loão Pcfica,dandolhe as graças do que 
fizera, & encomendandolhe que defendefíe.a entrada d'a^ 
quelle porto,como fazia,porque atras ill o lhe iria recado dç> 
que fe avia de fazer. • • S- " v ' 

í 0 Poífo eftc caio em coníèlho, &: dadas muitas razões, por 
diverfos refpeitos, forão todos de parecer:, que para aquclla 
emprefa fe avia mefter muita gente ,pclo que ordenou Nu-
no da Cunha, que feu irmão Simão da Cunha, que avia de 
fervir de Capitão mor do mar da índia fizeííe aquella jorna-
da ; para cila lhe mandou Nuno da Cunha fazer preftes oito 
vellas,com quatrocentos homés,de que erão Capitães Dom 
Fernando Deça, Dom Francifco Dcça, Aleixo de Sóufa 
Chichorro, Lopo de Mcfquita, Manoel de Alburquerquc, 

Francifco de Mendoça,& Trilião de Taide,& mais al-
g ü a s temidas dei Rei de Ormuz, em que ia 

gente para ferviço,mais que 
para pelejar. 

* * 

CAPI-
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C A P I T V L O XVII. 

(jmo Nuno da (unha fepartiopara a Índia com a gente que tinha 
mifigo em Ormu^dafua armada, Cfde algíias coufas que 

deixou feitas para quietação 
do %eino. 

E S P O I S da partida de Simão da Cunha pa 
raa IlhadeBaharem, que foi aos viij. dias dc 10 
Settembro,quando fe celebra o nafcimenro de 
N.Senhora,comcçou Nuno da Cunha enten-
der em fua viagem para a índia. Eporq temia 

q por el Rei de Ormuz fer moço, & inclinado à vicios, & q 
deípois de elle partido,como ja ficava mais fenhor de í i , po-
dia cõmctter algúas coufas contra o fer viço dei Rei de Portu 
gal,determinou de o refrear,&c tirarlhe antes que partiíle al-
güas occaírões.A primeira f o i , que por elle ter hú leu irmão 
prefo,dizendo que o quilera matar,não o quis deixar em leu 
poder,mas por Boas razoes o mandou levar à Fortaleza, & o 20 
entregou ao Capitão Chriíto v ao de Mendoça com guarda 
ncllcjporquecom cítc moço cm noíTo poder,tcmcílc cl Rei, 
que fazendo algúacoufa que não devefíè,o poderião os Por-
tuguefes levantar por R e i , por fer moço bem inclinado, dc 
noUo amigo.També mandou deiterrar dc Ormuz hú irmão 
dc Raez Barbadim,home que era per judicial na cidade. Aísi 
mefirto lhe tirou dc cafa outro fobrinho dc RaezXarafo,que 
lhe fervia de Guarda mor , à que cl Rei era inclinado por lhe 
confcntir cm algúas de fordes, & deixar cõprirfeus appctâtes. 
E poítoq elle cõíòimo perder aconvcrfação deite home, era 3 o 
ja tamanho o odioque tinha ás coifas de Raez Xarafo,que o 
fofrcobem. Vltimamente Nuno da Cunha não deixou cm 
Ormuz home,de que fc pudeífe prefumir q aconfelharia à cl 
Rei algúamaldade.Por Guazil lhe deixou aqucllefiel& leal 
a noíTas coufas Xcch Raxit,que citava em Mafcate, coufa q 
os Mires, que ião os fidalgos dei Rei fofrerãomal,poríer 
Arábio, à que os Perfas não tem boa vontade.E poíto que el 
Rei pôs efle inconveniente à Nuno da Cunha, movido per 
algúas peífoas que diíío fe defcÓtentavão,toda via como em 
Ortoüz não avia home dc tanta qualidade como aquelle, & 4C, 

os 



L I V R O T E R C E I R O . 18 

Si ós que avia todos erão parentes,& chegados à Raez Xara 
ío,que era gente fofpeitoíã , ouve Nuno da Cunha por mais 
íèguro iicar Xech Raxit por Guazil. E porque o officio era 
tairi cobiçado^ o maior que Raxit podia defejaryelle o não 
queria aceitar,& fallou niíio à Nuno da Cunha cm fegredo, 
dizendo, que o pejo que tinha à íervir aquelle cargo era ter 
elle morto Raez Delamixà,irmão de Raez Xarafo, pela ma-
neira que elle íabia.por íervir niífo à el Rei de Portugal, Sc q 
ficando naquelle cargo ram honrado, & en vejado entre os pa 
rentes de Xarafo,fempre avião de embicar nelÍe,como gente 
magoada,que elle queria antes hum repoufo, que vida t a m 
temida.Nunoda Cunha viltas as razões de Xech Raxit, 
nãocrão fingidas,o ouve por home para muito, Sc digno de 
maiores cargos,& não lhe aceitando as efeulas, com grande 
folénidade o entregou à el Rei,dandolhe juramento, que bê, 
Sc verdadeiramente ferviflè aquelle officio, & foffe leal à el 
Rei.Deite modo de entrega ficou el.Reí comete, & d ahiem 
diante não deu cargo algum fem aquelle juramento. E logo 
mandou virhüa cabaiade brocado, &íèu.carapução,&: fota 
àfeu 'uif0,que lie o trajo dos Reis, & Governadores d*aquel-
las partes,com que veítio á Xech Raxit, como em poífe, Sc 
inveílidura do officio de q folgava de o encarregar. Védoel 
Rei quatascoufas Nuno da Cunha fizera em tã pouco tépo, 
& q todas erão em proveito do Reino,& q o tratava como à 
filho,& fem nenhúa moítra de cobiça,hum dia eítãdo ja em 
veíporas de partida, lhe metteo na mão hum fio de pérolas, 
pediadolhe que por amor delle o tomaffe.Nuno da Cunha o 
tomou por o não eícandalizar,& poíé elle as mandou à Por-
tugal a el Rei per Manoel de Macedo. 

Acabadas eílas coufas,à xv.de Settembro íe partio de Or 
muz,& d'ahi vco.tcr à Mafcate, onde tinha deixado as naos 
que atras diífemos. Dc Mafcate partio com aquellas vellas, 
de que ião per Capitães Antonio da Silveira de Mene-
ies, que viera de Moçambique, deixando de íèr.vir a Ca-
pitatiiade Spfala, por íè virá índia com elle por ferem cu-. 
nhados,&DomíFernando de Lima, Antonio ide Lemos, & 
Luis de Andrade,com a qual frotta com tempos contrários, 
não podédo tomar Chaul,foi ter jüto de Dabul, onde achou 
F-emião Martíz Evangelho, que o andava alli eíperãdo com 
húagákotta,& quatro baigantíjs que fizera àfuacuíta para 

fervir 

J 
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fei-vir él Rei.Co eftaCópánhia chegou Nütfo da Cunha à- feà 
rra de;Goa,a xxíj.dias dò OiMibro,onde logo vierão à clic M 
ciító de SàjLopo dc Azevedo,& outros fidalgos,per os quiteá 
íoubé como Lòtfo Váz de SãpáioeftávãcmCanânoríazen-t 

Frotta da bulia do armo de doíè preítes pari fe vir aó Reino,& letarà d ahi configo An-
M. 3). X X I X . tdftio de Miranda de Azevedo Capitão naòr do mar, com to 

da a armada que trazia para andar na coita do Malavar.E qus 
a . i p s quatro mos chegarãoâ ba- dò Reino erão viíidás quatro iíàos * dá carreira de quê viera 
rra (le Goa dia de s.Barthohmeu. p 0 r Capitãofnèr Dio?o da Silveira, filho dc Martim da Sií-T 
u S — t ^ , vcHcunhád&feBc N uno da Canha ; toáo de Ü . M » da 
dousfilhos de F ouça idade, Aires MO Cunha fua primeira mo-lheivDas outras três naos erão Capia 
nry&Antonio Moniz.Barmo, qiie jãesEnriqüc M ó n k R u i Gomez da Grani, & Rui Mendeaí 
tiejms fot Governador da Indta. , , , r r - r i t-- j r i • n 

biògodo como bec.4.1,v.G.cap.6. de Melquica,& alsi ioiibe comofcitor da Silveira citava cm 
Chaul,onde•invernara.Nii.no'da Cunha antes que deíembar 
cafle,per navios de remo proveo logo no que cõpria. A Dio-i 
go da Silveiraeícreveo queíe vielle a elle com as cartas que 
d'el Rei trazia. A Lopo Vàz de Sampaio,que lhe mandafïè o 
galeão S.Dinis,para ir nelle$porque em Goa não faria deten-* 
ça por 1er ja tarde. A Antonio de Miranda-mandou que trou 
xelfe toda a armada;& o mefmo eícreveo à Eitor da Silveira, to 
deixando fomente a ordenada da fortaleza de Chaul.Deípedi 
dos elles recados, aò outro di'a,quãtos navios de remo avia na 
cidade íè viéraò à elle, que ia na galeotta de Fernão Martíz 
Evangelho. A fefía do mar foi grande tF ar te I h a ria,-in u í ; c a, & 
bandeiras,&: c'0111 eífe apparato ,•& efírondo chegou às por-
tas da cidade,que cftaváo cerradas,& fe abrirão,fendo preferi 
te Dom Ioão Deçà Capitão da cidade, & os Vereadores, & 
officiaes dellá;ós quaés lhe appreíencarão feus privilégios da 
dos por el Rei D5 Manoel, ô£ confirmados por el Rei Dom 
Ioãó,pédindolhejuraífe de os comprir,& guardar,o q Nuno ,.0 

da Cunha jurando,fegundo coftume, lhe forao entregues as 
chaves das portas da cidade per Do Ioão Deçà,à quem as elle 
logo entregou.E m'ettido debaxo de hum palleo de brocado, 
foi levado por os mais principaes officiaes da cidade,& per o 
Vigairocõ toda a clerezia em prociifãoà See, com o canto 
de Te Deum laudamiis,cortl tanta foleinnidade como fe po-
derá fazer à pefíba dei Rei,Feita fua oração, íè foi apofentar 
áscafas do Sabaio,por 1er o apofento dos Governadorcs.Paf-
íaáos cinquo dias de fua chegada à Goa, chegou Antonio de 
Saldanha dc Cochij,fcm faber da vinda de Nuno da Cunha. 4 0 

E porque 
K 

é 

$ 
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E porque de Mombaça (como atras diífemos) tinha Nuno da 
Cunha eicritto à Lopo Vàz de Sampaio,& à Afonfo Mexia, 
que lhe tiveífem feitos grandcsapercebimentos para a ida de 
Dio,a de que não achou coufa que lhe deite efperança para v* í d e tinha "P"'*4 

aquclleánno poderia ir,fallou foore iífo cõ Antonio de Sal-
danha,por vir de Cochij,onde algüascoufas dJaquellas fe a- d^gaieottas,feiscaraveiias,doz.en 
per.ccbtão,&cõ algus Capitães,& peífoas notáveis, & offi- u s f0a . s , 'f^antv^dosquaes 
í . j ^ o r i ii 1 navios cllefez.de novo no tempo do 
ciaes de Goa,& àíienrou que ie devia elle partir para Cochij, feugoverno feisgaleões, bua tafo-

afsiàiiTo,comoádarordemàcargadas naos q avião de par- rea de wàbentos toneis, feisg*ies, 

tir para o Reino.E antes q partiíTe chegou Diogo da Silveira Z!quomXrgZ1^, & f l f i « i 
cõ as cartas que lhe el Rei efcrevia,nas quaes lhe dezia,que fe fe fizerão dos paraos que fe tomarão 

o negocio de Dio não era acabado, lhe tornava à encõmen- T f i ™ . " * ' * «maias que fe 
1 ° rr r * • - i i i " l"e desbaratarao. 

dar,que o nao cometteíle lenao mui provido de tudo, para q franáfio de Andrade pan.x.c.4<j. 
por falta de algüa cuUfa,fe não deixaíle de acabar, com todo 
oreíguardo,&feguráiíçádagente.Gomeftalembrança que 
el Rei fez,fe pôs em mais duvidá de ir aquelle anno, &c com 
efte penfamento fe ppurtio para Cochij. 

C A P I T V L O X V I I I . 

Do que Simão da Cunhapajfoueni a Ilha de 3abarem,&defpo is 
de a combatterfe recolheo por âdoencagerd 

que "bèo a todos* 

I M A O da Cunha partindo (como atras dif-
femos)de Ormuz,à viij.dias de Settembro,pa-
ra ir à Ilha de Baharem,por razão dos tempos 
contrários,chegou à vinte do mefmo mes, fen 
do o caminho no mais que de cento & vinte le 

g o a s a n t e s de chegar ao porto fe veo à elle Belchior deSou 
fa,que o andava guardando,para Raez Barbadim fe não pro-
ver de ̂ enreda Periia:poftoq em quarenta dias quealli an-
dou,ate Simão da Cunha chegar, Raez Barbadim recolheo, 
alem dos que jã d'antes tinha,feifeentos homés,que lhe entra 
rão per outros portos que a Ilha tem. A fortaleza em que Bar 
badim citava,era íituada em hum tefo fobre o porto, o qual 
tinha por abrigo hua Ilheta pequena, em que íe recolhião 
pefcadores.No circuito deila fortaleza avia dezaiètte cubei > 
los com fua cerca de pedra & cal,& barbacãa,& per tudo fuas 
ameas,& fcttciras,&húa torre de homenagem mui fermofa; 

& em 
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& e m húmdos cubellos eílava apoita da entrada da torre 
mui bem requeíiada. A barbacãa era torneada de húa grande 
Cava,com í ua ponte lcvadiza.E porque em modo de arrabaJ -
de avião ileíle circuito algúas caías de gente pobre,Racz Bar! 
badini as mandou derribar,& queimar, antes que Simão da 
Cunha vieííc,como homem que eíperava ter cerco: & cita-. 
va tam determinado de fe deiender,que ate hus Arábios prin 
cipaesjcom luas molheres & filhos,dos quacsfe temia por as; 
tyrannias que lhes fazia, recolheo configo, receando que íe 
levantaífem contra elle com a outra gente comum, & eitan- 1 G 

do dentro os tinha em modo de refécs. E tanto que Simão da 
a. a primeira bandeira que Bar- Cunha íiirgio,o Barbadim mãdou arvorar na torre da home-
h
h*Í'"'ci ^ f " ' * 1 ! ™ ' n a g e n i , h ü a bandeira vermelha,a que não era final de paz; & 

*.eràsimâoLCHKbfJtTeliefifi' íem embargodiíTo,mandou logovifitar Simão da Cunha 
yrafone naqueiie capiléforeau com carneiros, refrefeo da terra,& dizcrlhe, que fua vinda. 

f L t / : t folTG boa,que elle era vaífallo dei Rei de Portugal A dei Rei. 
tuvdo mudara fazer, qaeeiie.co- de Ormuz,& que como tal,quc era o qijjp mandava dellcrquc 
T Mfo^iqueria eftaràobe- H1C pedia que mandaífc la à pratticar com elle hüa pcííoa de 
diaicta aofeuGouernador da índia, r J J 11 C • . i C rr * J- ~ r q fieiiccapitão mor qairia aqueiia cpalídade,porque elle iaria tudo o que roíic razao. Simão da ; " — t ii i i r • 1 i r • r * n * 

t.?r o oferecimento,pomn as cm<i- Dcos que tudo fc acabaria bcm,como fc confiava de pefíoa 
d* tam leal como elle era. Simão da Cunha dctcveíTe acuelle 

c.! ,a<,eii!taue Baroadim..o contra- r . . * 
riarão.oqual vendo quefe lhe enveí dia, eíperando que Racz Barbaaim lhe • maiidaíic a reípoíta 

lheaconfeihavaquefefojfed'aquci- bombardeiros°Na avaneuarda ião Belchior de Soufa, & 
la terra porque era cDcoaaa a mon- D , - o 1» 1 J • 

cão das febres,de que todos avião de
 1 nítao de Taide,com oitenta nomes,& ciie com a bandeira 3 o 

adoecer & morrer. E defpois quati- Real levava toda a niais gente ,dcixando boa guarda nos, na-
a r Z ^ a ^ f ^ r ^ T vios.Com eíta òrdem fepaffou da outra banda da fortaleza* *g"'itesls a aitcloartajue mandou r „ . 

outro recado, quefe embarcaffe em porihc dizerem que per aquella parte erao. os muros mais 
bora&màfita vonude,prque fracos para lhe darem bateria. ' Í •• lhe nao dana nenhu ejtervo. Ezfsi ~ ri ^ j ~ , r i í •» / 

por fe não aceitar o oferecimento de Tinha Simão da Cunha cm lua companhia dous Mouros 
sarbadim, & por falta de pólvora, hontados,hum dcllcs era Arábio de nação, chamado Bar nei 

° f i t " f ' d c p gac2,& Xeque de muita gente, a quem eftc Raez Earbadim 
FemãoLopez Atcafrtibeâ*mcap. tinha defterrado de Baha rcm;& fabendo como Nuno da Cu 
102. do livro 7. fíhga de cento cap. nha mandava febre ellc,vcofe à Ormuz com a)?úa gente, pé +hvro6. & Fr anafe de Andrade i- 1 ij r 1 rr ^r b 

cap.5 -,.daz.p,v,u. ciiiiüoinc por merce,que para íe v 1 ngar da ofienfa que tinha 40 
recebido 
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recebido daquelle tyranno,lhe deíTe licença q ellc fe fóífe pa 
ra Simão da Cunha.O Governador lha conccdeo, & lhe deu 
as graças do offerecimento ,fazendoIhe por iífo honra, por« 
que alem defte odio,era muito amigo dosPortuguefes,& fen 
do Simão da Cunha partido avia três,ou quatro dias diante, 
tanta preífalcdeu,que citava ja com elle antes que faiííè em 
terra.O outro Mouro crahú Capitão de nação Baluche. Eíte 
citando na fortaleza com cem homês à foldo d cl Rei de Or-
muz,quando vioq IiaezBarbadim não fe queria entregar 
per mandado d'el Re i , íaiofe dafortaleza dizendo, q não era 
cile home q av ia de ler traidor aoPrincipe de q recebia foldo, 
ôc paífouie à Ilheta q eítà de fronte da fortaleza, onde eíteve 
cõ lavorde Belchior deSouíà ate a chegada de noífa armada. 

Simão da Cunha por o recado q Raez Barbadim lhe man-
dara,ainda com ellc quis ufar de mais corte(ia,para ver fe po 
dialevalo per modo de concerto,& aísi mãdou lançar hú pre 
gão fob graves penas,q níngué tiraííe à fortaleza cõ íetta, ou 
cí pingar da, nem moítraííè em algum auto q a queria o ífe lí-
der. Mas quando vio q naíua defembarcação tirarão da forta 
leza tiros de bobardàs,& de efpingardas,com que lhe ferirão 
dous homés,entendeo q era neceílàrio reipoderlhes ao mef-
mo tom:& logo mandou à grande preífa defembarcar mais 
cinco tiros groífos,com que fe começou à bater a fortaleza, 
& fe continuou tres dias,& querendo profeguir a bateria, &c 
mudala à outra parte onde o muro era mais fraco, achoufe 
fem polvora,de que ficou em eítremo íentido, por ter muita 
obra feita cõella,& fe outra tanta tivera, fora entrada a forta 
leza. Neíte meimo tépo tinha elle mandado fazer efeadas de 
maítos & vergas de navios,q Belchior de Soufaalli tinha to-
madojporq de Ormuz partio fem eífc apercebiméto, q tam 
pouco era de effeitó,faltado à polvorapara defpejar o muro 
quãdo a gête fubiífe per ellas. Determinou poré de enttar per 
aquelle rõpimento do muro,& para o poder fazer com a gen 
te da terra,& Mouros qajüdavão, mãdou entulhar a cava de 
palmeiras,& terra,na qual obra lhe frecharão de cima do mu 
ro muita géte,em q entrarão eftes fidalgos Belchior de Souía 
Tavares,Frácifco deMédoça,Martim de Freitas,FrãcifcoGo 
mez Pinheiro, Antonio de Noronha,& outros homés honra 
dos,& criados d'el Rei,porq détro dafortaleza Raez Barbadí 
tinha mais de feifcetos frecheiros Perfas, & algüs efpingardei 

ros. 
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tos, & fua artelharia pofta no muro nos lugares de fofpcíta. 
De maneira q entrar à efcala viíta per cima da cava, fem ter 
com que defpejar o muro,era matar toda aquella gente, de q 
a maior parte erão homés nobres, que neftes cafòs Tão os pri 
meiros.Fihalmeíucpoftoocafoemconfelho com os Capi-
t ã e s ^ peíToas principaes,foi aíTcntado,qüe o cerco fe conti-
nuaífe,& que â gram preíla maiidaíTem à Ormnz bufear pol 
vora para acabar aquella emprefa. Quãdo a pol Vora chegou, 
em dezafeis dias que Alvaro Sardinha pôs em i r , & vir à for-
ça de remo em húa terrada,não í erviojporque naquelles dous i o 
mefes de Settembro,& Outubro ião os ares d'aquella Ilha tá 
peítiíenciaes,q os proprios moradores naturaes íè faern delia; 
& afsi em tres dias adoecerão dozentos homés,& vinha a fe-
bre tam furiofa, que não dava muito eípaço ao enfermo, & 
erão mortos cem homés,& os mais doentes. E acoiitcceo q 
dando o mal àhum homem què tinha veftida hüa faia de ma 
lha,deípindoa fubitamente caio morto.Toda via vindo a pol 
vora Simão da Cunha mandou bater a fortaleza, & derribou 
hum bom lanço do muro;mas a gente eítava tal, que nem cõ 
paz avia quem tomaíle pofle da fortaleza quando íè lhe en- ÍO 
tregara,quanto maisavendo quem tanto a defendia co pol-
Vora,& frechas,porque em pè hão avia fefenta homés Portu 
guefes, & dozentos frecheiros Perfas,que andavão todos 
com as forças tã relaxadas, que íè não podião ter nas pernas. 
Pelo que determinou Simão da Cunha de íe recolher, & afsi 
Ò fez de noute,& por encobrir feus trabalhos, com muitas fo 
lias,& tangeres,fez recolher toda a artelharia,& a mais da ge-
ie poros Mouros o não fentiré,& elle íe embarcou dc dia co 
Belchior de Soufa,Martim de Freitas, Triftão dc T a i d e , & 
outros que forão os derradeiros, q ainda andavão empe ; & ^o 
iiefterecolhimento lhe fez honra Raez Barbadim,em os 

deixar embarcar fem rebate,q feguildo todos andavão 
: tocados d aquelle mal,qualquer impedi-

mento os acabara. 

C A P I -
V 
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C A P I T V L O XIX. 

IO 

Como Simão da (unha adoeceo do malgeral, <£r morno del/t. , 
algíisfidalgos oJ>ierão em terror 

a Ormu^. 

E C O L H I D O Simão da Cunha ao mar, 
achou outro tal trabalho nos mareantes, por 

í ferem tantos mortos,& doentes^que não avia 
quem pudeífe marcar os navios, polo que lhe 
conveo tomar os mareantes das terradas que 

andavão à pefear per cÕfelhò de Belchior de Soufa, que fabia 
bem onde cilas andavão,Sc com elles fez também fua agoa-
da,de que tinha muita nccefsidade. Eporqemos navios por 
o grande numero dos doentes,não avia q lhes dar, Sc muitos 
perecião à falta,diífe Belchior de Soufa à Simão da Cunha q 
Mir Abcruz lhe diíTera,q fe elle quifeífe mandaria hü recado 
à Racz Barbadim,porq clle le oífereceo à dar o que foíle ne-

t o ceífario para os doétes; Sc per efta via,ouverão muitas paílàs* 
amêndoas,galinhas,farinha,& arroz,q confolou a gente em 
algúa maneira. Mas ao terceiro dia da fua partida íbbreveo 
hüatam grande calmaria, que durou nove dias, em que os 
doentes morrerão, & dosíaos adoecerão muitos. Entre os 
mortosforãoomefmo Capitão Simão da Cunha, Afonfo 
Tellez filho deTrií lãoda Silva, Francifco Gomez Pinhei-
ro , Diogo de Mefquita, Dom Simão de Lima; Sc à Ormuz 
forão morrer Dom Francifco Deça, Francifco de Mendoça, 
Diogo Soarez,Dom Afonfo de Sotomaior,& outros ho-
mes nobres. E fegundo as calmarias durarão, & ageni^ ^wgodo couto efireve no cap.Al 

mareante andava fraca, íè Chriilovão de Mendoça Capitão do liv.c.q rnno dacunhaeflava am 

de Ormuz,não madara ao caminho muitas terradas,para ma à* em ormuz quãdo chegou eftaar 
' ,, . _ c o C" f"tda deBahare.emqvinhao corpo 

reare os navios,& muitos matimetos paraentermos, &laos, desimâodacunba,&qo levara» 

por véturatodosficarão naquelleEílreito; porq a provifão q Governador à índia,onde o enterra-

mãdou lhes deu força,& vida para chegaré àOimuz,onde fo Z t l t e d T ^ 
rão doCapitão agafalhados,&curados,como fe cada hú delles o q não podefer, partindo nuno 
fora feu irmão. Simão da Cunha foi enterrado em Ormuz, 1 da nha deomuz. para à mdu 

, . - r s ^ 1 r> r L em xv.de Settebro,cr Simão da CU-
CO muitas lagrimas,nao íomete dosPortugueles,que o conhe nha chegarido a ,laharc!n aos x x . 
cião, & converfarão mais tempo, mas d'aquelles Arábios q como diz. não de Barros nos capi-

40 andavão em fua companhia. Porque era Simão da Cunha * 
fobre 

> 

30 
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fobre mui esforçado,& prudente j brando, & cortês, & para 
todos mui humano,& mui alheo de em obras,ou palavras es-
candalizar à alguem.Com a nova de fua morte,que Nuno da 
Cunha teve na India,ficou em eítremo anojado, por perder 
tacs dous irmãos,como Pero Vàz da Cunha cm Mombaça, 
& Simão da Cunha em Baharem; porque ainda que morre-
rão com tanta honra, achavaíTe deiamparado delles, princi-
palmente de Simão da Cunha,que era de mais idade, & ma-
duro coníelho, & de que fc cíperava ajudar no trabalho do 

governo da índia, onde ja perdera feu irmão Manoel 
da Cunha, de queno principio defta 

hiltoria fizemos 
menção. 



L I V 
DA CLVARTÁ DÉCADA 

D A A S I A , 

B E 1 0 AO DE B A R R O S . 

Governara a índia Nuno dá Cunha. 

C A P I T V L O P R I M E I R O . 

íDo que Nuno da Cunha fez no primeiro anno defeu governo, 4 
quepajfou corri LopoFd^de Sampaio, quando 

lho entregou* 

E N D O NunodaCunha,quepa-
ço ) rao muito que tinha que fazer,era o 

tempo breve,partio de Goa para C o 
chij,&paílbu per Batiealà, onde es-
teve dous dias provendo algüas cou-
fas,& profeguindo fua viagem, tanto 
avante como à Monte Deli, cinquo 
legoas antes de chegar à Cailanor, 

encontrou Antonio de Miranda de Azevedo Capitão mor 
do mar da índia, que andava guardando aquellacofta com 
hua gale baftarda,& vinte bargantíjs,& catures, o qual tira-

do da fua bandeira da gavea, como quem eftava perante o Go-
N vernador 

£ 
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yçrdador da Ilidia o falvou com fua ar telharia, a que foi ref-

pondido com outra,& o vèo ver à nao, do qual foi recebido 
com muita honra, afsi por o cargo que tinha, como por as 
qualidades de fua peífoa, & grandes lerviços que haquellas 
partes tinha feitos; com cuja companhia Nuno da Cunha 
chegou à Cananpr à xviij.de Novembro, onde achou Lopo 
Váz de Sampaio', qúe fe citava fázendo preires, cfpcrando 
por elle para le vir a eite Reino. Nuno da Cunha o mkndou 
viíitar,iazendolhe fãbei- que ia müito de preíía à dar aviamé-
to às coufas que tinha para fazer, & .que fe íaífle dm terra,per , 0 

força el RcideCananor o avia de deter com fua viíitação, 
Ç}uc elle guardava para tempo mais cômodo, & de mais va-
gar,que lhe pedia que ao mar lhe vieífçfazer a entrega da In 
dia, ou fe embàrcaüe,& lha faria em Còchij. Lopo Vàz pol-
to que replicou aiífo,toda via por a preífa que Nuno da Cu-
nha levava , vèo à fua nao em tres bargantíjs embandeira-
dos j & e m hum jdclles a bandeira alta como Governador. 
Defpois que fe receberão hum à outro,Lopo Váz,poflo que 
lio mar folie,fendo preientes todos os fidalgos que com elles 
vinhão, lhefezaeiltregada índia com ás folemnidadcs cof- L 9 

tumadas. Acabada a feita que a artelharia nos taes tempos 
foe fazer, Lopo Vàz fe embarcou com leu genro Antonio 
da Silveira de MèriefeS na nao Gaíltllo,por Nurio da Cunha 
o obrigar quefoífe à Cochij à hum negocio, que lhe cl Rei 
mandava que fizcíTc com elle, E Nuno da Cunha antes que 
d'alli partíÃe mandou viíitarà el Rei de Cananorpelo Òuvi 
dor Pero Barreto,difculpandofe.de não fair em terra para o 
ver, por a grande preffa que levava por caufa do defpacho 
das flaos que avião de partir pára Portugal, que deípachadas 
ellas,aviade tornará Goa,& entam o viíitaria, & que entre- ^ 
tanto viííè aquella carta dei Rei feu Senhor. El Rei lhe ref-
pondeo com palavras de muito contentamento dc fua vin-
da , dilculpandofe também de o não ir ver ao mar, por a mà 
diípoíição que tinha. Atras eite recado d cl Rei, vèo feu Gua 
fcil , que era hum Mouro mui conhecido, & müi leal fervi-
dord'el Rei de Portugal, & bom homem, & f e offereceo à 
Nuno da Cunha,&lhe pedio, que o ouveífe débaxo de feu 
amparo, &proteição, porque andava atormentado por os 
dcíínanchos d'el Rei , o qunlporfcr Gentio eilava entregue 
a Bramcnes,com os quaes,& com íeus Pagodes gaitava 4 0 

mais 
V 
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mais do que tinha,& queria que ellelhe fupriíTe as neceisk 
dadcs em que o mettião íeus appetites. Eftando nefta prat-i 
ticaíingio que lhe queria fallar coufas dc fegredo àpartç^ 
& como fe vio fô.comelle,tirou do íeo hum rico collar d'ou 
ro,& pedraria, dizendo à Nuno da Cunha, que aquillo era 
tam coftumado offcrecerlè aos Governadores, que não, 
devia a ver por eftranho fazerlhe aquelle íèr viço, que lhe. 
jurava por lua lei, que nunca a pcüba do mundo o; diria. 
Nuno da Cunha fazendo que o não entendia, chamou a 

o lingoa,& diíl'elhe,que diílcílc ao Guazil,que os collares qüe 
dclie queria,era fervir com muita lealdade a el Rei de; Por-
tugal léu Senhor, do qual avia de receber maiores coufas 
que ouro,& pedraria., que quanto ao que lhe pedia do am-
paro,confiaüe delle,que em tudo lhe guardaria fua juftiça, 
por elle ter fama entre os Portuguefcs dequam lealmente 
íe avia nas coufas do ícrviçod'cl Rei feu Senhor. 

ff: C Á ? i r v L O U ; 

tjy •> • t icstiXci tvZo.;.::. •íjni s m ;n,0 f • •«.. 
j,0 , ;,.... , , ,,.v ; ;'.. •: , . " 

Como Kuno da Cunha pàrtio de (jtnanor>&foi a Qchjffdá 
recòmento que Ihefi^rao çomoprendeoLopo V ' 

de Sampaio, o mandou a 
. Torturai 

V N O da Cunha partido de Cananor,che-
gou à Cochij, aos xxv. de Novembro, onde 
logo na nao foi vifitado de Afonío Mexia 
Veedor da Fazenda, & de Iorgc Cabral, que 
era chegado de Malaca, & ,de outros Capi-

30 tães, & fidalgos que prefentes fe acharão. Ao outro dia foi 
recebido da cidade em terra, com todo ò modo de fefta, 
que fe pode fazer,& afsi foi levado àSee,& d'ahife foi apo-
fentar 110 Caftello > que para elle eftava defpej ado. E por-
que o penfamento que trazia nas couías de Dio , o não dei» 
xavâ aquietar,logo ao outro diaquis faberde Afonfo Me-
xia, & dos officiaes à que o negocio competia, o citado dos 
apercebimentos que mandara fazer para a emprefa de Dio, 
que lhe cl Rei tantocncomendara;& achou,que afsias raü-

40 nições, como os mantimentos, & tudo o mais que lhe era 
N i ncceíla-

- P 
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ncCcíTario para aquella jornada, cftava mui dc vagar. E por 
lhe comprir dar dêftas coufas razão i cl Rei pelas naos que 
eftavão para vir à eftc Reino, teve corçfelho com os Capi-
t ã e s ^ officiaes da Fazenda,& foi aíTentado, defpois que fe 
vio o pouco que cftava feito, & o muito que fe avia mefter, 
que de nenhüa maneira podia naquelle ánnoira Dio, com 
o poder que el Rei mandava que levaíIc.E que para o outro 

t.ü armai* de Diop da silveira e- fe podia mais levemente, & à menos cufto aperceber, & que 
ra de bum navic em que eiie ia,de bailava naquelle anno prover na cofta do Malavar com al-

Freire, Manoel de v afconceiios ,& cl Rei de Cochij não fizera muitadiligencia em amizade dc 
joão da Silveira,&dtfeisfuíias. jyjtwkyda-Cunha. Porq nas viíicacões q entre ambos ouve, 

A armada de Antonio ia Silveira r . n i \ " r j ,r -
era de ànquoenta &tusfuftas,em « achou cllc diferentemente trattado,do q tora nas diftere 
que ião novecentos filiados. ças de Lopo Vàz de Sampaio, & Pero Malcarenhas, de que 

A armada dejíitor dasilveira era e Jh v a c f c a ndalizado. E com Nuno da Cunha lhe pareceo 
de quatro galeões duas caravellas, . . , . r 

& quatro fuftas. q ue era Rei,por a muita autoridade com que o trattou,co-
Diogo do couto iiv,6.cap. 6. & Fran m o adiante veremos. 
ctfcode Andrade cap.<±.dat.parte. r n <» • r J 1 Em quanto as naos eítavaoacarga,aprunciracouiaem 
b.E/las nes naos erão ia armada de que Nuno da Cunha èntcndco,foi mândàr Diogo da Silvei 
Nuno da cunha,q por efUrê gafta- r a ( q u e d e f t e Rciuofora com a Capitania mor das quatro 
das, & no Reino poienao ter tcon- SnivV •: ,':,' ,'v: ^ • * . i iV . , . ' . . 
certo necejfarie,qnão podião th na naos que diflemosjporCapitao de hua armada de trinta vel-
j»dia,o Governador as mandou com las pârá andar na cofta do Malavar; & afsi fez outra para a 

^ « m í » a m s » da c » . 
Diogodasdveira,afúporqnãoavia nhafeu irmão,como Capitão mordo mar, a qual entregou 
carga para eiias, como p,rq podião £ Antonio da Silveira de Meneies fèu cunhado.Outra rnan-
pajfar fmcocerto, <y mao invernar j r . . ^ n >, „ . , N 

1 Ormuz, carregadas de fazendas, dou ao Eítreirodo Mar Roxo, cuja Capitania deü a Eltot 
polo qaprefradas fez capitãesdei- da Silveira, poft© que andava bem eanfado das armada? 
t S S S S S S S Í Ã Z * * * » Enomciodofervordcftascoufasrevc Nuno da 
nãdo de Uma, q fiforão à Batjcaia Cünha outra que o mais atormétou,que foi prendera Lopo 
rstrrta/iY de mertátdoriatc. rtn sm* A J« ^— L,''.^ '.fn .1 n 1 _ ... m l 

J» vri* A *• í tíí f U UU 1 J ' | — — ' — — 
anuo de M.D.XXX.&com0 amon- do levou a dcvaífa, mas ainda por outra que elle tirou alli 
fãoera^gaftadaacharãotãtascal c m Cochij.O qual prefo fobre lua homenagem, vèo com 
manas,q astres delias defaparece- ^ T

 r • , n 

ião,de cuja perdição devia fer caufa
 U o m Lopo de Almeida,que eitava na Índia eíperando em| 

afie :& fo a de RUÍ vkz pereira barcaça© paraíc vir paraeíte Reina.;E em fua companhia 
por andar menos ficou atrh.àr che- l • - i r\ * . 
goufe mais para a cofta da índia, cõ * c a ^ a F^enta vierao outías duas naoííomciue^ 
que lhe não iurou tanto a calmaria de que crão Capitães AntoniodeMirajoda de Azevedo 6c 
%u7orml!tÍdlht dt ftde Ch<~ d e Mefquita,que tambè crouxe configo prefo 
Tratieif-e de Agrade aparte, caf. ^ Diogo de Mello Capitão qtora de Ormuz, por culpas do 
j4. circaftanbedacap , i7 .dehy.g. officio.Os quaes todos vierão à Pomigal-àfalvaméto, onde 

defpois 
V . * 
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defpois forão livres das culpas, com feus encargos dejufti-
ça.a E não pode aquelle anno vir mais carga de efpecearia, opoviz.de Sampaio efieveprefo 

queaquellaqueoccupouastresnaos,pormuitascauíàspro- fe"J27rdeÍJd°Ldele""0"''pn~ 
cedidas das couías paffadas, que Nuno da Cunha não pode v e m u l i 7 d V ! & \ T ^ f í e í 
emendar em chegando, como fez deípois. mtl eruz.ados de pena,& fofo de gr a 

dado por certos annos par a os luga-

n A D T T \T T r i r resdd Africa. Porem el Rei üõ ioão 
A 1 1 1 V L U i 1 1 1 . avendo refpeito aos muitos, & boos 

ferviços de Lopo Vaz.,lhe fez. merce 

Do muito dano que Diogo da Sihetrafe^ na cojla de Calecut, pelo 'ifüolftteZ nímifeo" fo^Se 
que o Samorij mandou pedir pa^ à TSiuno da Cunhai a qual m v,da del R(<Dom loão.na 2. par 

lheconcedeo com taes condições que elle , J 
^ ' * E DiOgo do Couto na 4 . Década, 

a nao acatou. lih.6.cap.7.& 8. refere hüa falia q 
, Lopo Vaz. fez* a el Rei em relação, 

. 1 • ' ' n • &oscarcosquelbepoferão,èrafua 
Quanto as naos que aviao de vir ao Rei- „fioftaU defiargoà úies-.ònde 

noeítavão a carga da pimenta, foube o Go- hua ctnfa,&outra fepode ver>&af 

vernador,q na cofta de Calecut dous galeões fi/utras Polaridades queefles 
, r ^ 1 • & Autores eferevem da prtjão de Lopo 

de Rumes ie carregavao de pimenta para o vàz. de Sampaio, o qual foi muito 
EftreitO do Mar rOXO,pelo que mandou avi- "forçado,confiante na \uíliça, rigu 

ftràDiogodaSilvciraque andava cm guarda í a q u ^ c o f - t ^ f M . t ^ t 
ta,que tiVeíTe grande vigia, não lhe efcapaífem;porque fegú- quãto governou fez. muitas meras, 

do a informação que tinha per Malavares de Cochii, que vi- & *"fild*dos. mand"u
j W r f e u s 

, „ 1 1 } , 1 r l 1 J , ti r . " foldos,& mantimentos. &com todas 
nhao de dentro da terra,o rundamento d aquelles Rumes era eji4Si0as partes, & boas eiras, foi 

na Lua de laneiro,ou Fevereiro partirem, por não perderem mal quifto de todos,pota mà vontade 

fua monficMas;Diogo da Silveira, alem da vigia ^ ^ 
que niífo tinha, fez tanto mais, que ate os barcos de peícar nasfére a governança da mdia. 

não deixava ir ao mar.E vendo o Samorij quam eltreitamen 
te a fua cofta era guardada,& vigiada, & que à gente dos por-
tos de Calecut,Cale,& Capocate,que fão dos mais notáveis 
de feu Reino,fe lhe impidia o comercio, & o povo clamava, 
não vendo otitro remédio para tirarfe d'aquella oppreflão, 

* determinoufe era mandar pedir pazes à Nuno da Cunha, A 
cite negocio mandou tres Naires, que fão dos mais nobres 
da terra, q trouxerão fua carta de creéça à Nuno da Cunha, 
& outras taes cartas de dous citados da gente que naquella 
terra ha,que fão Mouros,& Chatíjs. Eites fão hum gênero 
dc mercadores Gcntios,diíFerente do outro comum do Ma-
la v ar , que he mechanico. Dando os Naires eftas cartas à 
Nuno da Cunha, forão per eíle bem recebidos, & ao outro 
dia os ouvio. A fubftancia da embaxada era: Que no tempo 

0 dos Governadores paífados,principalmente de Dom Duarte 
4 N 3 de 

2.0 
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dc Meneies,eftando clles de paz, receberão muitos aggra-
vos ,&fcm razões dos Portuguefcs, afsi emíua terra, por 
cauia da fortaleza que nella tinhão,como no mar cm fuas 
naos, & zambucos,quc lcvavãocartas dc feguros, os quaes 
lhequebravão,tomandolhe luas fazendas. E pedindoellcs 
juíliça, & boa confervação da paz, tal como a clles guarda-
vão,â nenhúa coufa deftas lhes reíponderáo com obras, nem 
com palavras.Os quaes males,& danos não podendo ellcs lo 
frcr,íè levantarão contra a fortaleza,fendo os meimos Portu 
gucícs autores diífo,tomando por remedio antes defeuberta 
guerra,que fimulada paz. E querendo antes de Dõ Enrique 
derribar a fortaleza,afíentar paz com elle, mais cm favor, 
íerviço d cl Rei de Portugal, que em honrà do Samorij, 
Dom Enrique a não quis aceitar, donde proccdeo bulcarem 
clles todo o modo de vida, pois lhe querião tirar a íua, toíhen 
dolhedar faida àfuas novidades. E que pOÍlo que per Lopo 
Vàzde Sampaio lhes fora cõmcttida paz porieulobrinho 
Simão de Mello,que citava por Capitão em Cananc-r,não 
lha quiferão conceder,fendo as condições delia mais honef-
tas das que ellcs ofterecião à Dõ Enrique. E que a cauía diífo 
foi ,por terem labido que o tempo de lua governança não íè 
cítendia à mais,que até a vinda dellc Nuno da Cunha,de que 
jatinhão nova,& da tomada dcMombaça.E pois elle era pre 
fentc,& tinhão labido quanta juíliça à todo gênero de gente 
adminiftrava,& que a guerra que f :z per onde v eo era jufta, 
&não voluntaria,le demoverão á lhe pedir paz, lendo com 
juftas, & honeftas condições, a qual inteiramente guarda-
rião.E que lhe lembravão,que a guerra do Malavar, ainda q 
aosnaturaes foíTe perigofa, & cuftofa, tudo redundava cm 
não ter faida fuas novidades,& que também não era folgada 3 
aos Portuguefes,nem euftava pouco à fazenda dc leu Rei 
Por tanto lhepedião coníideraíle húacouíà,& outra, ôc con-
formandofe com o bem,& mal de ambas as partes, lhes ref-
pondeííè o que avia por bem que fe hzeflè. 

Nuno da Cunha lhes diíTe, que cl Rei Dom Ioão feu Se-
nhor ellavatam efeandalizado de quantas vezes o Samorij 
lhe tinha quebradas as pazes, que com léus Governadores 
tinha aífentado,que hua das principacs coufas que lhe enco-
mendou foi a guerra do Malavar, & que offerecendolhc o 
Samorij algüa paz, lha não concedeife, pois a não guarda v a 

mais 
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mais que cm quanto os Mouros querião,por fèr governado 
per ellesjaos quaes dava mui pouco das mortes, & perdas q o 
povo Gentio recebia,por não pretenderem a paz,& repoufo 
do Reino alheo,fènão íèuparticular inrereiíe; mas que toda 
via elle proporia eítafua pretenfão cm confelho das princi-
paes peífoas, & Capitães que erão-prefèiltesjCom quem lhe 
el Rei Teu Senhor mandava confultar as couíàs de tanta im-
portância,como erão paz, & guerra ; & tomado íeu parecer 
lhes refponderia ao dia íeguinte. E afsi o fez, refpondendo, 

o conforme ao que no confélho fe aífelitou, que lhe concede-
ria a paz,& amizade com eítas condições: Que o Samorij erí 
tregaílè toda a artelharia que tinha dos Portuguefes, que elle 
ouvera os arir^s paífadosà& aísi todos os paraòs de guerra,& 
pagaífe a perda q dera aos Portuguefes, & que deíle em fuas 
terras lugar conveniente para fazer húa fortaleza, & toda a 

efpecearia q ouveífe emfeu Reino por os preços q valia quã a. D ic TrScifc0 de A n i r j i e no e4?m 

do a noífa fortaleza eltava em pè.E que entregaííe dous ga- 6s-ddi.parte,qfefizerrwas pazes, 

leoés dos Rumes q cita v ao em feus portos, & nao avia mais ^Ucut toda a 
, r r

 x r • artelbartaMJJaque ttiuiaemfeupo 
de conientir cm leu Reino Rumes, por lerem inimigos dos der, & os Portuguefes & efiravos q 

a o Portuguefes,&maisque pernenhúmodoaviao Samorijin- forãocattivos na guerra, E que dif-

novar coufas à el Rei de Cochij que foliem caufa de guerra, c ! J i^poí/ l $ZZf imlheÈ 
porque logo a paz com os Portuguefes leria quebrada.E que o Governador conta delias,cõtrabta 

com eftas condicÕes elle Governador mandaria ceifar a eue- írovi(f°dd Ret de,P9rn>^1'em lu< 
' r . , c r r v t i mandava que nenhu Governador da 

rra:&qu;e para o atino íeguinte pelas riaos que foliem a Por- mdiafiztjjepaz. com o samorij (em 

tugal,mandaria à el Rei ièu Senhor a relação deita paz que consentimento d'ei RH de coebij. E 

com eKe Samorij fizera,& as coufas que à iílò o movcráo,mã aG°rtrnl<ufeji*píl 
dandolhe elle o contrario em íeu regimento. E que elle elpe- vifã»,vèo Nuno da cunha ã cochij, 

rava que S.A.ouveífe tudo por bem. Eíta refpoíta ouverão & defiuipoufecomtamboas razoes, 
_ _ . r . r V , a q el Rei femoflroucõtente das pazes, 

os Naires eícntta per apontamentos, os quaes N uno da Giv- conc
J
edeo ae Governador iken(lt 

30 nhamàndouà Diogo da Silveira,&recado à Duarte Barbo- para levantar gente em cochij para 

fa Efcriváo da Fritaria de Cananor, que fe foffe para Diogo „ „ 
da Silveira para entrevir neíte negocio com elle, por íer mui creve,que eflapazfe concluio quan-

verfado nos modos,& coítumcs dos Malavares,& faber bem <1°0 Governador fez a fortaleza de 
r ,. „ . , r C • • r 11 J íí Challe, como fedira adiante no cap. 
íua lmgoa.Diogo da Silveira íe toi ao rio de Challe, quediíta & -n-ofcíf fettaSdo defia 

de Calecut tres ícgoas,onde vindas algúas peíToas notáveis Diogo da silveira mandou per ai?-is 
per mandado do Samorij, defpois de irem & virem recados «dinheiros pòrfogo Cidade de ca 
r .„t r . o, lecut de q queimou mais de dozem.is 
foi a concluí ao,que elles dánao as elpeceanas por o preço, tsc caf«S}&do m „ f e í a a artelharia 

modo paífado,&das OUtras Condições féefcufarao,4
 hum grande eftrago na geme q aco-

Diogo da Silveira por refpoíta deite feu concerto, faltou caftanhd* no ca 

40 tres,ou quatró vezes cm terra,de fronte dcCalecut,cm diife- pitulo.n-dohvro.8. 
1 N 4 rentes 
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rentes lugares,& queimou algüas M acuarias (como lhes elles 
chamãojqüe fão habitações cie pefeadores, & cortou muitos 
palmares,que elles tem por grande mal.Os Mouros, & Gen-
tios inclinados dcfte íègundo dãno, ceílàrão porentamdc 
fallar na paz;polo que cairão em tanta necefsidade, por a mui 
ta guerra que lhe Diogo da Silveira fazia, que morrião à fo-
me:porque o arroz que he feu ordinário mantimento, & lhe 
vinha de forâ, chegou à valer o fardo à feis, & íctte tangas, 
que da noífa moeda fáo quatrocentos & Vinte rcaes, Valendo 
ordinariamente húa tanga,com que a gente pobre perecia,& i q 
não podião ir ao mar à pefcar,de que vivem,nem os galeões 
que eftavão carregados para o Eftreito de Meca, oularão fair 
donde eftavão.E para mais perfeveraré em fua contumacia, 
& obftinação de não concederem a paz confas condições q 
lhes pedia o Governador, fuccederão duas coufas em leu fa-
vor. A primeira foi fobrevir hum temporal tamrijo, & tra-
veífão na cofta,que defamarrou algüs bargãtíjs no ífos, hum 
dos quaes dc que era Capitão hum mancebo fidalgo por no 
me Simão de Soufa, natural de Guimarães, foi ter junto da 
terra; o qual ficando ío naquelle lugar, paffada a tormenta, 29 
vierão à elle algüs paraòs de Mouros da terra, com os quaes 
andando às bombardadas, lhe faltou per defaftre o logo na 
polvora,com que a cuberta do bargantim voou para o Ar,& 
o Capitão comos mais forão queimados,& outros cõ o caf-
co do bargantim derão cm terra,cõ grande prazer dos Mou 
ros. A outra caufa,& mais principal,Foi,que íabendo os Mou 
ros dc Cananor cfta fome de Calecut,por os foccorrer, & tã-
bem por fazerem feu proveito,os provião de arroz, & de to-
do mantimento per o rio Tramapatam, que divide o Reino 
de Calecut do de Cananor.De maneira, que Diogo da Silvei 30 
ra andava guardando que não foííem providos de outros 
rios, & elles o erãdefte. Efta provifão durou ate que "Nuno 
da Cunha vindo em Fevereiro dc Cochij invernar à Goa, 
paíTou per Cananor, & fabendo como Calecut era provido 
dJalli,ameaçou aos Mouros com grande caftigo fe o mais fi-
zeíTcm. O que também el Rei de Cananor defendeo com 
penas deperdimento de todos os bées,& caftigo nas pcf-

foas,com a qual defelà os de Calecut tornarão 
à mcfma necefsidade dc 

fome. 4 0 

CAPI- ' 
t, 
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(Jwo 0 Governador mandou Gafiar Tae^ a Melique Sac4 
Àfeu requerimento y<jrdo que com 

tile pajfout 

E S T E tempoejlava Melique Saca,filho 
de Melique Az Capitão de Dio,na terra dos 
Resbutos em cafa de feu fogro, com temor 
dei Rei de Cambaia ,& dalli tinha ja per 
vezes mandado recado à Lopo Vàz de Sam-

paio , antes que Nuno da Cunha vieífe;Do que Lopo Vàz 
fazia pouca conta, por caufa das mentiras que à Eitor da 
Silveira tinha dittas, quando o entreteve na barra de Dio, 
para fabrica de feus artifícios com el Rei de Cambaia, 
ate que a coufa parou, em clle fugir para feu fogro. E co-
mo cfte Mouro nas malícias, & allucias parecia bem fer 

a o filho de íèu pai, tanto que teve nova de Nuno da Cunha, 
& do que fizera em Ormuz, & que todo feu intento era 
ir tomar Dio, pareceolhe que aquelle era o Governador 
que elle avia meftet para feus negocios com cl Rei de 
Cambaia:polo que quando Nuno da Cunha checou a f ! * ^ * ' 

• . f L 1 ? rr ti cap.^.da aparte,qaeefte mcjfagel 
: Goa* ja achou hum leu meliageiro a com cartas para elle, rode Melique saca era oq eiie ti-

nasqüaes lhe dava a boa hora de fua chegada. E que por- «ha enviado k Lopo vdz.de sampa-
\ r • c ii ii r • ' • io,como fc dife atras tia nota do cap. 

. quedelejava rallar com elle coulas que importavao muito 1 5 j0aP . t . 
ao ferviço d'el Rei de Portugal, & Eílado da índia, man- Evüogodocoutonocap.6 doUv.6. 

dara W o à elle antes que começaífe de ordenar alguas 
£> i r - rr r Meltqueate.mpo.qLopo .Vaz. agmr 

j o couías,que per ventura delpois que o óuviíle, veria íer dava por mno da cunha, não fi de. efeufada a defpefa delias. E que avendo elle por bem terminou na proposta de MeUque; 
i r l i J r r r t í í r rr deixando a refolucão delia para Nu 

de fe verem , lhe mandaíle leguro Real para lua peíloa, no da cunha ,q mandou o Enviada 

& família, & algúa peíloa que O trouxeííe, & levaíle na- de Melique mui contente com peças 

Vios, & larga embarcação para fua fazenda; & que foi- r* hüa galh a qual chegada * ia-v 3 t3 * Cv rr 1 • C rr r> l~ quette.o Capitão delia fevio com Me 

garia , que eüa peíloa que Ia ouveíle de ir rofle Galpar nqUe,& lhe deuhüa carta do Gorer 

Paez, que ia eífivera em Dio por Feitor, por fer feu nador,ent que lhe pedia que naqnel-• . - I r J' n _ la vale Cefoífever comcllc àGoa.Ao 

amigo , & homem com quem fe podia melhor enten-, qu] ref?JJeoMlUqueSac^qt ie re 

der , que com outro algum ^ Nuno da Cunha o orde- tornajfe elie Capitão embora,&díf-
nou alsi, & mandou o meífageiro de Melique com Gaf- fep ao Governador,que não quer,4 
" u 3 . „ IX r & J O IL J • lhe üz.e([emoq aRacz.Xarafo.-

A O par paez emhuagale íua, em que andava, & lhe deu mais 
N 5 quatro 
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quatro bargantíjs com boa artclnaria, & muitos efpin-
gardeiros com todo o mais provimento neceíTario. E à Mc-
liqueSacá efcreveo palavras mimofas,doendoíè de quam 
mal el Rei de Cambaia o trattava , tendo tantos mereci-
mentos por feus le/viços,& por os de leu pai, para lhe fa-
zer mcrce , & também lhe fez oíferecimentos de o tor-
nar à feuEf tado ,& outras palavras femelhantes , à fim de 
o provocar mais ao que elle dava a entender no que lhe 
efcreveo de íiia vinda á Goa. E porque Gafpar Paez tor-
nou delta ida na entrada de laneiro,de M. D. X X X . que t© 
era no tempo em que le pratticava nas pazes de Calecut,ire-
mos continuando com elle ate o trazer com a reípoílaque 
achou. 

Partido pois Gafpar Paez â xij. de Novembro, chegou à 
Chaul, onde ouve Pilotos que foubeflem bem a enfeadade 
laquette,onde Melique eítava,quehe aquellaem queorio 
Indo vem deícarregar todas fuas agoas no mar.a E por não 

a.OsGeovraphos modernos emo em ,, . n , n n- r i i 1 • 
feusm«was,&taboas Geoguphi- ler vilto da coltade Dio atraveílou a enleada de Cambaia, 
cai na fitaação da foz do rio indo, hem largo ao mar, & paliada a ponra de Dio algúas dez lé-
defirevendo* na enfeada deCamba ^. s c p & Mangalor , cidades principaes ZO 
t,t,crosque menosertao, mette nu i? ' ' o } r j-
braço dejle rio na enfada de Cam- d'aquella coita, onde tomou hua não que vinha de Goga 
bata,&outro na de taqnette, fendo c^adc da enfeada de Cambaia, carregada de algodão. que 
afrique fomente nade laquette en- . i „ 1t ° „ ° •» 

trão as fuas agoas no mar per mui- » para o Smde. Della tomou iomente a gente, & a nao met-
t ts boccas,qiu ptolomeoaffirmafe- tco no fundo, por ler mercadoria de grande volume,& pou-
r f ^ à a s p o r elle no feno c a v a l i a & a „ c n w mandou d'alli em hum dos bârganríis Cantht,que.be o de laquette, chama .J o x p J 
do a enfiada de cambaia feno Bari para Chaul. 1 ornando a leu caminho mais largo da coí-
gjunnjio qual mette os rios Goari, ta , achou catorze furtas de hum Senhor delia, que anda-
t ^ & Z l t T ^ ^ l l ^ V a o a l U efperando as naos que vin.hão de Ormuz, com as 
cb*mãoNarhanda,&Tapni. quaes pelejou , & fez rccôlíicr ao rio Pormeanc. Paííada 

a ponra de laquette , que lie aquelle nomeado templo 30 
dos Resburos, fez agoada em hüa Ilheta chamada Bette, 
que em outro tempo fora bem povoada de Gentios , & 
Melique a deftroiò . Atraveííando d'alli , em dous dias, 
& bua noute foi ter â hua enfeada onde citava Melique 
Saca mettido per hum rio dentro , em hum lugar chama-
do Cinguilim, onde logo acodio gente à praia fãber quem 
era, & difíeraolhe que aquelle lugar era de Melique Saca,o 
qual não eftava ahi,mas dentro pela terra firme mais defeis 
Icgoas de caminho,& que elle deixara ditto,q vindo allialgü 40 
recado do Governador da índia lho levaífem logo. E pofto 

que 

a 
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que Gafpar Paez quifera là mandar hum homem , elles 
de Melique lho não conlcntirão, & lhe levarão elles o reca-
do, lendo tudo artificio de Melique por o entreter. E tor-
nando d'ahi à dous dias,por moílrar que eftava em outra par 
te,encaminharão à Galpar Paez pelo rio acima em hum ca-
tur (deixando os navios em baxo à bom recado ) onde achou 
Melique Saca. Gafpar Paez lhe deu as cartas do Governador, 
& lhe apprefentou o feguro Real que levava íellado com as 
armas de Portugal, como fe coíluma em coufasde feme-

1 0 lhaute importancia.Melique defpois de dar graças à Gafpar 
Paez d'aquelle trabalho que levara por elle, perguntou por 
o Governador que homem era,& que valia tinha em Portu-
gal,ao que elle refpondeocomo convinha na verdade, & i 
honra de Nuno da Cunha, por fer feu parente, porque Gaf-
par Paez era neto de Ioão Roíz Paez Contador mor que fora 
de Lisboa,com que Nuno da Cunha tinha muito parentef-
co. Paífada aquella primeira prattica, dilatou Meliq a refpoí-
ta paira outro dia,a qual loi de pouca conclufão, dizendo,que 
para elle fazer tamanha mudança de fi,como era ir ao Go-

j.o vernador , primeiro avia de ver tres coufas. A primeira, 
vir aquellefeguro em lingoa Parfia, & não na Portuguc-
f a , & que o avia deíègurar o Governador de o não leva-
rem à Portugal, como fizerao à Raez Xarafo. A fegun-
da,que no feguro lhe avia de nomear o Governador a par-
te que lhe avia de dar das coufas que ganhaífe em Cam-
baia. E a terceira, que quando fe ouveíle de embarcar com 
elle, avia de ferem companhia de mais navios , & mais 
gente : porque a cofia de Dio andava chea de navios de 
armada , & não queria aventurar fua pefToa emeoufatam 

• , 0 fingella como elle trazia. Ao que Gafpar! Paez refpon-
deo , que aquelle feguro, como vinha em nome dJelRei 
de Portugal, não era decoro , nem coftume que fe deílc 
cm outra lingoagcm , fenão na Portuguefa , por ler a 
lingoa propria que cl Rei fallava , & na forma em que 
vinha , era tam firme , & valiofo, como fe o rnefmo Rfci 
Dom loáo de Portugal o aísinara por fua mão : & que 
as luas armas reprefentavão feu nome , & final. E que 
quanto à parte que lhe avião de dar do que fe tomaífc 
cm Cambaia, quando elle Melique Saca deífe algum 

, 0 modo para f e tomar algua coufa, entam clic a averia. 

Mas 

t 
L a i 
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Mas que íè ainda ate entam elle não tinha trattado como 
Governador coufa d aquella matéria,como avia o feguro de 
fallar nella,pois eftava pot fazer? E que elle não mandara pe-
dir mais que feguro,& navios,& que iflb lhe trazia alli.E que 
fe receava a coita de Dio, por lhe parecerem poucos os feu$ 
navios,que com eíTes poucos tomara eíle húa nao ,& fizera 
recolher no rio de Pormeane catorze fuítâs. Em fim vendo 
Gafpar Paez as íímuladas razões de Mclique Saca, & que lhe 
não quis tornar o feguro defpois que o teve na mão, dizendo 
que o queria ver com algus dos feus,& tomar dellesfeu pare- IS> 

ccr,entcndeo que aquella invenção deo fazer alli v ir , fora 
como o que tinha feito à Eitor da Silveira,para fazer feus ne, 
gocioscomelRei dc Cambaia, &afsi fevio pelo fucceífo: 
porque d'ahi apouco tempo fe tornarão à reconciliar, como 
el Rei foubc que Gafpar Paez fora ter com Melique,&lhc 
levara o feguro, que Melique moítrava em abonação dc 
fua lealdade, temendo cl Re i , que fe o mais indinaííc, ordi-
íia algüa trama com o Governador que lhe cuítaíTe muito. 

C A P I T V L O V. 1 9 

Com9 Gafpar Tae? fepartio defatindo de Melique Saca, 
lhe queimou algíias fujlas}<y (e tor-

nou à (ochtj. 

Á S P A R Paez defpedido, & bem efeandali-
zado dc Mclique,fe rccolheo à ièus bargantíjs, 
& a noute feguinte ao tempo da maré com 
dous dclles fomente pelo rio acima lhe foi quei j o 
mar nove fuítas, & tornoufe à fair com deter-

minação de ná feguinte noureir queimar quinze queerão 
defeufogro;&citavão mais acima meia legoa. Mas vendo o 
Mouro o dãno do fogo das outras debaxo,posem falvo as 
de cima,cum que Gafpar Paez não pode pôr em effeito feu 
çropofito.E partido dahivèo correndo a coita ate chegar 
-aeidadcdcMangalor,onde achou muitas naos de Camba* 
•ia,& algüas de Ormuz com feus cartazes para poderem na-
vegar , & deixou de fazer dãno à outras que os não tinhão, 
porque eítavão cm companhia das que cráo de amigos nof- ^ 

. fos. 



-£ i V K G Qjy A k T W £o j 
íòs.E ao tempo qmc Gafpar Paez chegou defta viagem á 
Cochij, quefoiem Ianeiro , fabendo deite o. Governador 
que hi citava, o que pafíara com Mclique , & que tUdò 
cráo enganos , & alfucias, para fazer bem teu negocio, íi-* 
Cou muiindinado, & com o fundamento desfeito da dpe^ 
rança que aqucllc Mouro dava das çoüfas de Dio; pêlo que 
mudou de propofito, & determinou de ir o anno fe^uui-
tccom hua grofla armada fobre aquella cidade.• E porque Vuncifco deAnAraJtn9 

em Choromandel andavao muitos Portugueics, por fer te- (ap.^.da i.partej eftando Meli-

rra abaftada,em que os homes à pouco cufto fe manti- qucTo^f^odeMdi.:uis*t*,tcr 
,vv ' j t „ "v... , ti • 1 ' '"'••A' .1 r rx Ctytao de Dio (dtfptit 2 deixou A-

nhao, mandou la hum câvalleiro per nome Ambroho do quell* capitania camaimaiuco, c» 

Rego com poderes baifantes, para fazer vir aquclla-gen- mofe dife atras na not* do cap.14. 

te, & perdoar à algüs que là andavao homiziados, vin- T r T T ° ^ ^ r 
, V r r • Ò H ,1 • O r - J f!S""da vtz Gafpar Paez.aDw,ef-

do a lcrvir aeiRei naquella jornada de Dio, & aisi orde- crevèdoàMeliquerocã os p*rd<is fiou, que Antonio de Saldanha ficaífe atíi aqúelle inverno pa daC*pt*"''*,&f<recendoihefMA 
». , ... \ r - - rc • v , x ;, 1 1 *mtzadc para ter Feittriaem Vioi 

raprover ascoulas neceilarias a armada. ' &aordíàGafpar Pae^qreconbe 

Ate aquelle tempo, fendo ja perto da ííía partida para «fie a particularidade a cidade, & 

Goa , não fe tinha vifto com el Rei de Cochij , por elle d ^ e T T T ^ f ? * 
•V I , 1 • n rr i t r defle neila hua Fortaleza a el Rei 

eitar doente de bexigas , poltp que o tivelle mandado viíi- de Portugal,cõ q fe auguraria das ao tar pèr recados manaandolhe dizer, que fe queria par4 '^""j^deBad^r. 
o r ' r c j j • c r 1 r4r1ijGafparPaez.de Go t corres 

tir, & quantoientialua enfermidade, pois tora caula de o f„fiasem ieveriiro,dc M.D.XXX. 
não poder ver. El Rei lhe refpondeo , que nenhüa cou- chegou à Dio,foi bi recebido DE MC~ 

fa lhe poderia dar faude fenão fua villa. E que não ouía- ^ocãMlbe a carta do cover-
, • r n- 1 r 1 • nador,& buprefenteq lhe manda-

vade lhe pedir que o vilitalic, tendo muitas coutas de im- tratando da Feitoria, mãdou 

portanciaque tráttar com elle, por fua enfermidade íer com Mehque avifar àei Ret Badur, como 

cagioía, & recear que temeíle elle de o ver. O qual receo 
Nuno da Cunha lhe tirou com ir à elle, que não foi pouco q fe avia de a fintar, mandaria o q 
confcntir el Rei fer viílo naquelle citado de enfermo, ^ bem parecejfe.Em quanto fe,,& 
. , ~ . . . n „ , . reo ejle recado a el Ret,vio,& notou 

de tal enrermidáde, poltoem maode hum Bramane, que GafparPaeztudo dentro,&fora da 

30 o curava , por ferem aquelles Gentios mui fupcriticio- cidade,& de fedido deMehquc (a <7 
f o s , & de grandes agouros em fuas obras , & não que- * Z t ^ i ^ ^ & t l ^ 
rerem os Grandes, que os vejão em fuas enfermidades,ferviçodeBad»r)comhumprtfen 
por lhes não verem fuas fraquezas. Toda a prarticada vi-
íitação foi queixarfeel R e i , & contar à Nuno da Cunha^J^JòVd^ZiLfe^ibLffeTe 
os aggravos que recebera de Afonío Mexia no tempo cu,tornou a Goa tmfaivamem». 

das differenças entre Lopo Vàz de Sampaio , & Pero 
Mafcarcnhas. Na qual prartica Nuno da Cunha conhé-
ceo d'el Rei fer homem prudente por a paciência que te-
ve nas couíàs que lhe forão feitas em modo de defpre-

40 zo,fazendo pouca conta dclle. Ao que Nuno da Cunha 
, refpon-
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icfpondeo dg maneira que lhe curoü fua paixão,afsi ejn %r/j 
to,como cm publico; & por o que importava ao íèrviçod e} 
Rei de Portugal,&.confcrvaçáo da paz,& amizadejqpç f i i ) ^ 
cõ elle,o trataya com toda á reverencia que podia: &algúa& 
coufas lhe concedeo acerca dos dereitos das mercadoria, que 
lhe não pagavão,com que Nuno da Cunha o deixou çoutm 
te,& latisfeito. ' • L'Ci 

C A P I T V L O VI. 

QomoKuno da (unhafoi a Go.a3& o quefezjm (baile, 
•Diogo da Síbeirasà que encomendou que dejlroiffe o Cha-.. ? • [ 

tim doriode Matmlor. ' 
• • O: .:, -..:<!.ii.:- : : ; : : 'i '.-. \ u' Ü oh 

A N T O que Nuno da Cunha deu fim ao 
que tinha que fazer em Cochij, partiò para 
Goa,& chegado à Challe achou Diogo da Sil-
veira coma maior parte da lua armada^por 
ter fabido que per aquclle rio avião de fair os 

galeões dos Rumes que diífenlos.Nefte rio fe deteve Nuno IQ 
da Cunha hum dia,onde foi vifitado dJel R e i , & Príncipe de 
Challe por eftarem de paz com noíco: & por iíTo acodião à 
Diogo da Silveira com os mantimentos da terra que lhe 
crão neceífarios,pofto que elte Rei defle obediência à el Rei 
de CalecUt.Polo que à Teus menfigeiros Nuno da Cunha fez 
merce,& deu licença para el Rei poder mandar vir manti-
mentos de fora, por eftarem na mefma necefsidade delles 

" que Calecut, E porque Íbube que humChatim queeftava 
» em Mangalor mui rico,& poderofo, fazia muitas offenfas á 
" Portugueles, principalmente em dar favor aos de Calecut, 30 
" quetiraíTemper aquelle porto fuas efpeceariasparaosMou-
" rosjfob color de fer valfalíodel Rei de Narfinga, encomen-
" dou muito à Diogo da Silveira que foífeà aquelle lugar 
55 podendo dar hum caftigo à aquelle Chatim íèm perigo leu, 
w o fizeífe.E primeiro que fe defpediífe de Diogo da Silveira, 

,fez merce aosCapitães,& peífoas notáveis que com elleanda 
vão na fua armada,& mandou pagar foldo à gente de armas, 
por todos andarem gaftados, & bem agaftados, por aquella 
guerra do Mâlavar íèr de 

müito trabalho,& pouco proveito, 
coufaqueosfoldados mal foffrem. 

Defpe 
40 
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Defpedidoo Governador de Diogo da Silveira, partiofe 
via de Cananor à xij.de Fevereiro de MiD.XXX. onde cita-
va Dom IoãoDeçapor Capitão, & no lugar onde fe os Reis 
cotftumão ver comos Gòvernadores,quc he ante a fortaleza 
noí fa , íev ioelRd com Nuno da Cunha, vindo eomfua 
pompa,& apparato de Naires poftos em ordem dc guerra. E 
como elles fão homés de grandes cerèmonias,& vãos em feu. 
trattamento,&: mais cite que era home mui velho,& da con 
dição mimoío.Nuno da Cunhafatisfez tanto à lua vaidade, 

10 que ficou elle mui contente.E à troco de algüs requerimen-
tos que lhe Nuno da Cunha concedeo, por ferem juitos, lhe 
pedio o bom trattamcnto do feu Guazil, por fer noíTo ahji-
go,& fiel,o qual andava fora da fu a graça, conlo atras diiTe-
mos.E por fer coítume geral,quando os Reis fe vem com os> 
Governadores,apprefentarlhe lempre algúa peça, fez ei Rei; 
prefente á Nuno da Cunha de hús bracellctcs lavrados de pc 
'iraria, que elle aceitou por o não cícandalizar, por elles ave-, 
remporinjuriaengeitarlheoqíie offerccem. Nuno da Cu-
nha os mandou logo entregar ao Feitor da . armada para os 

i o mandar à ei Rei quando as naos vieíTcm ao Reino, por com-
prir.com fua condição,que era alheade toda cobiça, & com 
as leis de feu officio,com as quaes cumprem poucos. Deípc-
dido Nuno da Cunha d el Rei,proveo nas coufas da fortálc-' 
za,mandando fazer algüas obras para mais fegurança delia, 
alem de hum baluarte que Lopo Vàz de Sampaio tinha man 
dado fazer. E por caufa das novas que alli foube das coufas dc 
Calecut, alem das amoeílações, & defefaque pôs nos que 
d alli o proviao com mantimentos,mandou recado à Diogo 
da Silveira,que em fe levantando dc Calecut, dcixaíTe alli al-

3 p gus Capitães.para tolher entrarenlhe mantimentos, & elle o 
fez afsi,deixando Nuno Fernandez Freire com hüagaleotta, 

& hum bargantim com fefenta homés,com os quaes 
gaitou bem o tempo que fe alli deteve, 

vindolhe de Cananor os ; ' 
- • J i i j ;>í :<;omc.-j mantimentos. . p . S j ^ J 

CAPI-
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C A P I T V L O VII. 

Como Diogo daSibeira entrou no rio de Mangalor, V deflrui» 
o (Jjatim que alli Jtfoia. 

I C O V Diogo da Sil veira,defpois da partida 
dc Nuno da Cunha para Goa, viíitando todos 
os rios d aquella coita,fem deixar entrar, nem 
fairvellaalgúa,Comquemetteoem grade op- ro 
preílao os lugares delia, por levar dezafeis vel-

las,de que erão Capitães Ioão da Silveira feu irmão, Francif-
co da Cunha,Manoel de Vafconcellos,loão Penalvo,Diogo 
Quarefma, Aires Cabral, Antonio de Soufa, Nicolao Iufar-
te, Gomez de Sotomaior, Antonio de Sotomaior, Afonfo 
Alvarez, Lourenço Botelho, Antonio Mendez de Vafcon-
cclfos,Frãcifco de Sequeira,& Antonio Mendez Malavaresj» 
& em que ião quatrocentos &cinquoentahomés.Com eíta: 
armada foi à Mangalor, que he hum lugar mettido per hum 
rio do mefmo nome,per que podem entrar navios dc carga. 10. 
Eítc lugar he d'cl Rei dc Naríinga, com que os Portugucfes 
tinhão paz,& amizade,por a qual razão fe recolheo naquelle; 
rio hum tam groíTo mercador em fubitancia de fazenda,que 
por exccllenciacra chamado & conhecido por Chatim de 
Mangalor,porque entreellesao mercador chamão Chatim, 
que jahe recebido entre os Portuguefcs, que naqueilas par-» 
testrattão.Eftc de Mangalor, porque com a guerra de Cale-
cur,quie durou annos,não podia negociar Teus trattos, tomou 
por remédio arredar á el Rei <te* Narfinga aquclle rio,& dalli 
carregava muitas nãos para o Eftreito deMeca,pareccndolhc 5 o 
qUéofalvavadeita obra,eitar ellc naquelle lugar, que era dc 
hum Rei noííb amigo. Porem como homê que fabiaoífen-
dernos naquelle tratto que tinha com noílbs inimigos,por fe 
fegurar de noífas armadas fez per dentro deite rio húa forta -
leza dc pedra & cal onde fc recolhia. E como el Rei dc Cale-
cut per cite cano furdo dava faidas à fuas efpeçarias, escondi-
damente o favorecia com munições,& aitelharia, para fe de-
fender de nos fe lá quifeífemos entrar. E porá Nuno da Cu-
nha ier ditto o procedimento deite Chatim, & o favor que 
lhe dava cl Rei de Calecut, & quam forte citava, encomen- 4 ® 

dou 
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dou à Diogo da Silveira o caftigo delle. , V ,-

O Chatim como per via de Cananor, teve avifo que 
avião deirfobre elle,na entrada do lugar em algüas par-
tes fez húas tranqueiras em modo de baluartes com arte-
lharia, para fazer dano à quem entraíTe pelo rio contra fua 
vontade. E diante da fua cafa forte tinha feira híia força 
de madeira com dobrada artelharia, Sc as vigas mais ef-
peíTas, porque naquelle lugar era neceífaria maior rcíiftcn-
cia. Diogo da Silveira nas mais pequenas embarcações* 

i o deixando as outras à bom recado na bocca do rio , íbbio 
per cllc acima com dozentos,& quarenta homés, de que 
ametade erão eípingardeiros. A cujo encontro íàio hum es-
quadrão de gente frecheirà , Sc algúa com: eípingardas, 
cuidando que como empregaífem os primeiros tiros, fa-
rião embarcar os poucos noílos: mas como elles começa-, 
rão à fentir o fogo, & o ferro dos Portuguefes tanto fe ío-
rão retirando , ate que fc recolherão de todo , os noflos 
forão tras elles , & os feguirão ate que a ligeireza dospes 
os falvou. Defpcjado o lugar, foi Diogo da Silveira de-

ão mandar a caía forte, que eftava junto do rio, 110 cõmet-
timenro da qual os noífos começarão à íèntir mais reíif-
tcncia com tiros de eípingarda , frechas, pancllas de ppl-
v o r a , & todo outro arteficio de boa defenfão ,'atè que à 
pefar delia, & delles,os noífos chegarão à porta,ampara-
da dc hum baluarte , em que tinhão os inimigos aílèfta-
da muita artelharia; Sc os primeiros qüc cõmctterão que-
rer entrar nefta cafa forão Diogo Alvarez Tellez , Fran-
cifco dc Barros de Paiva, Ioão dc Soufa. L o b o , Gomez 
de Sou,toma«or , Franciíco Brandão , Diogo Tiznado, 

30 Duarte dc Paiva , Ioão Quarefma , Sc Antonio Mendez 
de Vafconccllos, tomando todos hum berço de ferro 
dos que eftavão 110 baluarte , Sc feito delle - vaivém , foi 
a porta aberta , Sc a cafa entrada ; &.a melhor fortuna 
que os noífos ri verão: em feu favor , f o i , que à hum 
bombardeiro dos Mouros», que governava húa peça de; 
artelharia groífa , com que lhe pudera fazer grande dãnp, 
humj eípingardeiro .Português o m^ou > Tanto quç a> 
cafa foi entrada , vendo o Chatim que-não podia falvar 
a fazendav procurou ialvar a vida , & foi tam dcfditpfo, 

40 que indofe acolhendo entré algus feus que pacompanha-
* ^ Ò vão, 
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vão /outro efpingardeiro noíTo o derribou. E porque os 
mais delles ião buiear o rio para fe Calvar à nado da banda 
de alem dellc, acharão os noffos bargantijs, & catüres, que 
às lançadas mátarão tantos,que as agOas andavão tintas com 
Ofêülangue&afsihús no m a r , & outros na terra acaba-

a. Erâo osMoum mais de quatro as vidâS, a & OS llOÍlbs pofto que ouverão Vittoria delles, 
niiljosquaes entre mortos & feri- n ão ouverão füa fazenda: porque Diogo da Silveira defpois 
dosfojâo mais de mil,dos nofos_ mo qUC m a n c j 0 u íecolher toda a artelhana,da qual algúafora to-
Ztdv muitos. ' a cra e mada à navios pequenos de Portuguefes, quando paíTavão 
irancifco de Andrade 2. farte, ca- per aquclla cofta,mandou pôr fogo à toda a fazenda que eí- i o 

í7 ' tavanacafado Chátim,que era muito cobre,azougué,Verme 
lhão,coral,& outras mercadorias, q pela navegação do Mar 
roxo os Mouros levavão à aquellas partes,as quaes mercado 
rias o Chatim aviá à troco da pimeíita,porque temeo Diogo 
da Silveira que os feus foldados fe quifcílcm entregar na-
quella fazenda ertirecompenfa de feu trabalho, & carrega 
la nos navios da fuaarmada, que erão de remo, para pele-
jar, & não para carregar com femelhante prefa. Também 
mandou queimar treze navios que alli ellavão varados para 
carregar de pimenta,& decepar os palmares,coufa que aquel 10 
íagente mais lente. 

Acabado eítç feito, por íèr ja no fim do verão, fez Dio-
go da Silveira fua viagé para Cananor,defpedindo de íi oito 
oünovevellasjpor ja não ter necefsidade delias,parecen-
dolheque nao podia vir coufa para que as ouveíle mefter. 
Mas não fuceedeo afsi, porque chegado à Cananor, eftan-
do defearregando algua daquella artelharia que tomou ao 
Chatim,acertou de paffar hum Capitão d el Rei de Calecut, 
por nome Patê Marcar,de que nefta hiftoria ao diante fe fa-
rá muita menção por a guerra que nos fez. Eftc levava hua 3 o 
ármada de feíènta paraòs, & i a a Mangalor , que Diogo da 
Silveira deixavadefttfUido, à bufear arroz, por a necefsida-
de quC Calecut tinha delle. Diogo da Silveira afsi carrega« 
do como citava , vendo paífar aquellas vellas, as quis lè-
guir, por não perder tam boa oceafião, ainda que tinha 
menos as vellas que defpedio , & que eráo as que lhe fi-
carão poucas , & pejadas , & afsi não lhe fucccdeo bem; 
ôòrque Pate Marcar como era Capitão , & as fuas em-
barcações ião defpcjàdas,mclhoroufe colhendo o b.alravcn-
to a Diogo da Silvçirá;& hum dos noíTos catúres q ia diante, 4 3 
l ° r 7 > por 
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por fcrligci.ro per dcfaftrç ç©çobroii,& de huabombarda-
da quebmrão^s inimigos hum braço à I030 da. Silveira feu 
irmão. E vendo que o vento por fer contraelle. lhe não dava. 
lugarparairao Mouro , fc tornou à Cananor à dcfcarregarj; 
com fundamento que voltando mais lcvc,&o Mouro carre 
gadofeviiígáriadellc.L^ 
marcar tornando de Mangalortam carregado de medo, por; 
a deitruição <|y;Ío naquelle lugar,como de arroz quç foi buf-
car a outra parte,chegando a Montepelijondepiogo da Sil -

zo vciraoellavaefperando,perdeç) leis vellas, que os nóílòs lhe 
metterão nó f u n d o , c o m cilaperda fe acolhcó à Calecut, 
& Diogo da Silveira fe foi invernar à Cochij. — r 

- r , i R 

C A P I T V L O Vir í . :: : 1 

{Do que ntoriio da SIheiracom bua arinada tia enfeada 

de (jimbaia/jude tomou Stirai, O* (Remer, 

cidadesprmcipaés d'aqucl- "r ' 

la cofia. 

. Ê G V I N D O a ordem que o Governa-
dor Nuno da Cunha teve em mandar as arma 
das de Cochij,como à elle chegou,de que a pri 
meira foi a de Diogo da Silveira,diremos ago-

„ raoque fez Antonio d a Silveira corit a fua na 
coifa de Cambaia.O qual partio de Cochij à xvj.dias de De-
zembro de M . D . X X IX.para Goa, à recolher os navios que 
o Governador mandava que levaffe, & d'ahi fe foi à Chaul, 

30 ondetatnbem tomou os que allieftavão,&: partio para aen-
feadade Cambaiaà xxj.de.Ianeirode M . D . X X X . & logo 
em Bombaim,que fão cinco lcgoas de Chaul, fez alardo, & 
achou que levava ciiiquoeuta & hüa vellas, de que tres erão 
gales,húa em que elle ia,& em outra ia Francifco de Vafcon-
cellos,que andava na cofta do Malavar, & por íèr homem de 
muita conta para aquella guerra de Cambaia,mandou o Go 
vernador quefoífe com Antonio da Silveira > d outra gale 
era Capitão Ioão Rodriguez Paez, irmão de Gafpar Paez, 
& de duas galeottas erão Capitães Fernão de Lima, & Ioão 

4.0 de Magalhães, irmão de Fernão Míz Evangelho. Todas as 
O 2, mais 

i 
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mâk válaserSó fúftas, bargantí js ;&: catures, 
deíêfííÔ3&pe^¥èMSjnaáqüàespor o âláfdõ que fez rwhoto 
qt»Wà¥âtfòVèeeíiíos homésPprtugüefes,çmqr3eetttEavSo? 
itílirÈôS lidâígós ffíâiicebos, & criados d'cl Re i , quê aqaelk 
á f i^ fe^-èÔml^ i iodaCí i i i l f a í • 

Sàidòi dé Bombaim, foi correndoacofta acè Dainahiy & 
fio Caminho áchou algüas naòs carregadas âò madeira ,<fí& 
atráVeífãVáa para a Cidade déDio > & afsi achou hum bdtéo 
pequend, qiíe vindo dar com elle õ tomou, no qual ia hum 
Mouro hóítfâdo que vinha de Dio , mandado de Mclique 
Tocàm.D'allifoiter à barrado rio de Taptij j pelo qual aci-
ma eftavão duas cidades as mais notáveis d'aquella cnfcada. 
Á primeira chamão Surat à tres legoas da foz , & à outra 
Reiner, da outra banda do rio, meia legoá da fua ribeira, de 
tras de hüa ponta que a terrá faz. Efta era mais fumptuofa 
cm edifícios,& policia de gente bellicofa, todos Mouros 
coftumados à guerra do mar, Sc de que as mais das furtas, Sc 
navios da afiliada d'el Rei de Cambaia fe provião. Surat era 
povoada de gente fraca, a que chamão Baneanes , homés 
dados à officios mcchanicos, principalmente à arte de tecer ?.» 
pannosde algodão. Erterio Taptij , porto que he dos dous 
mais notáveis que aquella enleada tem, & açraveííà toda 
ácjuella parte de Cambaia , que jaz ná corta do Oriente, 
fiaopodem entrar nelle vcilas grandes: & porque os nof-
fos Pilotosnão fabiao a entrada delle, nem o fundo que ti-
nha, porto que Antonio da Silveira levava aígús Mouros 
de Chaul,ná o fe quis fiar delles, nem de olhos alheos, fenão 
dos leus} & por íi mefmoemdous bargantíjs fòi íondando 
6rio: ncllevio,que não podiao entrarfenãofurtas,& bar-
gantíjs, porque de maré vazia, todo outro navio de maior 3 9 
porte ficavá cm feco , fomente tinha hús poços ao mo-
do de pègos, que parecia ferem feitos de induftria,para 
quando algüanao fe achaffe dentro, ter alli cama na vaíTa. 
Reconhecido o rio, metteoífe com toda agente que avia 
merteffíõs bargantíjs, & catures,Sc na foz do rio deixou 
ás maior és embarcações, Sc com cilas Francilco de Vafcon-
cellos: & por íèr da barra donde elíc partioà cidade quatro 
legoas y não pode no primeiro dia chegar a cila, por razão da 
vazante dà niarè, com que lhe ficarão algüas embarcações 
em feçocom opefo da gente: & afsi quando vêo às doze 4a 

. horas 
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horas do dia feguin te chegou ante a cidade, que na viíta lhe 
pareceomais deíenfaveldo que os noíTos a acharão,por fer 
húa povoação de dez mil vezinhos com caías nobres de la-
drilho, no cabo hüaíortaleza junto d'agoa,com feu caez 
mui bem feito. Antes da cidade avia hüapraia limpa, cm que 
Antonio da Silveira determinou de dei embarcar, parecen-
dolhe que mais íeguramente o podia alli fazer: & porque 
pegado á eita praia,citava hum tefo,que occupandoo os ini-
migos , podiareceber delles muito dãno, mandou Manoel 

i o de Soufa comalgúa gente que lho foffe tomar, cm quanto 
elle defembarcava, & ordenava a outra 5 o que Manoel de 
Soufa fez íemrefiítencia.E poíto que quando Antonio da 
Silveiraccmetteoa dcfembarcação, lha quiferão defender 
os inimigos com algúas frechadas, & elpingardadas, nenhu 
deites que as tirava efpercu o retorno dos noífos, avendo 
ncita gente hum corpo de mais de dez mil hornês,em que 
entravão trezentos de cavallo , tomando todos por falva-
ção virar as coitas aos noífos à quem mais corria: porque 
eífa gente Baneanehe tam fraca, que o temor lhe faz não 

zo ter conta com a honra , mas tem por prudência falvar 
a vida como puderem. Finalmente a cidade fe deípejou 
de toda a gente , avendo tres dias que tinhão tirada fua 
fazenda , por faberem que a armada vinha per aquella 
coita , & eítavão cada dia efpcrando ferem viíitados. E 
como os Portúgueíes não acharão nclla fazenda , de mi-
Ihor vontade lhe poferão o fogo per muitas partes, co-
mo Antonio da Silveira mandou , & afsi à hum galeão 
novo , & à outras vellas que eítavão em cítalleiro , fo-
mente ficarão por queimar algúas vellas de Malavares de 

30 Cananor, & Cochij, que alli eítavão á carga, que neíta 
entrada puferão bandeiras brancas : & fabendo Antonio 
da Silveira ferem de n o í f o s amigos, efeaparão do incêndio 
das outras. 

Acabado cite feito,fem cuíto noífo,mandou Antonio da 
Silveira Manoel de Soufa que foífe diante delle fondando 
o rio da banda de Reiner, que era a outra cidade que diífava 
deita queimada húa legoa com a torcedura do rio ,mas per 
caminho dereito pouco mais de meia legoa: & indo com 
Pilotos fondando , quafi ja na frontaria da cidade , co-

4 o meçarão de lhe tirar com algüas bombardas , que eíta-
O 3 vão 
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vão poítas cm húa eftância , da qual eíperavão defender 
a dclembarcação aos noífos.Sondado o rio, tornou Manoel 
dc Soufa,onde deixara Antonio da Silveira,que íem detença 
com toda a gente fobio pelo rio acima,are de fronte da cida-
de. A qual citava íituada em hum teíb ao longo do rio, & 
todo o circuito delia era campina, & a fua calaria ao modo 
deEípanhadepedra&cal,comportacs & jancilas lavradas 

^ c i d a d e de Reiner, d k D i o g o j { ^ a D o n o f e f c r v i ã o p e r t r e s c a e z e s J e pedra, 
do Couto,que f o i f u n d a d a pelos Gen . r r 

tios Reineis,que\aforão senhores de nasquaes partes como iolpeitoias, perque os noílospode-
todo o Reino. r i a 0 cometter a defembarcação, tinhão affeitada muita ar-

telharia,com fuas tranqueiras, & defenfões. Afaítado hum 
pouco da cidade,no lugar onde tiravãoas naos em eítalleiro, 
eítavão todas juntas,também com fua defenfão de catorze 
bombardas groíTas, temendo que lhas foífem queimar. Se-
ria aquella cidade dc feis mil vezinhos, quaíi todos Mouros 

b. i f t e s N a i t e a s f ã o g r a n d e s c o f f a i - Naitcas,b gente mui valente , & deítra na gueara domar, 
geração avorrccidadosnaturaesda terra,por ferem homés 

do marche a maisbaxacajta dos que o » . , r i r 

figue 4 lei de M a f a m e d e , fegundo a malícioíos, & atraiçoados, & quaíi todalua valentia eíta-
f e k a dos Arabes. E por elles entrou v a m a j s e m manha, que em esforço, & forças. Eítes nas 
aquella f a l f a lei no Reino de Cam- j • - 1 • " J • • o 

baia,& d'ail, f e eflendeo per todo guerras de Cambaia erao ávidos por os primeiros, & pnn-
o r i e n t e , a f s i n o s Reinos da terra fir- cipaes, & com a groífura do tratto da cidade erão ricos, & 
me,como nos das Ilhas de Samatra, & ^ " Q s ç foberboS , C0m0 pela mòr parte fao OS 
J a o a , Borneo, Banda, Maluco, aonde i n i r r i v 

tiles Naiteas chegarão cõ f u a s naos, queeltaocm eltado prolpero ; õ c quali toda a navegaçao 
& como z e l o f o s da f u a f e i t a a prega paraTanaçarij, & Eltrcito de Meca era delta cidade, que 
Z h i Í ã o ^ a P a M d ^ á e das mercadorias d'aquellaspartes citavachea, Antonio da 
Diogo do couto.±Dec.iiv.6.cap.ç>. Silveira vendo que fe íaiífe em algum dos caezes, feria cau-

fa de lhe morrer fua gente, por a muita defenfão d'artelha-
ria que nclles avia , quis antes defembarcar em hum te-
fo , & mandou à Manoel de Soufa,que com a gente que 
levava,que ferião fefenta homés,os mais delles efpingar-
deiros, foífe tentar hua cítancia, que os Mouros naquel-
la ilharga da cidade tinhão feita. A qual Manoel de Soufa 
cõmetteo com tanto Ímpeto,que fez aos Mouros defpe-
jar o lugar às efpingardadas , & lançadas ; & algús qui-
nhentos dc cavallo que andavão no campo ao redor d'a-
quelle íitio , quando virão que os noílos crão íenhores 
dá cítancia, como gente que tinha alli pouco que fazer, 
poferãofe em íalvo „ Manoel de Soufa vendofe defem-
pedido da gente d'aquelle lugar , foiífe ajuntar com Ân-

io 

tonio da Silveira 

zo 

30 

que com o corpo de toda a gente 
foi 

40 

k 
t; 

f 
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foi dar cm outra eftaneia acima,da parte do rio, que também 
foi logo defpejada,fem íiella achar a valentia, que lhe dezião 
d aqüella gente jantes no primeiro cõmettimento,fem cuida 
do de molhcres,filhos,ou fazenda,começarão de irfe recolhe 
do per liüa rua larga,tam de preílijque os não podião os nof-
íos lèguir.Os primeiros que fe acharão nefta entrada, forão 
Gonçalo Vàz Coutinho,Balthafar Lobo de Soufa, Ioão Iu-
farte Tição,Diogo Varella,Francifco da Silva, Rui Boto de 
Lima, Dom Diogo Valençuela, Peto de Taide, Duarte de 

i o Mello,& outros: os quacs como virão que a Vittoria era lua, 
defpejando a cidade,não quiferão fair delia para feguir mais 
os inimigos,porque podia vir gente de cavallo, que os pode-
ria enxovalhar citando califados. Antonio da Silveira deu a 
cidade a íaco aos foldados, Sc fe ouvera embarcações cm que 
recolher parte das muitas mercadorias, de que ella eftava bé 
chea,ficarão todos ricos; pelo que o Capitão mor mandou 
pôr fogo à cidade per muitas partes:a qual por eftar pofíaem 
campina, afsilhe aífopravao vento, que erahü terror ouvir 
os eltrallos, Sc eílrondo que fazião os madeiramentos, & pa-

<% o redes das cafasjcoufa certo, ainda que a cidade era de inimi-
gos,muito para doer aos mefmos gloriofos da vittoria. Alem 
da fazenda que ardeo na cidade, também arderão muitas 

nâos, a Sc fulias,queeftavão naagoa,& em eftallciro, entre á. At naoseraovMé, & muitas d-

as quaes eltava hüa queemre ellesera afamada .porque nas ' ^ Z & ^ l t X : 
partes de Malaca, em companhia dc outra, tòmou hüa nao ria das tranqueiras por nãoaver dõ 

noíTa.em que andava por Capitão Alvaro de Brito, de que de a Marcar, a mandou Antoni•» 
* 1 * * da Silveira lançar no pego do no. 

atras amemos. . ; . ; D i e s i do Coutit t>ec.4.iiv.6.cap.9. 
• ~ . .;;:íx: : ' . .;jv,.í: & Fernão Lopez, dt ÇaSlanhed** 

. C A P I T V L O, iXíT : • 

orno Antonio da Sifaeira tomou Jgaàmi &' a 

de. 
3 ® 

C A B A D O o feito dc Surat,& Reiner, quô 
foi hum do*hõrados que naquella enleada atè 
entam fcfizcrãoydeixando eftas duas tam nota 
veis cidades dcílroidasj&queirnadas coh tam 

33 pouco cullodosvencedorei/torriôufe Anto-
nio da Silveira recolher â leus navios] os:qüaes achou poftos? 

40 cm grande fefta,porq cm quanto elle ganhou aquella honra> 
. O 4 tomarãof 
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tomarão clles íeis vcllas que ião carregadas de mantimentos 
paraDio.Eao Mouro que tomou dc Melique Tocam defpe 
dio,mandãdolhe dar fua embarcação,que foíTc em boa hora, 
& lhe perdoaífe,porquc quando o tomara ia com determina 
ção dc deftroir aquellas duas cidades, & 0 entretivera para 
ver O que os Portugueícs niíTo fazião. E pois ja o vira, podia 
levar èílc recado â lèü Senhor,do que o Mouro ficou mui co 
tente,& teve que contar à Melique. 

Saido António da Silveira da baírra donde eftava,foiílè 
putra vez à Damam,que he hum lugar grande,que tem hum i o 
rioj onde não podem entrar gales. E para fua defenfão tinha 
hüa fortaleza com quatro cubelos, &c muro dé oito pès de lar 
go . Mas os feus moradores ficafãó tam aíTombrados com a 
deftroição das cidades de Surat & Reiner,que não oufarão ex 
perimentar o ferro dos que vinhão triunfando delias, & de-
ípejarãoo lugar de todo.Polo que não tiverão os noífos mais 
que fazer nelle, que tornar algüs mantimentos, & porlhe o 
fogo , & em bateis pequenos forão à cattivar algús Mouros 

a. ifia tomada de Dmm efereve pelas aldeas que eftavão ao longo do rio a. 
mais largamente Trancifco de An- D'alli v e o Amonio da Silveira caminho de Agacim, que J.O 
dradenocap.$6.dai.farte,ondeJe . . . . . . » , T , 
pdera Ver. E diz. que de caminho diítade Chaul catorze iegoas,cómde ter minaçaó dedaf nel-
deftmiò Antonio da silveira a ilha |e:-t £ p0r o rio não fer para iíTo, defembarcou nacofta brava, 

f S S t J X & t 1 f ^ f c g » á o l u g o r . q u c e r a g r a i A & r i i o d e f a e ^ p o f t o 
que pobre de edificios, em que averia ciiiquo mil homés dc 
pè,-& quatrocetos dc cavallo, que fervião ae guarnição, por 
fer perto deGhauljos quaesnãq deípejarão o lugar, por lhes 
parecer, que os noífos não quererião ir á elle, porque tinhão 

i muito caminho que andar à pè; & confiando nã gente de ca-
vallo, que os podíão empediri António da Silveira como tu-
do ate o lugar era capo, & lhe pareceo fer mais perto do que 3 0 
era, faiò em terra, & mandou dian te caminho do lugar por 
deícobridor hum Capitão Canarij, chamado Malü, homem 
coftumado à andarem rtoífas armadas ganhando foldo. Nas 
coílasdefteGanarij mandou tambe à Francifco de Vafcoií-
WÍloSy&Ferrião.de Lima, ambos com algús efpingardciros, 
&ellccom à mais gente os feguio naretraguarda. Caminha-
do, todos ncíla ordem, forão darós dianteiros nagente do lu-
gar j queí a modo.dcciicubeíta eftavão lançados no baxo de 
num cabeço,os quaes em ds noíTos chegando fairãomuiíijo, 
dandógrânde gritai» Neílc comcttimento matarão cingjuü 40. 
•.-•v;.^. " • v Por-
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concellos, & per outros fidalgos, & chegou Manoel de Sou-
fa , que vinha detrás com maisdecem efpingardeiròs, que 
fizerão aos Mouros voltar caminho do lugar. Chegado An-
tonio da Silveira aonde foi efté defmancho,não fe quis deter j 
nem levar o páífo tam vagarofo como levava, mastomãdoo 
mais apreíTaao chegou ao lügar, & antes de entrar nelle dei-
xou a bandeira acompanhada d'aquelles que avião meftet to 

i o mar algum folego. Na parte onde deixou aqucllá gentej era 
em hüa de duas entradas que o lugar tinha de fua ferventia, 
porque o mais era o rio , & da outra banda hüa vaia, que no 
tempo de baxamar etapeor que a mcfma agoa, & aísi do rio y 
& dá vafa era efté lugar cercado ao modo de ilha, o quaí cita-
va cheo de muita artelharia, & mercadoria de pannos de al-
godão, & grande quantidade de madeira,por a muita queda-
da anno dJalli fe tirava para diverfas partes; o que tüdo foi a-
força de terro pelos riólíbs entrado. £ como cfte lugar não1 

tinha mais que aquellas duas ferverias, & hüa lhe tomou Ân-
i o tonio da Silveiracom a bandeira Reàli nãoíê podefalvar tá? 

ta gente, & forãò catrivos mais de dozentos * & muitos mor 

tos, & O lugar queimado , & OS navios queeftavão norioàv a.NeJtaguerra queimarão'os Portu 

t m ^ c t e i & i v K ^ A ^ m y m 
lher, &c veofe à Bombaim, que diltacinquolegoas de ChaÜl^d« defenda,de madeira,& 
para mandar recadar as parcas dos de Taná, Bafídórà , & Ca- mantimentos.̂  
ranjà,quc erâo obrigados apagar cm cada hum anno por as ^Jlinox'^ ' ' 
pazes que fizeraó com Eitor da Silveira.Mas não o podé £ã~ 
zer,porir foccorrCr ao Capitão de Ghaul,còmodiremos,«0 

3 o -Tf : . 

CowVmiàfço 'P.eveirade 'Bmédo ^ainuod^CImfmndouma-

i : f í i : doàAntonio-daSifoeira,queo^çfpwlw ~ 0i,:t 

..-o • ->d!> 
-,-'v zr:v.>sà i ,1. ... • dçCmkoio? .t.;^. , ^ ;.-:-.-! 

E S T E tempo que AntoniórdârSílvéirk 'ánl 
dàva cõrrèndo a cóftà dé-Cambáia, Soltam 

, Badur Rei delia fazia guerra ao Nizamaliicb, 
j que crá Senhor dá^ terras déCh'áül, o qiiaffe 
I iá retirando da pbtencia'dè 'Bàdut , qutr era 

O 5 Senhor 
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i i 8 D É C A D A QJV A R T A. 
Senhor do Campo, & entre algus Capitães feus que nas te-
rras do Nizamaluco fazião entradas,era hum Popaterao que 
fora feu vaííalÍô,& fe lançara com o Soltam Badur,& por me 
lhor faber a terra, vèo contra aquella. parte de Chaul per feu 
mandado,& a eítragou quanto pode ate chegara povoação 
dos Mouros,que he acima da noífa fortaleza, Os quaescom 
algus Portuguefes que com elles eltavão,&outros que aco-
dirão com Fernão de Moraes,que hi eítava com hum galeão 
que Nuno da Cunha mandava para Ormuz,todos juntos pe 
lejarão com os Mouros de cav alio entre hús vallos das hor tas; 
do lugar,& derribarão quatro delles,com que efcarmentarão 
ps outros,& fe forão com eíta perda. Quando v èo ao outro 
dia,movido Francifco Pereira de Berredo,per confelho de al-
gús homés,& importunado dos Mouros,& gente da terra,pe 
dindolhe que os foífe amparar antes que aquella gente tor-
naífe aos deítroir, porque como ião escandalizados, temião 

que de propofito tornaíTem a fe vingar , fe armou com parte 
da melhor gente que tinha,em que entravão cinquoenta de 
cavallo,& cento & cinquoenta de pè„ &faio da fortaleza,& 
paífando a povoação deites Mouros,foiífe à hum paífo alem 2. ç> 
delia,que hc como entrada,o que chamão Argao,que fera da 
fortaleza meia lcgoa,o qual por fer entre hüas ferras ,hc tam 
forte,& tam cítreito., que cinquoenta homes podião defen -
dter a entrada a cem miiíE porque alli não acharão os Mouro* 

^ - • - que ião buícar,algus da companhia começarão de requerer 
àFranciícoPereira,qucfoíIe maisavãnç,porque doutra ma-
neira pareceria aos Mouros de Chaul coy ardiar Elle movidci 
com eltasraz5esJco,meçoufeguirocaminho,&: à outro paC-
fo apartarãofe quatro de cavallo dos feus à defcobrir terra, os 
quaes lhe mandarão dizerique andaífemais que tudo citava 30 
feguro.Chegando à hum campo,no fundo delle jazia em re-

io o Cápitao Pòpatefào,& outros que aquella nôute vie-
rão dfeajútarcomèllevos quaes ícrião pertodos cinquo mil 
de cavallo,& dezjoudozemil de pè.Franeifco Pereira,como 
vio tamgroflà gente,&qtíécomeçavaabalar contra elle, & 
travar eícararnuçacom os de cavallo que iáo diantej quk voi 
Í4Ç^P,pa^|içcolJ>Gr;agei>cé de pè;mas çllaiatam cantada,^ 
a calma era taragrãde,que como homés que fe não àtre viãò 
Mwçadq?,pis ícoinçç^rãpdc fe efpalhar,&.rnetter jâeio ma 
to, aguai i j ^ f á c m q s ^ Q u , p o r q u e os Mateos h u m & h ü 
•svtUvi- . .Q * os s V 
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os forão derribando à todos.Francifco Pereira o melhor que 
pode no paíío entreteve os de cavallo,mas como vèo agen-
te frechara dos Mouros, que erão de pè, fizerão recolhei* os 
noííosà fortaleza, a maior parte delles feridos, & deixando 
nocampo mortos mais de oitenta.- Com e f e desbarato, fi- ' 
cou a fortaleza tam defamparada de gente, & fuj ei ta a todo Cbaul no tempo do governo de Lopo 

defaílre/e os Mouros tiverãoanimo paraloeo vir fobreella, v * * r A e q n n i o o aover 
n r „ r n • - a . nadornova dijladefaraca, mandou 

que por eltc receo efereveo Francilco Pereira a Antonio da sachaul Antonio de Miranda com os 

Silveira o perigo em que eltavaro qual acodio logo, & íaben feuspoderes, o qual quando chegou 

do ocafo,& quam perto cl Rei de Cambaia andava, temeo, 
quelabendoa deítroição que elle Antonio da Silveira dei- goaliicomafaa gente, E no cap.J6. 

xava feita naquella coita, em vingança diífo quifeífe vir Governador Nuno da cunha 
r i ii r i • i' • i n ordenou a Antonio da silveira (def-iobre aqueilafortaleza,tanto mais tendo nova do que cites foisdadeftmçãodeDamã,&Aga 

feus Capitães deixavão feito à pouco cuíto feu.Polo que por «») que frjfeà cbaul, & tomando 

efta caufa Antonio da Silveira em chegando mandou fazer nT^afortaleWhemand^prc-
n if r ii • i Jo^tanctjco Pereira polas culpas do 

muitas eítancias,& alientar nellas lua artelhariá, provendo /«<-«/»do Argao. 

na rerra,& no mar,como quem efperavade fe defender à to FernãoLopez.deCaftenbadanocap. 

do o poder do Soltam Badur,que andava mui foberbo pelas ^ . ^ ^ T f i l S r -
terrasdo NizamaluCO.O que aproveitou muito, porque CO- mão com loão de Barros, diferefome 

mo eites Capitães que fizeráo aduelle eítrago,fouberão que te Diogo do couto no numero dos mi 
. , r 1 i o ' o tnigoSjporqueefreve que erao mais 

Antonio da Silveira era ai li coma armada que trazia, & o de doz.ento$ de cavallo, & dons mil 

que deixava feito,recearão de pagar o dãno que fizerão, 8c de pè. 
converterão fuaindinação em tomar húa fortaleza per nome 
Palie do Nizamaluco, que he das mais fortes que elle tem, & 
tal que não fepode tomar fenão per fome. Elta fortalezaef-
tà em hum páífo per onde da terra firme vem todos os man-, 
timentos à Chaul,& fe o Capitão delia a não entregara,nun-
ca fora tomada:& fomente com o eítrago da terra, & toma-
da deita fortaleza,por fe vir o inverno,cl Rei Badur fe tornou 
para Cambaia, mas a fortaleza eíteve pouco tempo em feu 
poder,por a cobrar o Nizamaluco. 

Antonio da Silveira deu conta deitas coufas de Chauí 
ao Governador,& as cartas o tomarão paiTando elle per Bati-
calà,& quifera ir à Chaul,fe a doença que lhe fobre vèo , & o 
inverno lho não impedirão. E mandou logo que Francifco 
Pereira foííeprefo fobre fuahomenagem.&levadoà Goa;& 
que Antonio da Silveira ficaífc por Capitão na fortaleza, pa 
raque viffem os Mouros como fe caltigavão os Capitães 
q u e deixavão fuas fortalezas, de que avião feito homenagé, 
& faião fora delias íem mui grande nccefsidade. E tirandofe 

^ dcvaíía 

> 

) 



no D E C A D A Q_V A R T A , 
devaífado cafo,caftigou algúas peííoas porinçitarem à Fran 
ciíco Pereira ir aonde foi. Antonio da Silveira como teve re-
cado do Governador que ficaífe na fortaleza, defpedi© as 
mais das vellas da fua armada, que í-oífem invernar à Goa, 
deixando fomente húa galeotta, & algús bargantíjs para 
ferviço da fortaleza,&feiicentos &cinquoenta homès para 

io 

guarda delia, o 

C A P I T V I O . X I . 

9 que Eitor da Silveira fe% com a fua armada, ate chegar à Mete, 
defhois a cidade de Adem f f comofe\ tributá-

rio o Senhor delia. 

O principio defte livro diííemos das tres ar-
madas que o Governador Nuno da Cunha 
apreftou em Cochij , das quaes húa avia de 
fer para o Mar R o x o , de que fez Capitão Ei-
tor da Silveira,o qual partio de Goa à xxj. dc 

Ianeirojdoanno de M. D. X X X . com quatro galeões, duas 1 0 
caravellas, & quatro bargantíjs, em que ião leifcentos ho-
mes, ôc fez fua viagem à Ilha de Socotorà, para nellafazer 
fuaagoada, a qual feitadilpôs feus navios de maneira, que 
lião paífaffe vella dc Mouros lem dar nas luas, eítendendoas 
quahhúas àvifta de outras ao modo de rede, defde o cabo 
de Guardafú , que he na cofta de Africa contra Xacl na 
coftade Arabia. Eftando neftaordem, húa nao que ia dc 
Mangalor carregada de efpecearia, foi dar com Eitor da Sil-
veira,a qual era do Chatim de Mangalor ,& era ja partida 
d'aquelle porto quando Diogo da Silveira deftroio ao Se- 30 
nhor delia; mas fe a fortuna a livrou de hum Silveira, vèo fer 
tomada deftoutro,com morte de quanta gente trazia, & foi 
grande ventura, porque aquclle anno fomente faio do Ma-
lavar com efpecearia para Meca. Alem deíf a,tomarão outras 
vel!as,pofto que não de muita fubftancia. A Martim de Caf-
tro Capitão de hum galeão, na parte onde andava, coube-
lhe em forte outra nao, que ia dc Dio,& levava dozenrosho-
més,que quando os íioífos abalroarão com elles, fe defende-
rão tam valerofaméte,q fe ouvera de perder Martim de Caf-
tro,& dez,ou doze homés q faltarão cõ elle dêtro na fua nao; 4© 

mas 

• m u — 
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mas ha fim da peleja à eufta de muitas feridas,principalmen-
te dàsdeMartim dc Caftro,ouvcrão vittoria delles,com mor 
Ée da maior parte dos Rumes, ficando a nao em poder dos 
ilofIòs,a qüál ia carregada de ricas mercadorias.E porEitor da 
Silveira pelagéte deita nao,& de outros navios que tomou, 
ter fabido que as naos que aquelle anno carregarão em Cam-
baia,partirão de là cedo,com receo dos Portugueíès, temen-
do fóífemà Dio,& erão ja todas pafíàdas ao Eílreito, clleíè 
foi ajuntar com toda a armada em o lugar de Mete, onde ti-

i o nha mandado per regimento à todos, que no fim das prefas 
foífem fazei1 agoada. 

E porque Nuno da Cunha lhe mandara,que feitas as pre-
fas,dandolhe o tempo lugar,deffe húa viftaá cidade de Ade, 
& achando no porto naos de pouca valia,mandaíte dizer à el 
Rei,que por amor delle lhe não fazia dãno, & ô cõmétteífe 
amorofaniente, que íe hzeífe vaffallo dei Rei de Portugal; 
como ajuntou toda a frotta,mandou d'alli as naoá que toma -
ra para Mafcáte,& ellc fe partío para Adem,aonde chegou à 
ihj, dias de Abril daquelle anno. Foi logo viíitado da parte 

% o dei Rei com muitas vacas, & carneiros, & outros refrèfcos, 
com palavras fignificadoras de muito contentamento da fua 
vinda, & per retorno ouve el Rei outras couíasqueaviade 
eílimar em muito.Paffadas as vifitações,mandou el Rei dous 
homés Arábios dos principaes, faber de Eitor da Silveira a 
Caufa da fua vinda, & a correlpondencia que o Governador 
da índia queria ter com elle. Ao que Eitor da Silveira reípon 
deo,que o Governador fabendo que os Rumes o tinhão cer-
cado o mandara com aqüella armada foccorrer:& por em So 
cotorà achar nova ferem ja idos,a efpalhara a armada às pre- a.Dhgodo couteefcme,qne c 

30 fas: &póis o Governador fe movia àefta boa obra por deíè-
jar fua amizade,por lho el Rei de Portugalfeu Senhor enco- ainda fobre Adem,com mais de vín. 

mendar,êlle tâmbem devia de folgar de fe obrigar à el Rei te milbomes,guando Eitotda silvei 

cõ algúâdemõiíração,parao Governador da índia termais rf/J^rxSu!vantarSo! 
vivo cuidado dás coufas delle Rei de Adem, & que eítá de- Adem. 

monítraçãodeviaferfazerfe vaffallod elReifeu Senhor, cõ cap.io.liv.6. 

algum reconhecimento de pareas,para o Governador da ín-
dia o defender dos Rumes.Ao que eíRei reípondeójque an-
tes por razão de ellc entreter aquclla mà gente noíTá inimiga, 
él Rei de Portugal lhe deviámuito,pois nao pretendião ou-
tra coufa os Turcos ienão tomar aquella fua cidade de Ade, 

„ & alli 
? 

' OS Ru-
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a. tftd\ornada dt Bifof id Silveira fe ^ f e f a z e r e m fçrt£S para d çlla COll quÍ$ílf£fÔ frJ&díMIt? 
AtttíAff ~C-sft r\(r r\ ri* i mA v /t At> t>*Pt An AC * - . * i . ^r* \ i - a • t * 

>cap 
ro do amo de MDxxiuí. pardo Ei- ^ ^ufcos tòfttaiiem algum lusa*para ps-ã,íJç$baratar rtelle, 

& q u e , f c b e í l e que muico h^iscerto « h w » , ^ aquella 
nador D. Duarte de Menefes em buf- cidaclc dc Adem dt mão d.OS: EuiCOS quando a tÍVelIemi 
ca deD.RodrigoJe Lma,q não levou J a c jo s A fabÍ0S , mas como aildav ão efc.ÔD(^í>dofcrém 
élndianoronaoacharemMacua.E Ti „ . n -rr | n • /* 

quedeflaviagem aportado emAdê, buracos,nao os podiaçalwgar.^e agora v i l íq« Rei leque? 
fizera a d Rei delia vajfaHo d'eiR« r j a a fm^-çao d*aquelles que conheciáo pó*- ;gente -fem l e i & 

tãlhe deixara obargantimpara fua a amizade dos Portuguele s, com a lealdade çorn qüctiàta-
guarda è per Capitão deile VmÜo ^©IcjUSâtoÍ20$i& Ofc ygífallôs dc fcu R e i , & Senhor. Eftes, 
Carvalho, a que el Ret matara (lo p . . * r * \'- 1 n • 
go q Eitor da silveira fe partio para & .QUtffcS recados yjfeí tOMO: tantas que el Rei 
aindia)é"aosportuguefesdofeubar conçedéo fazerfe vaííallo dei R.ei de Portugal, ç&m lhepa -

« « « ^ » » » » ^ r f x m R j s . á i d m l e g p « l & q u i . 
defpois no anno de xxviií. Antonio nh?ntos mortosj>ara fç fazer em Ormuz imã coroa d ouro, 
de Miranda (comodizTrancifco de ^ q u c Kic fazia Icrviço.Deftc aífento de paz, & vafellagem 
Andrade tio ca«. 66. da.i. parte) qiiã- r J *> i r • r • i -ir» ' o t- i 
do foi ao Eli rato: pelo q tomando de i": fizera© duas eícritcuras alsinadas per el Rei ,& per Eitor da 
fronte de Adem ima nao dc mercado Silve irá>de que cada hu m ficou com a fuâ,&. à x«go dei Re i 

jar da fazenda q trazia,& lhe paga deqUeÜCOU por Capitão A»tOnÍO Botelho.® , 
rào os mercadores por fcu refute -Anrcs qU C d'alli partiílc Eitor da Silveira, lhe efereveo el 
trintamtl xerafijs, os fez queimar t , i 1 v 1 t r C rC 11 j» i r» • 

vivosco fua nao. Rei de Xael , que também le queria razer. yallalio d el Rei 
£ >10 cap.6j.da i.pane,eferevedt de Povtugal,&£ lhe entregaria toda a arcelharia que tinha alíi, 

ejta jornadade^Eittr da silveira do ^ em Dofar que fora uoíTa > & a ouvera os annos paliados. 
cnnode M.D XXX diz, qchegou a n ~ .1 . ' j i 
Ade com defe\o de tomar vingança jDiifco ficou el Rei dc Adem 111111 CCntCllte , yç.udo que todos 
da falfa paz qei Reifizera com elle defejavãoa amizade dos Portuguefes em odio dos Turcos, 
quãdo lhe dera a coroa de ouro de pa i n c i 1 • i ' ii 
reas:&-qei Rei emfaüsfaçãojhe of d c ^ f i lava clcandalizado ,1130 tanto por a guerra que lhe 
ferem a nova paz, & por vafiilo fizer ao, quanto por a pouca verdade que nelles achava, ôc 
dfelReidePonugal,cõasmffmaspa m ayadesquec5mettcrão.O Capitãodcftcs que cercarão à 
reas dos dous mil xeraftjs q re fa, . , , , ] , . tt r r • J i J j r • * , ,< 
ria a quebra da outra ?az.paf:d*,q cidade dc A dem,dc que ella hcou mui desbaratada, roí Mul-
ftra quebrada pelos muitos males,, tafà,lobrinho de Raez Solcimã'0 Capitão mor da armada do 

tí7s%ZTug^ s fmSdei x
fZ T - u t ' c o /k q u c atras falíamos.*; Eftas novas , & a s da vaííalía-

nobargantim,no qfe não tomou re- gem d'el Rei de Adem,mandóu Eitor da Silveira à Nuno da 
folução,porqfe partio logo Eitor da cap.Utliv.l. • \ ' Cuilha^ 
Silvdrapara alndu. r J 

loão de Barros nào-efirevea\ornada defitor da silveira do atino de\X XUtl.jhnat lo anno de DJXVl.em tempo do Gover-
naaor Do Enriqueno cap.i l,v. pecada,quãdo trouxe Db Rodrigo de tima&a ZagazaboEmbaxador do Prefr 
te ioao.íno eap.Uo liv.y.da mefma Década, trata da jornada q Doimisdi Menefes fez ao Eftreito embufça deDÕ Rodrigo 
que nao trouxe ajst parece que íraheifio de Andrade fi enganou Jazendo de Eitor da Silvei? ajt viagem de DULüts de 

i nejes. E Bwgo do Couto no cap ló. do liv.6.diz,q quado ÍUorja silveira chegou à Adc,eftava ainda cercada per Muf 
'<'Stt st /»Tl ,f«i<i<i a J^ . '«> .fr 1 .. . ."• . /*.', t -ta. V ' I s <-l • 

to 
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talo, cem» também Cafianheda. 
tafa, o qual como vto anof, armada levantou o teno.&foife ~p^aXacLE 
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Cunha per Martini Vàz Pacheco Capitão de hua das cara-
vcilas que levava.Tambem deixou hum bargantim em Me-
te com a nao da prefa para a levar à Mafcate antes que folie 
à Adem.Com cite bargantim vèo ter húafuftâ de Turcos, 
& cuidando o Capitão feralgúa das da noífa armada, faio à 
ella, & cm chegando * & conhecendo que fe enganara, não 
pode deixar de pelejar, íendo os Portüguefes fomente doze, 
& os Turcos trinta, os quaes todos dclpois que caníàrão de 
pelejar íc aílèhtaráo para defeanfar, & tornando de novo á • 

j Q rcqucftâjficarão Os nofíos com avittoria,bem feridos,& tres 
delles mortos, & os Turcos morrerão todos, & com a fuíta 
tomada feforão ài Mafcate,& deita viagem que Eitor da Sil- F r o t t a d a l n à k d o m m d g 

veira fez,fe levarão a Goa para ei Rei trinta & dous mil par- j \ f X X X 
daòs das prefâs; a. Em Settembro defie anno de 

Efte nm ouverão as tres armadas que Nuno da Cunha MDXXX.chegarãoàGoacinco nãos 

armou chegando à India, per tres Capitães de appellido dè 
Silveira.Per Diogoda Silveira, filho de Martimda Silveira capitães Manoel de Brito, LUÍS AI-
Alcaidc mor de Terena,pai de D.Maria dá Cunha, primeira *?e*dÍ** i 'f ' J

Fernão llo> 
„ . • _ • • , ÇT , „ l o , A • j Vxente pegadoErancifco de Sou 

molher do Governador Nuno da Cunhar&r per Antonio da fa Tavares frovido da capitania de 

i o Silveira,filho de Nuno Martfe da Silveira, Senhor de G oes, cananor. A cuja paragem chegou no 

& dos Morgados dá Silveirá,&Lernós,& páí <íc Dona Jíàbcl 
dé Vilhena,fegunda molher do mcfmo Governador Nuno paio, q levava a capitania de Goa) 
da Cunha,com quem entam era caiado: & per Eitor da Sil- "O1 u n u g<»temorta&doentc, q 

r í i j r r J r i • c 1 J r> J * nao avia quem mar caffe às v cilas. 
veira, filho de Franciico da Silveira, Senhor das Cerzedas, & E ferderap ,fea não encontrara 

de Sovcreirafermofa, Coudel mor defte Rcirídw Todos tres Di°go da silveira capitão mh d'a. 

parentes per dcfcendcncia de NunoMartíz da Silveira ove- que l ja<f/;%e m t t " d m r o n d 
r / . . . , . x . _ nao.gente dafuaamada,com que 

lho,que roí rico homem,Elcriv ao de puridade del Rei Dom fajurgir noporto de cananor, onde 

Duarte, Aio dei Rei Dom A f o n f o V . & Coudclmôr,& Vcc • ^ ^ ^ m d ^ n A o def. 

dor mor das obras do Reino.4 i ^ ^ d e l r d S l ^ d a j . 
parte........ ^ . 
TernãõLopez.daCaJlafíhedAcapit. 
28 livro 8. 

Como Nuno da (unha partis para T)io,& dasnoJ>asquefoube ffcZTa,\mbtVpplfa 

permercadores Arábios quenafortale^ikde noAjpnfoMexia, & lhe fz.ejji in-

íDamam achou. -...„-V , i ^dafa^nda^elas culpas & 
capítulos que Pero Majçarenhas deu 

V N O da Cunlia por o muito qúc trabalhou c o m a ellf • > i<" « 
f.'- c r . muita pedraria,pérolas, peçasde OH 

cni mandar razçr muitos apercebimentos pa- ^ f rata, & outras coufas ricas, 

ra a jornada de Dio,era tamgrande o apparato feehtregouaos\ capitães das nãos, 

deltas eonfas,afsi de navips^iuriiç6es, manti 
j jQ 1 mentos,que por não poder partir juntamente mgo dò couto ca?, Uo <hro7. 
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i i 4 D É C A D A Q J V A ;R T A . 
a. Efcreve ternas tepez de cafta- de Goa com toda a armada, mandou Antonio de Saldành*) 

baia per Dom Manoel de Menefes Bombaim. Elie partio de Goa o primeiro dia de Ianeiro, do 
Tello com trescatùres, o qual che- a n n o dc M .D.XXXI . com parte dafrotta,& para o mais que 
vando perto da Ilha das Vaccas,ett- r . . r \ c \ i J 
centrou cã uag Mamttde,q dtfuadio ficava deixou, a Franctico de Saque a levaíle. Chegado a, 
a Melique saca entregar Dio a Ei- Chaul,® deu a Capitania d'aquella Fortaleza à Gaípar de Tei-
tor da silveira, »qual andavaguar v e q u c e r a Alcaide mor delia, porque levou contigo Anto-
dado aqueha co jla co vinte Fuit as be . „ I I • T» I • ' J N A 

madas, que vendo os catares os nio da Silveira,& chegado a Bombaim, onde eitava Anto-, 
omette»,v elles feforãi retiran- nio de Saldanha efperando por elle,ajuntou alli toda a arma-
coucertadamente,à' chegando a j b q u al era de cento noventa & nove vellas ; naos, ga-

capitania ne Mamude,por fer mats 5 1 „ „ tv t & 

Ugii: a,ahum doscatùres porreiro, leões, & navios redondos erao vinte leis, gales & galeottas. 
Dom Manoel voltou a voga arran- doze,fuftas & barçantîjs íèfenta & feis, catùres quarenta & 
cada ao foccorrer, & abordando a , r . j j * ^ o o 
fufta,querendo faltar dentro os Por dous,íeis naos grandes de Mouros,& quatro juncos, & qua-
tuguefes,os Mouros c»m medo fe renta& très navios,?. quechamao cotias,em que ia o Gentio 
deitarão ao outro bordo, com que a da terra,Canarijs,& Malavares,qne erao dous mil. Os prin-
fuftacocobrou,& ficarao es Mouros > • * \ c - i . _ r X 

n'agôa,ondeosnojjos matarão mui cipaes Capitaes da rrotta erao Antonio da Fonleca do ga-
tos,& entre elles áHagMamude:& fcão S-Mathcus, eni que ião Governador Nunoda Cunha; 

das outras vellas erao A ntonio da Silveira, Diogo da Silvei-
defairat »catutycem e qual fe foi ra,Eitor da Silveira, Antonio de Saldanha, Francifco de Sà, 
- chaul >°ndefoi bem

r ""b,d0 i° Iorgc Cabral,Francifco de Vafconcellos, Dom Antonio da 
Governador,afst por falvar o catur .£» , r * n . , r x t r- j r ' " " 
de tamanha armada, como pola nm Silveira, Valco Pirez de Sampaio, Nuno Fernandez Freire,, 
te de HagMamude, Manoel dc Brito, Rui Vaz Pereira, Manoel de Alburquer-
cap.J9,hv. s. que,Enrique de Macedo, Antonio de Lemos, Iorge de Li-. 

b Dos rand-s apercebimentosdtf
 m^,Martim Afonio de Mello Iufarte,Iurdão de Freitas, Mar 

ta armada(qtte foi a maior queatè tim de Freitas, Dom Triítão de Noronha, Fernão de Mo-, 
entam fe fizera na índia) fazem raes,Manoel de Vafconcellos, Gomez de Soutomaior, Fer 

a i o de Lima,Paio Rodriguez de Araujo, Tri ftSo de Taide»; 
Andrade no cap.66.da fegundapar Ioão de Magalhães , Luis Falcão, Luis da Veiga, Gonçalo 

UMmuimUnÊ fnillTest B a l ã o » F c r n í o R o í z B a r b a ' I o r S c d c Soufa, Paio Guedez, 
£ í r í r / I í í S / w « I j L ^ J v Gaípar Preto,Gregorio de Abreu,Francifco de Brito, Gon-
da oito naos do Reino, catorze ga- c a lo Vaz Coutinho, Galvão Viegas, & outros; cujos nomes 
" t t & S f i í Z S g S i » » v i e r ã o à nofli noticia. « Partido o Governador d= 
okovellasmeudas de remo,entre bar Bombaim 
gantijs,fuftas,&catùres,vinte cince juncos grandes de1Malaca, carregados de mantímtntos,& muitas naes,z.ambucos, & 
{otiasjetaverneirosq ião vendendbmantimentos& vinhos dater*a,comqfa-iião numero de mais áe quatrocentas relias. 

c. Francifco de Andrade,& Diogo do Couto nomeão maisosfeguintes,Garcia de sà,Dom Vafco de Limjjrifiãp Homem,Ag 
tonto de Sa o Rume,Nuno Pereiradela Cerda,Síanicldé S oufá,'Miguel Carvalho, Dom Roque TelloManoel 
Maneei Rodriguez Coutinho,Chrifiovão ^ Paiva,que ia por feitor da armada,Rut de MelfoLopo Pinte,Pero Botelho, Anto-
nio da Cunha,Francifco de Soufa, Antonio da Silva de Menefes,J,ópo de Mefqinta.Martim de Caíiro.Vafco da CuMhatfrflè. 
cifco da Cunha, Nuno Fernandezde Macedo,Do m Fernande Deifa.Ambrofio do Rego,Nuno Barrete,Gonçalo Gome£:0^^t 
vedo,Ioão da Silveira, EnriqueJe Saiifá,Dom Manoel Gomez da Gram, leão Menáez de Macede foii) 
telho Pereira,Lourenço Botelho, Antonh peffpf,Antonio Cortea,Ioão infarte Tição, yiceute Correa,& Ga^Q^reitíirvU 
jos efe rittos diz Trãcífco de Andrade qtertm e m*ii doqefcrevedas coufat da índia,por elie fe achar ore fente a teias de que 
d à relação. 
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Bombaim, 1 com todafua.armada,foi cer a fortaleza de Da-, a Nep ilha de Bombaimfefez. refe 

mam,que era d'cl Rei de Cambaia, & com temor fc defpe- n,MSera^aSenteqiana *rn:*dat 

J • i ' _ T * i " i '; í?"O" acbarãofe tres mil & quinhentos 
jou Iogo,& todos os bargantijs entrarão dentro do rio a ta- éfefenta& tanto.< hoÂ áepeie-

zer agoada por ler pêquçnOi &,nãp pararmaiores embarca- )*>t°»t*ndo os capitães, mil & qua 

ç5es. Aqui íaío Nuno da Cunha em terra, onde mandou di- Uo"T& »TM w r á U u m 5* 
-\tmvr r° o c i ^ " • m m" m*r tortttguefes emes Pt'o 

zer Miíía iòiérine, & tez hum Sermão o Commãiio dá' Oi- tos & aeftm, deus mil & tantos 

dem de S.Fiãncifco,& na fim dcíie deu hüáâbfôlvíÇão geral, balaram & canais de Goa,ott» 

O que acabado, mandou o' Governador lanÇar pregão, em ^ f ^ m T Z L l ^ u T t l 
que o primeiro homem que fubifie os muros de Dio, averia na qvemavão,& mais de oitocentos 

*0 demerce d'el Rei quinhétos pardaos,& oíeguudotrezentos* niartantcsdes)mcos-
& o terceiro cento,& cícala tranca à todos,tirando a artelha-í 
ria,& cafcos das naos que erão dei Rei per Teu regimento. E 
per algús mercadores Arábios que alli achou fazendo, feus 
comércios,foube como Muftafà,de que atras falíamos, íobri 
íiho de Raez Soleimão,era entrado emDio aviappucps dias,-
em tempo que ninguém ate alli atraveífou de Caxcm,donde, 
elle partio,para Dio,por fer cm Janeiro fora.de monção. Ez 
razão de vir cm tempo tam perigofo,era por fugir das arma-./ 
das Portugueíàs, que temia vindo em tempo ordinário.; 

to- Também foubeo Governado!*, como na Ilha de Beth (que] 
diíla fete legoasde Dio para a enfeada de Cambaia, & mil 
paífos apartada de terra, firme ) eftaVa hum Capitão Ru-
me com algús Rumes, & Arábios, & outras nações de Mon 
ros,que íerião por todos dous mil homés,os quaes fazião húa 
fortaleza, alem da que a mefma Ilha tinha, Ella Ilha feria 
em redondo de legoa & meia, & fobre a.penedia de que 
çra Cercada , tinha em torno feito hum muro antigo de 
pedra j & cal, com baluartes, & oubellos de maneira que fi-
cava corno húa cidade bem cercada, D'aquella fabrica era 

j o algúa renovada,como obra que fe fizera,temendoíè que to-
maifem os Portuguefes poífe delia,com que ficaria Dio dei-
troída,& defpovoada. Suà entrada era húa calheta entre hum 
arrecife de pedras,fobre o qual citava hum baluarte para , ^ .... - .<.,.,, 
defender a deíembarcação, & logo junto delle duas por~ x\,x'-ÍV,Ú 
tas dobradas enfiadas húa em outra, & o caminho para fu- ,. 
bir acima era amparado de dous muros hum bom pedaço, 
ate enttar em terra chãa,porque fomente os baluartes & ei- ,., 
tes muros eltavão íobre a penedia, & encima no chão avia .. 
hum templo antigo,fina} que em algú tempo aquella povoa- . 

# 4 0 ção fora couia mais nobre do que agora era.Ncite lugar avia 
t i ^ F 1 tanta Tl « 

/ 
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tanta artelharia , que Nuno da Cunha o não creo, íènão 
defpois que o vio. 

C A P I T V L O X I I I . 

Qmo Nuno da Cunha chegou à Ilha de Beth, úr a deflroio, 
<sr da crueldade que o Qipitao delia executou 

em fua família, por dar exemplo 
defuâ cònjlancia. 

L V O R O Z A D O comaquellasduas ho- io 
vas Nuno da Cunha partio de Damam, atra-
veíTando à outra coita da enfeada de Cam-
baia , & foi demandar à Ilha de Beth, onde 
chegou à fette de Fevereiro, & em quanto * 

a armada íè agafalhava , mandou à Antonio de Saldanha 
com todos os navios de remo que foííè tomar a traveífa 
do mar,que aviaentre a Ilha, & a terra f irme, & andaífe em 
vigia, & viíTe a difpoíição que a Ilha tinha per aquella 
parte, para ver per qual feria melhor cõmetter a entrada 
della.Porqueemáarmadafurgindo,comgrita,& artelharia 2 a 
afalvarão os inimigos de maneira, que bem rtioftravão fe-
rem homês que defenderiãoa terra em que eftavão. E como 
Nuno da Cunha vio eíta fua deteíminação, tomou algus fi-
dalgosj&em bargàntíjs, & catures foi dar hüa vifta â parte 
onde eftava Antonio de Saldanha. E defpois de reconhecer 
todos os lugares de dentro,& de fora da Ilha, & ávido confe-
lho fobre o que farião,forão todos de parecer, que não devia 
deixar aquella ladroeira atras,o que Nuno da Cunha appro-
vou. E entre muitas razões qUe deu para fede ver fazer, foi, 
que tomava aquelle acerto por bom pronoílico, lembrando 3 õ 
lnequeindoo Viforei Dom Francifco de Almeida á Dio 
desbaratar os Rumes,que de feito desbaratou, faio primeiro 

*A tomada de Dabulefcreve loão de
 e n i Dabul,que deftrüiò,& defpois alcançou hua mui iiluftre 

Barros nocap.^. do liy.j. da 2.Dec. vittoria,* & outra tal efperávaelle naquella Ilha, & não me-
)3 nos gloriofa em Dio. Sò à Eitor da Silveira,à que não faltava 
33 animo,né cõfelho,pareceo q a Ilha fe não avia de àcõmetter, 
3> porq eftãdo a géte delia cõ determinação de fe defender,náo 
33 íè podia entrar fem algua perda de gente, que para a empre-
33 fa de Dio não fe avia de arrilear o mais pequeno homem 
33 d'aquella armada,porque tudo lhe era neccífario.No que pa- 40 

rece 
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rccc que adivinhava ília morte, & a falta que podia fazer.* 
Determinado o acõmcttimento da Ilha, por não aventa-

/ rar Nuno da Cunha , nem dous;grümettes que nella podiãò 
perigar, diífe,.qüc primeiro avia de ver fe aquellagente fe 
queria entregar á partido, & per hum homem de hum fejar-s 
co que fe alli tomou da terra, mandou recado ao Capitão^ 
dizendo, que elle via bem como citava cercado, & que nem 
pelo àr podia fair d'alli,fenão per via de concerto, o qual pa-
recia convirlhe fe queria viver , deípejando a Ilha de todo 

10 com fua fazenda. Ao que o Mouro refpondeo , que lhe 
mandaífe hum feguro para ir fallar com elle, & vindo diífe» 
que elle era hum homem fò,& que não fabia fe poderia aça? 
bár com agente que deixaífem fitas armas, & fazendas 
que dando elle feguro à tudo, trabalharia niífoo que pu-
deíle. Nuno da Cunha- lhe refpondeo, que o que tocava à 
fuapeíFoa, molher, & filhos, íe os tinha, & própria fazen-
da , que era contente, & com iílo o defpedio para o outro 
dia tornar com a refolução. A' qual foi } que elles não erão 
homés para tam levemente alargarem o que lhes eraen-

t o tregue, que onde fèpcrdeífe a fazenda, là [oífem as vidas; 
&fegundofe deípois íoube,os eítrangeiros erão de pare-
cer que fe deífem, mas os Guzarates naturaes temião tanto 
a Crueldade de Soltam Badur, que não confentirão no par-
tido. E como gente determinada à morrer,roda aquella nou-
te le raparão as cabeças(que lie húa fúperltição de que üíão 
os que defprezão a vida, aos qoaes chamáo na índia Amau-
cos).& fe forão à fua Mefquita,& alli oíferecerão fuas peífoas 
à morte,ou ao que a ventura delles diípofefle,pois que-
rião manter à fèque tinhão dada ; & em final deite vo-

30 to, o Capitão por dar exemplo de fua determinação, man-
dou fazer húa grande fogueira onde lançou lua molher, & 
hum filho pequeno que tinha,& toda fua família,& fazenda 
entregou ao fogo, temendo que algúa coufa fua podia vir a 
noífo poder.Outro tanto fizeião algús tam defefperados co-
mo cite Capitão. 

Nuno da Cunha como teve o feu defengano,para o outro 
diá ordenou as peífoas que avião de cõmetter a entrada on-
de elles eftavão.A Frãcifcode Sà, & à Manoel de Alburquer 
que deu húa parte à Antonio da Silveira, & à Diogo da Sil-

A Ó veira,& à Manoel de Soufa outra, àEitor Silveira, Iorge 
. • • P z Cabral, 

L/ 
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• Cabra l ,& à Rui Vàz Pereira outra , à Martim Afonfo 

de Mello coto algus Capitães dos navios outra í & éfc-
le com Antoníò de Saldanha , & todos os outros Capi* 
tães tomou outra. Vindo a luz da manhãa cada hum a» 
codio a feu lugar com grande animo . Os Mouros co* 
mo eftavão offerecidos ao Demónio , aísi fé vinháo 
fnetter nas armas dos noíTos, como que na fua morte, 
eftava a falvação da Ilha , & dando , & recebendo dç 
ambas as partes, ouve aííàz fangue , & algus ficarão logo 
onde os ferirão. E outros morrerão defpois das feridas que í<b 
ouverão , afsi como Eitor da Silveira que de hüa efpin-
gardada que lhe atraveífou hüa perna morreo d'ahi à leis 
dias , ao que ajudou fua ma diípofição , que dezião ler 

w qüafí ethico. E como nelle avia hum animo invcncivel, 
" éc de fuas obras lhe refultava tanta gloria, & fama, & era 
» tam neceífario ao ferviço d*el Re i , não lhe impedia a doen-
93 ça trattar as armas, &offereceríc aos maiores perigos: & 
3) aísi acabou com univerfal fentimento , & notável perda. 

Também morreo Dom Francifco de Ca ibo , filho de Dom 
Antato de Almada Capitão de Lisboa, Ian'Alvarez de Aze-
vedo,Enrique dc Soufa ,& outros que fazião numerodc 
doze peífoas- ; os feridos forão mais de cento , de que os 
priijcipaes erão Rui Vàz Pereira, & Ioão da Silveira. Os 
Mouros como fe virão entrados per tantas partes, cornei 
çaraofe de recolher ao lugar de feu juramento , que era a 

defia ilha , anemttenáo humfil- Méfquita, aqual eftavano meio da Ilha, onde íèm fe que-
sito português com büa lança àbü r e rgentregar morrerão com hüa braveza de animaes bru* 
A aquellet amoucos3elle fc metteo \ n j . r j rC n ( • j n c • 

fer eiia,& correndo peia aftcaatè tos a culta dò langue dos noílos. Muitos delles por rugirem 
chegar aofoidade, lhe deu hüa cuti- o íeu ferro,lànçarãóíe pelas barrocas da Ilha a b a x o , & vi-

EPrancijco de Andrade refere, q as lançadas, com que acabarão como os outros: os quaes 
cmeAmlbn'c"d"nd9d ^ ^ P c r ^ c t o ^Ues mefmos forão mil & oitocentos; forão to-̂  

m a f l a s fefenta peças dartelharia de toda forte. A cerca, 
& indo para os tomar, o Mouro com & baluartes ficarão aportilhados, principalmente a obra 

hlaafjltegvll0H duas'a?ar4"d0 nova , que era menos forte : & por efte feito fer hum tilas voluntariamente as gargan- 1 ' . > ... . n „ , , r. 1 , , 
tas, & querendo degoiiar noutras

 c ' o s m a i s pengolos , &c bem pelejados da Índia , & em 
t matarão com bua efpingardada, que morrerão tantos Mouros , algús chamarão à cila 

O v a dos mortos , & outros lhe chamão de Santa A -
Vortuguefes,àr tomadas dos mm* póllonia , por fer tomada cm feu dia , no ve de Feve-
fos doc4túr,o intentarão defpois ,-f>iro a

 A-n> 

gSasrez.es. f it-u u . 

Nuno 
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Nuno da Cunha acabando de fe recolheria gente à fçus 
navios, a primeiracoufa que fez foi em hum catur andai • 
de navio em navio vifitando todos os homes princípaes fe-
ridos: &apôs iíTo mandou ao Secretario Simão Ferreira, $ç 
com elle o Patrão mor que foífe de fronte defta Ilha aterra 
firme à húa ribeira dagoa , ver fe era para fazer agoada" 
nella.E por acharem que o era, tornou lá Simão, Ferreira, a 
i f l o , & Francifco de Sà cmfuaguarda,aosquaesos mora-
dores de hum pequeno lugar que citava à borda d'agoa, 

10, vicrão pedir feguro para o ire pedir ão Governador que lhes , 
não mandaífe fazer dãno algum, & elle lho concedco, & lhe 
mandou dar certos covados de velludo crcmefím, de que fi-
carão contentes. y. , • ; ; ; í . V. , !! f , . - I V . 

í , . ; : • c A j> i T v L O Xl I I Í . / 7;; 

(omo Nuno da Cunha Diflo o fitio, <sr baluartes de T>ioJe deter-* 
minou em o combater, 

XO ; . . .. • -r • 
A Ilha de Beth pattio Nuno da Cunha aos 
xi j. de Fevereiro, mandando diante de toda 
a armada à Simão Sodrè à hum rio que fe 
chama Madrefabat, para defender qüe quan-
do a armada per alli paiTaífe,não entraífe al-

güa das vellas dentro para elle ancorar com toda a frotta jun-
ta,& dar delia húa grande moílra,como fez meia legoa da 
face de Dio.E também por evitar o perigo da artelharia, de 
que logo teve experiencia , porque lhe tirarão com hum 

30 baíilifco,cujo pelouro andava faltando entre as vellas, & 
emendandofe a pontaria , parecendolhes que não chega-
va bem jlobrele vou toda a rrotta. Nuno da Cunha villo 0 
fitio da cidade , os baluartes, 8c villa dos Rumes > & to-
da fua difpofição, ouve que não tinha informação de ho-
mes , nem pintura de papeis, que podeílem demonftrar 
o que elle fentia com a villa 5 & que quantas informações 
erão dadasàel Rei em Portugal, & regimento que para a-
quella emprefa lhe dera, tudo era pouco mais de nada, pa-
ra o que elle via, & convinha fazerfe. E fegundo elle def-

4 o pois dezia, fe nclle 1 o e f t i v e r a a execução daquelle cafo,& 
P } não 
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nÍ6 oüvcfra dedar côfita ao mundo,ellé não gãftáta üíflb 
htóf árráíè! dé ;ftòlvora.Pofem coM^èrâ iíécêíTaíiofatiPi 
fazéf à& triàilSâáb Rei5 & a opinião daà^éfltéíí \ • 
vinha fazer ef^èíriénciá , & âcabár de' defèiiganar tanto eiK 
gaiTfádò. u ' l h ' ' : ' ' • -' • • r n n^ 

*No cap.f).do 1.livro da 1. Década,
 3 : E {tàfto q jaatrâs * em algüa màiiefta clcfcvcmos a pòf-

efireved* fundação de d i o , & d e t u r à ^ fitiodéfta cidade, toda viaprirttéifõ que digamos o 
modo dé tomo foi combatida, dareínoshuà breve noticia; 

ma uecaaa. ^ > J ^ ; 

dé álguás Còufás dèllá.Olügàr em quééíta cidadé cílá íiftiá-' 
daheterrafirmè,rhasporquehumeíteírodòmara rodeafi- t'd 
caem Ilhá.Eíléeítèiro fázduas boccas,híia da parte do Nor-
te,que por fer bâ!xo,&aparcelado,nãofe fervem per elle, & 
a face deita Ilha, q fica da banda do mar, & corre ate aoütrá 
bocca do efteiro da parte do Sul,he tudo húa rocha de pe-
nedia mui afpera; principalmente onde a própria cidade tem 
feu aífento, que he na bocca do efteiro do Sul, & quafi toda 
a povoação,& o principal ferviço delia, jaz ao longo deí|e 
efteiro, que fera de largura de húa milha. Da outra banda 
d'ellc,na mefma parte do Sul, eítà fiua povoação à que cha-

*ofeu propm nome he Gogalh mão villa dos Rumes ,* & aqui espraia o mar, de maneira £& 
por fér aparcelado ,que não pode nadar hum barco, que he 
mui différénte dó cartai,que vai ao longo da cidade, que tem 
fundo pérqüè entram os navios,& de cima delia fe pode de-
fender, à quem quifer entrar per elle j & para eíta entrada fi-
car mais dêfènfavèl, à meio efteiro, entre o aparcelado da 
baíida da villà dos Rumes,& a cidade, fizerão hum baluarte 
bâxo muiforté, que joga ao lume d'agoa,& como eíta nó 
meio, ferve de traves â outros tres baluartes que ficão da 
parte da cidade,hum junto às cafas da alfândega, onde f e 
defcarrcgaa fazenda que entra, & outro mais abaxo con- 30 
tra o mar, fronteiro quafi ao do meio do efteiro, & o que 
chamão de Diogo Lòpez, que jaz abaxo de todos. Deite 
baluarte que èftà no meio, ia húa groíía cadea ao outro ba-
luarte fronteiro, foftentada fobre barcos, & da outra parte 
contra a villa dos Rumes Corria outro lanço da cadeatam-
bcm fobrebarCos, ate dar em húa ponte de madeira que fi-
cava em lugar de eftancia ate a villa. Alem delta cadea, que 
fechava aquellaentrada,eftavão entrebargantíjs, &fuftas 
mais de oitenta velías, com muitos frecheiros, & efpingar-
deirospara acodirem aparte onde neccfTario foffe. Na villa 40 

- í dos 

\ 
i 
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dos Rumes eftava géte da terra,com fuás molheres, filhos, & 
fazenda > para os obrigar à não defamparar o lugar fe cõmet-

' tidos foííem. A cidade eftava atulhada de geiite de diyerlgs 
nações,& todos os muros,& eirados,& partes de que podião 
ver a noífaarmadaeftavão clicas, & com grandes grittas, 
moftrando que a tinhão em pouco.Porem a verdade he (fe-
gundodefpois fe foubejque Melique ToCam}qúando vio o 
mar coalhado de vellas, & foube que na Ilha ue Bcth.erão 
mortos mil & oitocentos homés, os quaes eftando em hum 

to lugar tamdefeníavelforão entrados à poder de ferro, efteve 
mui abalado paradeixar a cidade,ou ao menos fazer algúpâí^ 
tido d'elle ficar com a vida,& fazenda feguro. Mas (legun-
do também fe diífe ) Muftafâ, que era chegado de poucos, 

per natureza,& arte foííe tam defenfàvelcomo cila, & fobrfo tes que o Governador. 

iífo a muita artelharia,afira que avia na: cidade, como a que Diogtio Cmo caP-+-do lh'-7-

elle trouxe por fer mui grofía, ém que eíitravão bafilifcos & 
Outras pecas mui furiofas,& muitos generos de artifícios de ,. . .. , , 

A 0 3 • h " J r r J , 1 F D. Avia na cidade dez. mil homes qtit 

to guerra,& com tanta gente,b naodeleonhavade poder deten podião tomar armat. 

derfe,com que todos fe determinarão à eíperar a primeira ba 
teria.' - í 

Nuno da Cunha defpois que notou o que pode ver do 
eftado, & difpoficão da cidade, teve confelho com os prin-
Cipaes Capitães, dcclarandolhe a vontade d'cl R e i , fo-
bre o cÕmettimento delia, & o que lhe tinha eferitto pe-
la informação que lhe tinhão dado, que era cõmetter a en-
trada da cidade pela villa dos Rumes, por fer combate mais 
feguro, tendo íempre diante a Vida dos homes. E pois to-

30 dos tinhão ante os olhos o que avião de acõmetter , lhes 
pedia que cada hum deífe feu voto , perque lugar feria, 
conformandofe com a tenção d'cl Rei íeu Senhor. Pofto 
efte negocio em prattica , defpois que foi altercado per 
final cónclufão, per muitos inconvenientes, & pouca aif-
pofição para iífo ; ouverão que não podia fer pela villa 
dos Rumes, fe não per a mefma cidade, & aífeutado per 
onde a avião de combater, nãoíè fiando Nuno da Cunha 
d'outrem,o dia antes da bateria per fi mefma com o pi-
loro mor d'armada, andou fondando os lugares on-
ds fe devião pôr os que a bateílèm. E per peífoas que 

P 4 para 
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para iífo ordenou,dando à cada hum feu rol, fe notificou aos 
navios pequenos,que Capitania cada hum delles avia de fe-
guir da repartição que fez. 

C A P I T V L O. X V . 

Como Num da QtnbacÕmetteo a cidade de !Diot <srpor a principal 
! artelbaria lhe rebentar3ir al>er outros impedimentosjtao 

perfeJ>erou no combate. 
IO 

I S T A a diípoíição da cidade, & determina-
ção do confelno,que fe acõmetteílc per mar,o 
Governador ordenou as eítancias cm tres par 
tcs,pelo baluarte que eílava no meio do rio, & 
per outro dá terra defronte delles& poro que 

chamavão de Diogo Lopez.Paraefte,por caufa dc hüa calhe-
ta a maneira de concha onde fe podia defembarcar, & pare-
cia que derribando algum pedaço do muro,& pondofe eíca-
das,poderia a gente fubir per aquella parte, ordenou Iorge 
Cabral,Manoel de Soufa,Martim Afonío de Mello, cada hú 1 0 
cm fua gale,& em hüa galeaça Manoel de Alburquerque cõ 
hum bafilifco, Franciíco de Vafconcellos em hüa gale com 
outr o,& Iurdão de Freitas com outro em hüa albetoça, Fer-
não de Lima,Manoel de Vafconcellos, loão de Magalhães, 
Enrique de Macedo,& Gomez de Sotomaior em gaíeottas: 
Alem deites navios,ião algús bateis grandes, cada hum com 
fua peça groíIa,& mantas,de q erão Capitães Iorge da Azam 
buja, Vafco da Cunha,& fobre elles Antonio de Saldanha cõ 
fua taforea,da qual tirava hüa falvagem à cidade à matar gen 
te,& fazer o dãno que acertaífe: & elle andava em hum ca- 3 o 
túr(em que lhe matarão hum homem com hum pelouro de 
bombarda) correndo os navios da gente darmas, que també 
alliera repartida, para que avendo algum modo de entrada 
faiílèm. Contra o baluarte do mar, ordenou o Governador 
tres bateis grandes,& poderofos, que para iíío forão feitos, 
com mantas,& tiros mui groíTos,de que erão Capitães Dom 
Vaíco de Lima,Iorge de Lima, & Triítão Homem. Contra 
o baluarte da terra à cite fronteiro, ordenou Francifco de Sà 
cm hüa galebaítarda,que tirava hum bafilifco,& dous liões, 
& Antonio de Sà em hüa gale com outro bafilifco, & dous 40 

camelos, 
h 

V, 

I 
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camelos, Nuno Fernandez Freire levava outra,de que tira-
vão outros tres tiros groífos com fuás mantas, & arromba-

' das,& amparo para a gente correr menos perigo. E Nuno da 
Cunha ficava com toda a outra gente,afsiPortuguefa, como 
Canari) da terra de Goa,pela qual repartio as efcadas,& mu-
nições,com que avião de acodir fe ncceíTario foíTe faltar em 
terra.E paraque a mais frotta ficaife feguradetrás, & os que 
deífem a bateria eflivcílèm íèguros de oitenta fuftas que os 
Mouros tinhão dentro dacadea", que como fão ligeiros cm 

i o fuas remettidas,podião fazer torvação, ordenou que Antó-
nio da Silveira com duas galeóttas, & vinte bargantíjs efti-
veífe em fua guarda, para acodir quando foífe ncceíTario, & 
que fe pofeíle hum pouco afaítado para fegurança da gente, 
por ferem navios raios. 

Dada efta ordem à todos os Capitães, quando v èo ao ou-
tro dia,que forão xvj.de Fevereiro,dia de Santa Iuliana vir-
gem,cada hum eftavapofto em feu lugar; & dado por final 
no batel de Dom Vafco de Lima hum tiro com húa peça, à 
que os noífos chamão eípalha fato,por fer mui furioío, come 

1 0 çarãoo mar,a terra,& àrà tremer,& mudar a quietação que 
tinhão.-porque o mar fervia faltando para cimaas fuas agoas 
com o cair dos pelouros que vinhão da cidade,& fuftalhá,on 
de avia grande numero de efpingafdaria, de maneira que os 
pelouros fazião húa chuiva:&n o àr,& agoa fe encontrav ão. 
A terra era toda pofta em poeira que Jevantavão os noífos 
tiros das eítancias que batião.O ar era hum fumo de enxofre 
afsi efcuro,& groífo,que afogava os homés, & os cegava 
entre elle hús relampados de togo,que parcçião vir do infer-
no.Tudo era húa efeuridão fem algúa luz, íomente hum te-

3 o rror, & efpanto aos olhos,tormento aos ouvidos, & húa con-
fuíao de animo,que não labião oshòmés onde eítavão,& íè 
era íbnho o que vião,ou verdade. 

Ncfte tempo andavâ Nuno da Cunha em hum catur, por 
fer manhãa fria, veítido de húa roupeta d efcarlata,& chapeo 
de feda de felpa,& encima o cobria hum fombreiro da Chi-
na grande também de feda de còr;tudo porquefoílè viftó,& 
conhecido,& deífe animo aos homés. Neíle catur trazia fo-
mente o Secretario Simão Ferreira, & perpaífando pela ta-
forca em que eftava Antonio de Saldanha, vio nella à Trif-

o tão de Gà,ao qual por fer feu amigo,& com que folgava, lhe 
* P 5 diíle: 

i 
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diífe: Ah galante entrai aqui com nofco, //<J<3 «Üw 7m de leba^ 

•ejjà Vida. E porque defpois de fer dentro, flp catur chovião 
pelouros d'artclharia,&: hum delles paííou per junto de Trifr 
tão de G a , com cujo vento fe aífombrou, dilTe à Nuno da 
Cunha: ^Ah fenhor à iflome trouxe V.S. aqui>. Sc elle reípon-
deo muito enteiro, Sc feguro eítas palavras da Igreja: Hu-
miliatecapita "bejira. E porque elle corria tudo,. ora á hfia par-
te , ora à outra , chegando à Iorge de Lima , achou que 
lhe erão mortos quatro homés , Sc tinha o batel arrom-
bado , Sc como íe não podia ter fobre a agoa , o rebo- io 
cou , & levou à fcu galeão ao concertar. Neíte tempo,ef-
tândo Dom Vaíco ae Lima no feu batel em pè , lhe le-
vou hum pelouro a cabeça do corpo .Os que eítavãona 
bateria do baluarte da terra â eite fronteiro com lua arte-
lharia lhe não fazião dãno : porque como maciço não o-
brava mais o pelouro que amaífar hum pouco o lugar 
onde dava, & maior dãno fazia com o repuxo à quem 
tirava que ao baluarte. A Frailcifco de Sà rebentoulhc o 
leu baíilifco, Sc o que tinha Antonio de Sà fez húa fen-
da na bocca com que não podia tirar mais, A ferpe que 1 ® 
eftava na gale de Nuno Fernandez Freire também arre-
bentou. Os qüe eftavão da banda do baluarte de Diogo 
Lopez de Sequeira,que batião com tres bafilifcos, Sc outras 
peças,por o muro fer dobrado,Sc a bateria íer do mar, Sc o re-
puxo aa fúria dos tiros não fer em couta fixa,& immobil,fa-
zião muito pouco dano,fomente hum baíiliíco que tirava à 
montão dentro na cidade (fegundo fe defpois foube) fez 
muito mal na gente. Os Mouros que eftavão no baluarte 
do meio do rio, como virão os bateis retirados, converte-
rão os tiros ás gales,& aos outros navios que lhe caião em pó- 30 
taria,com que fazião muito mal aos noífos, matando algús, 
fem delles poderem receber algum dáno.E niíto gaitarão to-
do o dia ate a noute, fendo toda a perda noífa, aísi da gente, 
como das peças d'artelharia,que arrebentarão; porque alem 
das nomeadas,também arrebentou hum baíiliíco á Francil-
code Vafconcellos,& á Iurdão de Freitas outro,Sc àMartim 
Afonfo de Mello humlião. 

O Governador corno fempre andavaviíitãdo eítas eítãcias 
dõde íè dava abateria,íabiaparticularméte o q acõteck à cada 
navio.Eporq o tépo nãodava mais lugar,mãdou afaítar os có 40, 

batentes, 

\ 
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batentes;& para fe determinar o que farião ao feguinte dia, 
aquella noutcteve confelhdcom todos os Capitães,& altet- Frotta da India do anno 
cado o calo, vifto que o maior dãno daquelle dia fora dos M.D. XXXI. 
ilüífos;&rião dos inimigd^&qué das peças da noíía artclhf> 
ria,as mais importantes etáoquebradas, * & què quanto aco- n m trSo d e " m a d a de 

. , \ . .„ , í. , t r> • 1 /"IS »aos que Partirão do Reino em 
metter a cidade pela villa dos Rumes,como cl Rei mandava, Março dc M.D.XXXI. büa delias 
per má informação que lhe derão,era impoísivel, aífentou, ar^«uà Lisboa,em qia Pero vàz. 

qUe.nénhua outra coúôpodia faer d á , « fcqudM^^«^^.* 
& ao Reino de Cambaia ,fenao trazer boa armada n o j $ $ ^ p i t a w a d e c o c h i j . Das ònquo trão 

i o & não lhe deixar enrrar,nem lair coufa aiguMíPorq ue c*P'tSes Al!iiles Godinho,Diogo bi 
r T , 1 r 1 ... T' telho Pereira,Manoel Botelho, leão 

gra certa,que quem era íenhor do mar * taí».bemo era da t ç g Guedes,& Manoel de Macedo, que 

rray& aísi íe refolveo que o Governador íc tornaífe para levcu
 prefiã Portugal Raez.xar* 

Goa, & que Antoníode Saldanha ficafcoitf b o a a r m a t ó f TA* P7'í°d* d' ^ r i j r j Manoel Botelho nor 

para lazer todo o mal, Sc dano que puddlefta 4^rro dofeuPi!oto,foiparar asiiihJsde 
Cambaia. Polo que' logo aquella now te mandou N u n ò , , ^ M c o b a r , d o n d e voltou àcocbij. A de Unh^ " - J r •"-> Manoel de Macedo errando també 

l " 

20 

Cunha que todos fe fizcílem à vella,afáitauao?eomaislargo : e f è u P i i c t 0 a n a r e ^ 0 M 0 / í í!o 

jue podeífem da cidade, Jsfte fucceífo teveçfíajprnad.a, que cabo de comoú] {ara dentro,fem fa 

ora profpero fe o Governador fe não detivera na tomadada ber donde 4 V \ u f 7 v a r u r " 
,, Tj r i- • s-h.- • c j r - j > na reftinga da libados loques,de 

Ilhade Beth,& navegaradereíto a Dio, ou te delpois de tof fronte do lugar de caiecare povoado 

mada partira logo,& chegara à aquella cidade antes de entrar de Mouros Naiteas. Manoel de Ma-

jiclla Muftafà, que perfuadio à Melique Tocam que fc de-
fendeíle.O que mais efpantou aos Mouros neíie combate,- com a arteibaria danao-,& como 

foi a cõllancia com que os noífos cm todo hum dia, rcceben «""" " M f " CaPit3° f f defendeu , * r 1 1 ^ 1 > \ i 1 j li Cl doz.e dias dos Mouros, que em mui-

do, Sc nao fazendo dãno,durar ao,ate que a luz do dia lhes tal m mvios que a-]Untarão, es comba. 
tOU , SC OS dcfpcdio , COm morte fòmcnte dc trinta pcífoas, terão com muitas peças d'artclha-

qucparcceocoufa milagroíTa fegundoa multidão dos per 
louros chovia fobre elles.També ouverão por muito tornar f,oei de Macedo com o efqutfe avifiu 
tam grade armada tam enteira como v èo fem algíí defaftre. ao ^pitão dofeu naufragia) com q 

, , r , . , „ . 1 r t J ' T c r OS Mouros fe retirarão,drembarca-
O Governador defpedido d Antoniode Saldanha, toile datodaage„te> arteibaria,n muni-

3 o para Chaul,onde fe deteve algús dias ordenando hum bahiar çoes,&fazenda nos navios que vie-

tcmtiWs.&cavaAoutrascòufcparadcfeníaodaiortaleza. f t ^ S f f c S 
Providas eftas COufas,partÍofe para Goa,& leguindo leu ça- aquella cidade. Tresdeslas naosvi-

minho.v èo ter c ora elle Baltião de Faria,q ue vinha de Calev nhã»ardenadasdo Reino para fa^e 
..,, i1 i r „„ remvia<remaCmna,& por aquella. 

cut com nova que o Samorij lhe queria dar lugar para lazer Trovincta eílar ievanuja, 0 Jover. 
hua fortaleza.Checado á Goa á xv .de Março efteve na cida- nador as tomou à mandar à pom-

de,ateqchegaráo'duasuaos que foráo Jette Reino / para 
iremàChina. Dehüa vinha por Capirao Manoel Botelho, Boteibo,&de Diogo Botelho,na» 

Sc da outra Manoel de Britto, as quaes não forão à China, ^ Z T o t TnTu leca d 

o Governador as tornou mandar com carga para o Rei- ^ d Ô c o t t ^ x do mas 
40 no, como adiante fe dira. livro., 

C A P I -
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c A P I T V L O. XVI 

Cmo MtiJlafà foi recebido de Soltem Êadur com muitas honras>, . 
mercesti? dós nomes de honra^titulos com quejènomem , 

os <Principes, nobres do Oriente. rjii -

O GO que pardo o Governador de Dio , fe 
partio Muftafà com todos os da íiia compa-
nhia para onde eftava Badur, de quem foi re- f 9 

cebido có muita honra, Sc gafalhado, afsi por 
a fama q delle tinha, como por o grande pre-

- (ente que lhe fez de muitos cavallos Arábios, Sc armas de to-
da for te, & peças ricas de feda Sc ouro,& o que era mais prin- " 
cipal, muita artelharia, em que entravão baíiliícos, & outras • 
peças de bater,que forão caufa de fe defender Dio dos Portu-
guefes, o que el Rei muito eftimou; & por moftrár a vonta-
de com que o recebia, Sc galardoar à Muftafà..o prefente 
de fua peífoa, Sc do mais, lhe fez mercê da Capitania de 
Bároche, que hc naenfeadade Cambaia, Sc de grande reti- zo, 
dimento, Sc afsi doutras terras, Sc juntaméte o nome de Ru-
me, & o honrofo apcllido de Chan. 

O Rume lhe chamou por fer natural Grego:porqos Mon 
ros da índia como não faibão fazer divifão deftasProvincias 
de Europa à toda Tracia, Grécia, Efclavonia,& ilhas circun-
vezinhas do Mar Mediterrâneo,chamáoRum,& aos hpmês 
delias Rumij, fendo efte nome proprio dos naturaes d'aquel-
la parte de Tracia em que eftà CÕftantinopla, que do nome 
que ella teve de nova Roma, tomou a Tracia ó de Romania. 
E afsi fão differentes nações Rumes &c Turcos: porque eftes 3 o 
tem a fua origem da Provinda Turcheftan, & os R umes da 
Grécia Sc Tracia,& como taes fe tem por mais honrados que 
os Turcos, fazendolhes ventajem nos coftumes Sc valor.,.& 
tendo por afronta chamarenlhe Turcos. E ppfto q nas mef-
mas Provincias de Grécia, Tracia, Efclavonia ha Chriftãos, 
não fão dos Mouros aborrecidos, como os das outras partes 
de Europa,à que elles chamão Frangues. A origem defte vo-
cábulo, & defteodio he do tempo em que Godredo de Bu-
Ihon conquiftou a Terra Santa. Porque como ellc,& os mais 
dos Principes,que forão as cabeças d'aquella expedição erío 40 

Frai-ceícs, 

l 
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Francefés, que forãogrande terror dos Árabes, Perfas,& 
Egípcios,de que fizerão grande eftrago, & lhe tomarão fuás 
terras,chamarão lempre Frángües ,por dizerem Francéfes â 
todos os Chriftãos de França,Efpanha, Alemanha,& das ou-
tras Prõvinciàs do Norte.E como os homès deftas nações ra 
ramétéfe tórnãoMouros,&obedece à IgrejaRomana,té el-
les à todos por verdadeiros Chriftãos,&por o odio que lhes 
tem,& aborrecimento ao nome de Frángue, por vitupério• 
chamãoaos Chriftãos deftas partes Frángües, como nos á t 

i o elles impropriamente chamamos Mouros. 
O Cnan que acrefccntou el Rei Badur ao Rumi,he deno 

tação de dignidade tomada dosTarcaros,&: que entre os Gu-
zarates,& outros Povos do Oriente,íe coftumá dar por efta-r 

f do,ou merecimentos de pcífoa, que denota entre elles hüa-
dignidade como em Efpanha a de Duque. E porque cm di-
verfas nações d'aquellas Oricntaes ha muitas differéças defc 
tas adjecções,& additamentos,que fe fazem aos nomes pró-
prios,fegundo he a digíiidade dapeífoa,afsi pára enténdimeri 
to do que nos eferevemos rieftes livros,como para os que tia 

l o duzemdc hüalingoa em outra,liberem fazer a diftinção dóf 

nome,cognome,& agnome como os Latinos, íèrá ncccflà-
rio darmos diíTo a noticia que alcançamos, por ler couíà que 
muitos não fabem. 

Os Perfas,como gente mais politica qúe todos os Orien-
taes (excepto fempre Os da China) derão entre os Mouros à 
elles vezinnos di verfas denotações de honra, ôc tudo exem-
plificaremos conforme aos atributos dos ditados,& dignida 
des de Efpanha,donde as outras nações o podem applicar à 
íeus ufos.Efte nome Xiah,quc cm lingóa Arabiga íígnifica 

j o Governador,ou Capitão, junto à qualquer nome proprio, 
dão os Perfas à feus Reis,& acerca delles denota Emperador, 
donde vem chamarélhe Xiah Ifmael,Xiah Tamas. Bec, ref-
ponde à dignidade de Conde.£mir,que quer dizer Capitão, 
lie titulo que feda ao fidalgo. Xechem Arábigo , & Cogia 
cm Turqücfco,fignificao home velho d'autoridadc.Raez,dc 
nota cm Arábigo Principe,& Capitão que manda navio, pc 
lo qüc vfáodellcos Governadores dos Reinos. Os Turcos 
chariião àfeuReiPaderan:& Vazir,queqUcr dezir Confc-
lhcirò,hc dignidade i^oal à do Duque, & Baxia a do Conde:" 

. 0 Sãgiac,hc omcímo qCapitão debãdeirajChiaufcCavalleiro 
ü dá 
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da cafad-cl R e i j Ianglichiar i efcràyos d elRèi,a que lios cha 
niamos Ianiçaros.Os Arábios lio tem po de fua potencia cha 
mavão Soltam ao Rei do Cairolo qual nome os TurcQs.to-. 
marãodelles. ^ . :;íií.;.y;,vu : > b > > o > x - K - ; 

Deitas nações dos Mouros tomarão outras feus appelli-? 

dos de honra,como os do Reino de Cambaia,o nome de Sol ; 

tam,quc derão ao feu Rei.Os Capitães do Reino do Decan 
acrefcentão à íèus nomes propriosoutros de honra,de que í e ; 

mais prezãojchamandofe Iniza Malfnulco, que quer dizer, 
lança da terra, Cota Malmulco fortaleza da terra, Adilchan i o 
da juftiça fenhor;& nos corrompendo eíies nomes, lhe cha-
mamos Nizamaluco,Cota Maluco,& Hidalchan. Os Mon- , 
ros Malaios tem hum termo que hc Raja,que quer dizer d'cl 
Rei,o qual acrefccntão à feus próprios;nomes, cõ que fieão, 
íignificando cavalleiro dei R e i , braço d cl Rei. Entre os de 
Maluco ha hum prenome de honra, que he Cachil, como en-
trenós Dom, & dizem Cachil Daroes, Cachil Vaidua. f inal-
mente não haJugarna terra em que não ajaefta ambição de 
nomes honrofos,no fim,ou no principio do ícu proprio: & 
o mais comum nacjuclle Reino de Cambaia he o de Chan, q zo. 
Soltam Badur deu a Muftafà , chamandolhe Rumechan: & 
como à homem à que melhor çabia o governo de quantos 
Rumes, 8c Chriftãos avia em' feu Re ino , lhe deu a Capita-
madelles. .-.* • •• 

C A P I T V L O. X V I I . 

m quefe^Antonio de Saldanha com a amada que lhe ficou, & co-
mo o Governador ouhe a mão hum irmão d'el 1{ei de Cambaia, 

<£r dofucccjjo d'armada de !Dom Antonio da Sil- 3 o 
; . iteira^ da fua morte. 

N T O N I O de Saldanha ficou com fefen-
ta vellas,as mais delias de remo, & com mil & 
quinhentos homés, à quem o Governador 

_ mandou que primeiro q entraífe naeníèada de 
Cambaia,eftiveífe no porto de Dio algús dias, 

como efteve oito,fem as oitenta fuftas de Melique que den-
tro da cadea tinha oufaremfair. Par tido d'alli entrou na eida. 
deMadrefabat,quediftacinco legoasdeDio,contra a Ilha 4 G 

de 

mBBBBBMBB 

\ 
wm m mm H H H H H H H H H f l 



L I V R O Q _ V A R T O. i 5 9 

de Beth,com tenção de fazer alli agoada, porque tem hum 
eíleiro em que bem podia entrar toda a armada, 6c foi á tem 
po que eftava toda defpejada de gente5, temendo que osPor-
tuguefes foífem à ella.Eíta cidade era toda cercada de muro, 
& da parte da terra firme tinha ferventia de duas portas,011 
de Antonio de Saldanha em quanto os noííos andávão reco-
lhendo hum pouco de defpojo que acharão aííàz pobre, man 
dou pôr à húa das portas Fernão Roíz Barba com trinta ho-
mes,& naoutra lorge de Soufacom vinte cinco. Per ambas 

j o cÕmetteo entrar muita gente de Cavallo dos Mouros, & pof-
to que entrarão,Cuftou a vida à dezafete que alli ficarão mor 
tos,fendo algús dos noííos feridos. E vendo que entrar den-
tro era fua perdição,quiferão tornar à fair per onde entrarão, 

- por acharem as portas defendidas, como gente ja defefpe-
rada,vierão demandar as portas da ribeira, por fer lugar mais 
efpaçofo, perque podião fugir.E neíte caminho que fizerão 
pelo terreiro, ficarão alli algús derribados às lançadas. Quei-
mada efta cidade,& Talaja,entrou Antonio de Saldanha pa-
ra dentro daenfeada,ao longo da coíladsaquella parte deCã-

xo baia,& foi áhuacidade grande,Sc antiga, chamada Gogà, a 

de muito tratto,qüe diítaràde Madrefabat vinte quatro 1c-
goas,pouco mais,ou menos.Neíle porto achou dezoito pa-
raòs de Malavares carregados de efpeccaria, que erão os me. 
lhores de todo o Reino de Calecut,por ferem de tres mercá-
dores ricos,Pate Marcar,Cutiale,& de feu filho. Eíles tanto 
q ouverão viíla da armada de Antonio de Saldanha,fe mette 
rão per hum eíleiro dentro quafi meia legoa, cuidando que 
os noífos navios por demandarem mais fundo,não poderião 
fobir onde elles eílavão. Mas Antonio de Saldanha com as 
vellas maisfutis & leves os foi demandar com oitocentos ho~ 
mes,porque fe puferão elles em defenfão com muita artelha-
ria:& em os quererem os noífos cõmetter, tiverão aífaz tra-
balho,porque lhes corívco fair em terra,onde os vierão rece, 
ber mais de trezentos homés de cavallo, & oitocentos de pè 
em que entravão muitos cfpingardeirosdos MalâVares, que 
como géte que defendia o feu,derão bem q fazer aos noííos, 
mas à cuíta de mais de dozentos delles que alli ficarão mor-
tos,defampararão os catüres,& eílancias, q logoforão quei-
madas,& afsi entrarão na cidade,à que também foi poílo fo-

Q à fette, ou oito naos que eílavão em baxo no porto, 
^ ü ficando 

50 

à.Ejla cidade era hua das maioreii 
& mais opulentas em trato, rique-
za , & poder de todas as da enfeada 
de Cambaia, laz quafi no cabo dei-
la da banda do Ponente, etlendida 
em hum largo campo t & de alguas 
ruinas de edifícios, qtte ainda o\efe 
vèm,ino[ira que foi antiguamente 
coufa muigrande,vendofe em mui-
tas partes pedafos de grojfos muros 
decanteria,de pedras bem lavradas 
de quatro palmos de comprido ,trei 
de largo,& outros tantos de alto,lia 
dasfeth betume, nem cal,& afjcnta-
das com tanta igualdade, que pare-
ce parede de hüa fo pedra. E fe os 
Romanos chegarão com fuas cõquif-
tas à aquellas partes,poder a fe prefu 
tnir que era fabrica fua, pela feme-
Ihança que tem com as que elles dei-
xarão feitas : & deve fer dos Chijs, 
cujos edifícios de ftmelbaute fabri-
ca fe vèm em algüs d'aquelles Rei-
nos,de que elles for.ão fenboies, co-
mo nos Pagodes da Ilha de Salfete, 
& outros. 

Diogo do Coutolivro.j.cap.f. 

í 
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ficando tudo aífolado, & feito em cinza* Dos noífos foráo 
muitos feridos,& algús mortos,de que foi hum Paulo deSà 
do Porro.Deíies paraòsMalavares fe ouve muita artelharia da v 

qual algúaerade bronzo. 
Acabado eítefeito,paífoufe Antonio de Saldanha à outra 

a .onde deftruio os lugares de Beija, cofta de fronte," & foi demandar a cidade de S urat, por ter 
T«rapor,May,Queime,Agac'm,a)è n o v a quc dentro do feu rio ellavão algús navios, principal-
a no desandara. i s , 1 j • o - • 

mente paraos Maiavarcs carregados de pimenta, ik gegivre, 
mas não achou mais que fette q queimou. E poíto q o anno 
paliado fora aquelia cidade deli roída per Antonio da Silvei- I 0 

ra,porq fe começava outra vez à reedificar,antes de fazerem 
maiores raízes,nas embarcações pequenas torão queimar o 
q eílava em pe.Tornado Antonio de Saldanha à fair do rio, 
lè foi invernar à Goa,deixando tam aífom brada aquelia cof-

. . , . , , . ta,que mandado Nuno da Cunha a]güscaturesà Dio tomar b.Dcfieirmão de Soltam Badur cf- >~ „ . , o ^ 
crevêvariamenteFrancifco de An- lingoa, a tomarao pegados na cadca, U a esbombardearao, 
drade,& Diogo do couto.psrq Fran algum navio da cidade oufar de vir à clles. 

- Neltccempoandavão dousirmáosVclRdde Cambaia 
trajos de jogue,viera a Dabul, onde fugidos delle temendo que os mandaííc matar, como fizera 
móGrhdo q aiifesíavapor feitor £ o u t r o s o s q u a e s vindo ter à caíà»do Nizamaluco, clle os o recolhera, ò-ctn bua fufta , que ,r ,1 . . , r ,, „ i v n> i 
para ip mandara pedir à chaui quilcra mandar a el Rei leu irmão,por lhos madar pedir.Pelo 
a Manoel de Macedo, o levara a que vendofè clles taniperfeguidQs,apartaráoíè,& hum delles-
Goa^y Governador o forare- l Q l . ç % j j d 0 iabufcar,ca-
tebcraPmgmcmkHagalc,&e X. A r i „ r * 
hofpedara, & tratara como irmão ja cabeça roí levada a Soltam tíadur leu irmão. Outro roí ter 
â'ei Rei de cambaia, oqualcomos com o Hidalchan,que com temor de o irmão també lho ni& 
ciúmes deite irmão mandara ao íeu j i- n i i i • o w • v i r v i n 
Regedormbq tratajfe com Triftão «ur pedir,lhe deu dinheiro, & o deipidio de ü , dízendqíhc, 
de GaÇqtntam eftavana cone)ai- que fe fofíc fegurar à outra parte.E indo caminho de Dabul, 
f e Z ^ m ^ g L n a i ^ t P a r a d alU fe paíTar per mar para outra parte, feus proprios 
baffe. ' criados lhe derão peçonha, & o deixarão per morto,rouban-

Diogo do coutoefereve no cap.3. dolhe o que Sevava.E eliando alli por Feitor hum Lopo Tol- , 0 

c a n o > ° fez faber à Nuno da Cunha,& clle íhe mandou fegu-
negara ao óuvidor geral simão ro,& que lho enviaffe logo; & por ir mui desbaratado, o fez 
Caeiro bsirmão de soltam Badur, r n u i hé curar,5c darlhe todo o ncceífario.& o tinha por otari 
q Antonio daSuveiraCapitão de Or j • • r 1 • • 1 i • , , . , _ r , >J 

muz. tomaranaqueiia ddade,que ia
 d e )ola>Por ^ o legitimo herdeiro do Reino de Cambaia,eí-

fagindo de (eu irmão q o qitifera ma perando com clle fazer algum bom negocio.b 

, E « l C h a u l defpcdio Nuno da Cunha à Dom Antonio 
morrera, mas que alcançou bomes da Silveira para o Eíi ieito, com fcis vcllas, hüa galeaça em 
velhosem Goa,qo virão áqueiie que cllc' ia, & cinco galeões, de que erão Capitães Iorgc dc 
vemtdo anno. MiD.XXXII. andar x ,f i J ? a A J , r r T_ . & , 
peia cidade bêbado encima de bum

 L i m a - M a r t i m d c Caitro, Antonio de Lemos, Enrique de 
elefante,o quefaz.ia de ordinário. Macedo,& Ioão RodrigUCZ Paez, CllCgado Dom Antonio 4O 

da ' 

\ 
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da Silveira com toda fua armada à falvamento,à paragé onde 
avia de elperar as naos da preíà,repartio os feus navios para o 
que lhe era neceíTario,onde avia ae andar ate a fim de Maio; 
& dahi foi ter à cidade de Adem > onde foube que os homés 
que Eitor da Silveira alli deixou, & os outros Portuguefes q 
defpois cõ mercadorias ahi forao tèr,erao mortos por ei Rei 
de Adem. A caufa da fua morte, foi a cobiça que el Rei te ve 
de hüa nao carregada de pimenta,q alli levarão certos Portu 
guefes que lhe elíe tomou.Dõ Antonio da Silveira,porq não 

to le vava força para o caftigar,difsimulou o melhor que pode 
aquella culpa.E porq certas naos eftrãgeiras q hi eftavão fur > 
tas ouverão medo delle , fe acolherão, & elle fefoi à Ormuz 

-ande failefceo em Agofto. E em feu lugar foi feito Capitão 
mor lorge de Lima: o qual partindo de Ormuz na faiaa do 
mefmo mes de Agoíto/lc caminho na coita de Cambaia to -
mou duas naos de prefa tã ricas,q valerão para el Rei, & par-
res cinquoenta mil cruzados,& com cilas chegou à Ilidia; 

ZQ 

C A P I T V L O. X V I I I . 

Como Nuno da Cunha à requerimento d'el í(ei de Calecut fez 
a fortaleza de Cbaile, & o modo que tehe 

com elle primeiro que a \ 

L Rei de Calecut aíTombrado da guerra que 
lhe Nuno da Cunha mandava fazer, & quan-
to dano feu Reino riilTo recebia; porque fò-
mête o anno paliado avia perdido com nolTas 
armadas que andavão na cofta de Cambaia 

vinte fette vellas carregadas de eípecearia,qüe eftavão para 
ir ao Eftreito de Meca, efereveo à Nuno dá Cunha fobre 
concerto de pazes.E que por evitar a dilação de idás, & vin-
das de meííageirOs, mandaííè là hua tal peílba, q conforme à 
feus apontamentos podefle logo dar feguro,cõ q os mercado, 
res livreméte navegaííèm fuas mercadorias, por íer o tepoda 
mõção.Para cite negocio mãdouNuno daCunha a Diogo Pe 
reira,por fer home q tinha mui antiguaexperiéeia das coufas 
doMalavar,&ágrãdc autoridade ante os Reis, & Príncipes dei 

40 le,por apratticaq é negócios paífadós cõ elle tiverãoroqual 
• alem 

f 
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ficando tudo aífolado, & feito em cinza. Dos noífos forão 
muitos feridos,& algús mortos,de que foi hum Paulo de Sà 
do Por to.Deites paraòsMalavares fe ouve muita arteiharia da 
qual algúa era de bronzo. 

Acabado cite feito,paífoufe Antonio de Saldanha à outra 
a .Onde deftruio os lugares de Belfà, coita de fronte,3 & foi demandar a cidade de Surat,por ter 
T»rapor,Maij,Queimesjigacim,4)è n o v a q u c dentro do feu rio eltavão algús navios, principal-
o rtoae Baiidora. * N a r i i r - o - • • 

mente paraos Malavarcs carregados de pimenta, oc gegivre, 
mas não achou mais que fette q queimou. E pofío c] o anno 
paíTado fora aquella cidade detiroidapcr Antonio da Silvei- , 
ra,porq fe começava outra vez à reedificar,antes de fazerem 
maiores raízes,nas embarcações pequenas torão queimar o 
q citava em pc.Tornado Antonio de Saldanha à fa;r do rio, 
íè foi invernar à Goa,deixando tam aífombrada aquella cof-

. „ „ . , . „ , „ , , ta, que mandado Nuno da Cunha algús catüresà Dio tomar 
b.Dcfle trnuo de Soltam Bidur cf- ^ o , , , „ 
crepêvariamenteTrancifio de An- lmgoa, a tomarao pegados na cadea, oc aesbombardearao, drade,& Diogo do Couto. Porq Fran algum navio da Cidade Oufai* de vir ã clles. 

r Nelte tempo andavão dous irmãos, d cl Rei de Cambaia 
trajos de loguejjera a Dabui, onde fugidos delle temendo que os mandaílê matar, como fizera 
mocriadoq adregavapor tei«r àoutros, os quaes vindo ter à caiado Nizamaluco,clle os 
o recolhera', & em bua fufta, que ,r i 1 i n -r • * 11 ' i i - r-> i 
fura ijjo mandara pedir à chauí quilcra mandar a el Rei leu irmão,por lhos madar pedir.Pelo 

i por ls 
bofpedara,tratara como irmão )á cabeça foi levada à Soltam Badur feu irmão. Outro foi. ter 
d'ei sã de cambaia, o qual com os com o Hidalchan,que com temor de o irmão tarnbé lho ma 
ciúmes de ke irmão mandara ao feu j i- 11 1 1 1 • ,, w • 1 1 r i- • » " 
Kegedcr mòr q tratajfe comTriftãò dar pedir,lhe deu dinheiro, & o deipidio de l i , cíizendolhc, 
de Ga(qentam eftava na corte) ai- quefc foíícfegurar à outra parte. E indo caminho dc Dabul, 

p«a dalhfepaffarpcrmarpra o , ™ parte, feus próprio, 
baffe. criados lhe derao peçonha, Sc o deixarao per morto,roubai!-

Diogo do couto efereve no cap.3. dolhe o que levava.E citando alli por Feitor hum LopoTol-
üfinbX c a n o > ° f e z kberàNuno da Cunha,& elle lhe mandou fegu-

tregara ao óarider geral simão ro,& que lho enviaífe logo; & por ir mui desbaratado, o fez 
Caeiro bsirmão de soltam Badur, m u j be curar,& daríhc todo o neceífario,& o tinha por <rra 11 
qAntonio da Suveira Capitão de Or 1 • • r 1 • • 1 1 • 1 , r , 

mux. tomara naqueiia cidade,que ia de joia,por ter o legitimo herai iro do Kcinode Cambaia, ef-
fagindo de (eu irmão q o quifera ma perando com elle fazer algum bom negocio.b 

Em Chaul defpedio Nuno da Cunha à Dom Antonio 
tar ; & 'q d efe Príncipe não poderá 

faber o nome,nem quando, & onde 
morrera , tuas que alcançou honíés 
Velhosem Goa.q o virão aquelle i;.-
venis do ãnr.o MiTi.XXXU. andar T • H • , . " 1 T • „ w 

feia cidadebebad» enema de hum
 U m a Mar um de Gaítro, Antonio de Lemos, Enrique de 

elefante,o que fazia de ordinário, Macedo, & Ioão Rodriguez Paez. Chegado Dom Antonio 4 

da 

da Silveira para o Eítreito, com feis vcllas, húa galeaça em 
que elíe ia, Sc cinco galeões, de que erão Capitães Iorge dc 
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da Silveira com toda fua armada á faIvamento,à paragé onde 
avia de efperar as naos da prefa,repartio os feus navios para o 
que lhe era neceífario,onde avia ae andar ate a fim de Maio; 
& d'ahi foi ter à cidade de Adem > onde foube que os homés 
que Eitor da Silveira alli deixou, & os outros Portuguefes q 
defpois cõ mercadorias ahi forão tèr,erao mortos por el Rei 
de Adem. A caufa da fua morte, foi acobiça que el Rei teve 
de hüa nao carregada de pimenta,q alli levarão certos Portu 
guefes que lhe elie tomou.Dõ Antonio da Silveira,porq não 

io levavarorçaparaocaftigar,difsimulou o melhor que pode 
aquella culpa.E porq certas naos eftrãgeiras q hi eftavão fur 
tas ouverão medo delle , fe acolherão, &r elle fe foi á Ormuz 
«ande failefceo cm Agoíto. E em feu lugar foi feito Capitão, 
mor Iorge de Lima: o qual partindo de Ormuz na faiaa do 
mefmo mes de Agoíto,de caminho na cofta de Cambaia to -
mou duâs naos de prefa tã ricas,q valerão para el Rei , & par-
res cinquoenta mil cruzados,& com ellas chegou à índia. 

C A P I T V L O. XVIII. 
2.0 

Como Nuno da Cunha à requerimento d'el de Calecut fez 
a fortaleza de Cballe, o modo que tehe 

com elle primeiro que a . X 
foefo. 

L Rei de Calecut aíTombradoda guerra que 
lhe Nuno da Cunha mandava fazer, & quan -̂
todãno feu Reino nilTo recebia; porque fò-

g ^ v ^ a mete o anno paífado avia perdido com noífas 
3 o B f w » » « * * armadas que andavão na cofta de Cambaia 

vinte fette vellas carregadas de eípecearia,que eftavão para 
ir ao Eftreito de Meca, efereveo à Nuno da Cunha fobre 
concerto de pazes.E que por evitar a dilação de idas, & vin-
das de meífageiros,mandaífe là hua tal pcífoa, q conforme à 
feus apontamentos podeífe logo dar feguro,cõ q os mercado 
res liv reme te navegafíèm fuas mercadorias, por fer o tepo da 
móção.Para efte negocio mãdouNuno daCunha a Diogo Pe 
reira,por fer home q tinha mui antigua experiécia das coufas 
doMalayar,&<Jgrãde autoridade ante osReis,&Principes dei 

40 le,porapratticaq é negados paílàdoscõ elle eiverão:o qual 
• alem 

í 
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alem de fer hum varão prudente,& de muita capacidade para 
femelhantcs coufas,tinha à outros ventagé,q era faber a lin- r 

goa da própria terra de maneii:a,q não tinha necefsidade de 
interprete,parte mui impottãte à Embaxadores, & peíToas q 
hão de ncgõciar cõgéte eítranha:porq ale de todo o fegredo 
dos dous q contratão,& fallão ficar no interprete,como a lin 
goahe hú vinculo q muito obriga para ambos fe conviré bé, 
fe a fabé,eílão fegúros de aver métira na falia,& de não íè tro 
car hüa coufaper outra,como muitas vezes acontece por ma 
licia,ou ignorãciado interprete,& quando he fem eftes, eílà i o 
o negocio feguro de tal perigo,& acabaífe mais cedo, & me-
lhor,como entre naturaes pela comunicação dalingoa, q foe 

" a tenção,& fundaméto de Nunc - . 
cza em hü porto de Calecut, todo 

• j 

caufar benevolécia.E porc 
da Cunha era ter húá forta 
o 
íao,apÕtãdolne á parte onde a queria,q era no porto de Chal-
le,mas q não feiitiífe elRei q elle adeíèjava alli,& q parámais 
difsimulação íempre lhe apontaífe o proprio lugar onde eíli-
vera a outra noffa fortaleza,q Dó Enrique de Mènefes man-
dara desfazer, por elle Governador ter fabido qemneühüa 1 0 
maneira elRei avia de cõfentir q alli fofTe,o qual requeriméto 
afsi fuccedeOj& el Rei lhe deU logo diífò húaproviíao.Diogo 
Pereira como teve elle recado d'el Rei,fecretaméte o mãdou 
logo â Nuno daCuriha,poíq conhecia bé a natureza,& incõf 
tancia deftcsPrincipesMalavares,& ja elRei avia de fofrer ou 
per hé,ou per mal qó Governador fizeífe a fortaleza. Nuno 
da Cunha em quanto mandava fazer cal, & outras provifoes 
paca aobra,entreteve na Corte dei Rei de Calecut à Diogo 
Pereira quafi todo o inverno fazédo outros ncgocios de pou 
ca importada,para nefte tépo praticar cõ dous,ou tres Prin- 5 o 
cipes de Challe,& aver feu confentiméto, principalméte cÕ 
o qerafenhor daterra onde Nuno da Cunha pretendia fun-
dar a fortaleza^por fer o mais conveniente lugar.E para fe me 
lhor entéder o que diífermos,he neccífario declarar o íitio da 
terr^&a veziíinançaque tem. 

Ella terra chamada Challe he húa Ilheta pequena que fa z 
húrio dos notáveis daquelíc Maíavar,q ella abaxo de Cale-
cut tres legoas contra o Sul.Hc elle rio navegavel cõ catjures 
atèopè daferrade Gate onde nafcc;porque tambemcntrão 
ncllç outros rios , que o fazem grande :hús vem da parte de 4 Q 

' Calecut, 

\ t 
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Calecut, & outros da parte de Tanor. De maneira que mui-
ta parte das terras à Challe vezinhas vão repartidas, & reta-
lhadasem lczirascofficíteiros,perque fe os moradores ferve. 
Porem quando todos eftes rios,& efteiros fe querem metter 
no mar, he per tres partes, húa decima dâ banda do Norteia 
que chamão„Challe.Outra qucíac à baxo meia legoa,chama 
da Caramanlij:& logo mais abaxo legoa & meia entra outro 
braço,à que chamão Parengallc,vczinho à el Rei de Tanor. 
Da terra cic Challe era Senhor hú Gétio chamado Vnirâma, 

i o q ie intitulava Rei , & vezinhava com elle da parte de baxo 
contra o Sul el Rei de Tanor,ambos fubditos d'el Rei de Ca 
lecut. Ambos defejavão muito a amizade dos Portuguefes, a.Antesq sane daCunbapartiffcde 

por fe livraré do Samorii.Cõ elles tinha Dioço Pereira pratti ^í"" 1"cbaJ lf ..»"»dou Antoni» 
* t cl • o li r ' \ r c, r de Saldam*qfoJjeaCochü recolher cado cftc negocio,& elles meimos o provocavao a íetazer ei 4 armdddt &gtHttquea)h efiaVd 

ta obra,efperando q noífa fortaleza os avia de fazer ricos, & f refles,ordenãdolheq com tila o e f . 

poderofos,como tinhamosfeito àel Rei de Cochij. Ávido ^ f ^ r u i . f m b n f i b r c , ^ 
i " ' r • 1 C 1 - rT. " t 0 Calecut.chegou Antonio de Sal 
conielho iobre o íitio da ror taieza,co as principacs peíiòas co danhaao rio de Panane, &joute q 

q Nuno daÇunha o pratticou,foi aífentado que fe fizcíTe em àetroeítavã» duas mos 4$ samori\ 

Challe,porq feria hú freo para todo orépo enfrear a foberba } Z % t u l 7 a Z ° S Í l Í 7 e Z 
x 0 do Samórij, & os Mouros de Meca não poderé navegar a pi- capitão do galeão Lambeamorm CÔ 

menta,q tiravão de Calecut,& feus portos, fenao cô rifcode &'f«ft">&<"<M*u >C<>ch>)> 
r í • " i r- • i r O Samorn mandou armar quarl 
ieperdere,& outros muitos proveitos q da Feitoria daíiorta- ta navios par* q o ftjfem render, & 

leza dependião,ierido os Portugueíes Senhores d'aquellü rio, defpoisq os Mouros o abaterão com 
. .. ... muita artelharia ,&arcabuzaria cm que O íeus navios podiao invernar. determinarão de o,,nveftir,&com. 

r Provido o neceííario para efta obra,o Governador pârtió mmrSt a entrada,q lhe foi defendi 

de Goa a àxx.de Outubro,d'aquelle annode M . D . X X X I . b Aa dosnoPscdt4,"°valorwefe rt 
_ i n • c * " ••, ' j - j 1 •"• tirarão os inimigos, com mais de do-

&quado chegou citava ja o Samonj arrepedido de permittir ^ v a v m mems > & 0J outros deftr, 
fazeríe a fortaleza per cõfclhodos Mouros mercadores, aos fados,& muita geme morta & feri-

quacs ella era hú pefado jugofobré o pefcoço.Toda viaeikre ' M *f»ft tomarão a recolher m * . rc « x V x , r i x-, i r I c rio,levado para detroas duas naos, 

I P apromeíla,& o arrcpedimeto,NunodaCunhafundou ator- que -ão ̂ /faindo p*rafora. D» RO-
talcza,na qual gaífoumuita pedra de húa mefquita de Mou- i»e Tello po(lo que lhe ferirão aigiis 

roSantÍ2ua,q citava junto delia, & de algúas caías velhas ^õ1 
r : - j „ rr ' i n i ; v . i 2 nouaforgir no mef.no pofte,onde ef-

foi grande ajuda,& aisi a preíia co trabaino das maos de qua fCrol)per Antonio de Saldanha, cw 

tos fidalgos fe ahi acharão, em cfpaço de vinte Íeis dias foi- vindo decochi] com a armada,(è foi 

potta em defenfáo.com muro de doze palmos, com Cciis ba-
juartes,& torre de homenagem, & caías para o Capitão, & Diogo do couto tap.i tjtlir.?. 

foi dados, almazés,&: Iereja;& he húa das bem acabadas for^ ,. , . , „ „ ° ' . . r l i - _ \)Xerava o Governador hpefr ande 

talezas d aoueUâs partes, mui proveitola, de Dom porto-, 6£ gmada dectnt0& cinauitnia vel-

^jpi pegada na arca do mar ,qúe não íe pode minar>por- Us,tasquan"1*0 tml*tud*s t,et 

4osquei ameia braçaachão logo agoa doceqtfe feepode beber, ^ n m t u ^ & M i a f ^ s d , 
, Para UTT*' 

f 
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Para efta obra dcrao o Rei $ & Príncipe de Caramanlij, & e l 
Rei de Chattc todo o faver , „& ajuda que dellcs íc ouve mef-
ter.E porque antes de Nuno da Cunha fazer aquella fortale-
za os dereitos das mercadorias que entravão per aquclles rios 
fe partião igoalmente entre eftes dous Príncipes, çoncedeo-
lhos Nuno da Cunha, o qual requerimento negou ao Samo 
rij.Efta era hüa das principaes coufas que elh requeria,& apõ 
taya nocontrato daspazes,quc os dereitos da entrada, &c íài-
da daquelles portos íoílèm feus. Ao q Nuno da Cunha reí-
pondeo,q tendo el Rei de Portugal feu Senhor fortaleza em 
Çóchij,os taes dereitos erão do Rei da terra, como Senhor q 
eia delia; & q à el Rei de Calecut,q não era Senhor d aquella, 
não fedevião pagar, pois nunca os levara antes da fortaleza; 
&qajuftiçacradarenfe ao Senhorio da terra. Difto ficou o 
Samorij anojado,& muito mais quando hú Senhor da Serra, 
chamado Baluari Lambeadorim,q tem vinte mil naires, per 
contemplação d'cl Rei de Tanor,fe confederou co cftoutros 
dous,em favor da fortaleza , & odio delle Samorij, para não 
confentiré qcllevieíTe per fuas terras,& muito menos o Prin 
cipc de Calccut^q por fer muito amigo dos Mouros,& poros 
cõprazer,iníiftia muito q fe não fizcfte a fortaleza. A qual co 
mo foi acabada,deixou o Governador nclla dozentos & cin-
quoéta homés,& por Capitão & Feitor à Diogo Pereira, por 
elle o merecer por fua peftba,& por o trabalho que levou em 
quanto andou no negocio delia; & á Francifco da Yora fez 

• Alcaide mòr.E para mais legurãça,deixou à Manoel de Sou-
fa ^andaífe naquella cofta ate a entrada do inverno, co hüa 
gale,hua galeotta,dez bargãtíjs,& dez catures, afsi para guar 
da da fortaleza,como para favor d'aquclles noífos amigos no 
vos,cõ q el Rei de Calecut por noíTa caufaeftavade quebra, 

n Manoel de Souíà andou naquella cofta pouco tépo,porq lhe 
deu hü temporal tãforte,q todas as vellas q trazia fc recolhe 

, rão per eífes portos q poderão tomar, & não podédo ellc fair 
de húa enfeada co a gale jfofreo o tépo fobre a amarra atè que 
abrio por ícr velha,mas a gente fe falvoucõ a artelharia toda, 

i.Nefi4 jornadaáechalle,dtípiú. fomente hum baíilifco q aboiarão, & def&ois o vierão tirar 
ró doCoutonocap.i2.doUv. 7.que n r \ ^ 1 „ J , n • • •*, 

%uno da.cytslMfez fazes com o sa. & co o tepo te recolheo a Goa,onde o Governador citava.» 
tnori),à inflancia d'cl Rei de Tar.or, El.Rci de CaleCUt COlllO Nuno da Cunha fe partÍO,COmc-
i quem esamortj tomou por media. £ àaquelles Príncipes noífos aliados aos quaC» 
ttetro para que o Governador lhas * n & 1 11 r 1 r r i 1 . 1 
concedcffe. * cuííou muito trabalho lua delcnlao, principalmente a el Rei 

' de 
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de Challe,no que elle moftrqu tanta lealdade,& f è , como el 
Rei de Coehij,quando por noíía caufa fofreo os trabalhos q 
ja eferevemos.* E quando per guerra o não pode vencer,mo *nq livro-j.d* 1.Decidi. 

vialhe partidos de grande tentação; & pela mefma maneira 
tentou à cl Rei de Caramanlij,& à el Rei de Tanor, mas to-
dos fe molharão noífos amigos.Cô eíles defprezos fe ouve o 
Samorijpor tã injuriado, da pouca conta em que eftes Princi 
pes o tinnão,por o favor que lhes davamos, que efteve para 
morrer.No tempo de fua doença,o Príncipe herdeiro fez da 

1 0 nccefsidade virtude, & efereveo à Diogo Pereira cartas de 
grande amizade,promettendo nellas,que fe feu tio fallcfceííç 
elle avia de aífentar pazes com o Governador ,que quando 
fefoífe à coroar,como verdadeiro amigo avia de ir pela por-
"ta de Coehij , & não per caminhos furtados, como feu tio 
fizera. 

C A P I T V L O , X I X . 

<Do que Manoel de Vafconcellos > <sr Antonio de Saldanha fiarão 
em Xaelyi? como chegarão àMafcate. 

l ò 
Governador Nuno da Cunha,porq tinha de 

terminado de mãdar Antonio de Saldanha ao 
Eftreito do Mar roxo, tanto q a fortaleza de 
Challe efteve em boa altura,o dcfpedio que fc 
foífc à Goa dar ordé à fua partida,por fer ja tar 

de.E para melhor aviamento,quis Antonio de Saldanha por 
caula da monção q fe paífava,q foífe diante delle Manoel de 
Vafconcellos,& o efperafFe cm Xael,dãdo primeiro hüa vi f-

. ta à Ilha de Socotorà,q era o ordenado curío dasnofías arma 
Tjo das para aquellas partes. Manoel de Vafconcellos partioà 

xxviij.de Fevereiro,de M . D . X X X I I . cõ duasgaleottas, elle 
em húa, & Enrique Mendez de Vafconcellos em outra, & 
oito bargantíjs,& dc algús erão Capitães Fernão Lourenço 
de, Lima,Chriftovão Rangel,Thome Baião, Diogo Vàz, & 
Trilião de Horta,& em clpaço de xiiij.dias foiaia Ilha de So 
cotora onde fez agoada. D'ahi foi caminho de Xae l , como 

or ter nova 
que no porto eftavão muitas naos. Na traveílã defte cami-
nho achou hüa naode Dabul , a qual como ia bem arti-

go lhada, & levava muita gente, começou de fe pôr em ordena 
Qw 3 àc 

f 
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de querei* pelejar,o que cila não fez como fe vio rodeada dos 
noííos, & pondo híia bandeira na quadra, final dcpaz,difíè 
ler de Dabul,& moitrou o cartaz que trazia,que lhe foi guar 
dado,poilo que era antigo,& paflado o tempo dcllc.O rd j>ci 
to que Manoel de Vafconccllos teve em alargar efta nao, foi 
termos emDabul hu Feitor,q podia receber dãno,ie e íh nao 
o recebeííè jfòmente lhe fervio de lhe dar novas,que em Xael 

1 firavão muitas nãos,& entre ellas hua muito rica, & nomea-
da Cufturca,que avia muito tempo que navegava., Sc nunca 
fora tomada dos noíTòs.E aísilhes cul tou muito trabalho de ic 
a aver quando chegarão à Xael: porque tanto que ella vio a 
noííà armada,temendo o que veo à fer,alargou as amarras, Sc 
deixouíè ir a coita ate encalhar,& a gente delia fugio para te 
rra onde cfperava de falvarà fi ,& à ella com a artelharia que 
poferão na praia para a defender. Os noífos queredo acÕmet 
ter,tiverão logo recado dos Mouros da cidade com preíèntes 
q lhe mandarão,dizendo ferem noífos amigos,& não lhe me 
receré fazerêlhe algum dãno no porto d'aquella cidade. Mas 
quando virão que toda via entravão dentro na nao, & paraa 
poderem tirar ao alto à nado,alijavao algús fardos de merca- 1 0 
dorias,começarão os Mouros de íè fer vir da fua artelharia, de 
q hú dos noílòsf foi morto,& algüs fcridos.E por muito q ali-
jarão,& a nao eftava ja em nado, não avia remedio de a tirar 
daquelle lugar à poder de cabreftantes,atc q hü Mouro catti 

ivo qandava ms nóífás galcottas defcobrio à Manoel de Yai-
• conccllos q tinha per baxo ra jeira dada na quilha, Sc a tacada 
-em terra,como defeit-o afsi era. A qual cortada a nao , vèo lo-
go onde as-galeotEas eíUváo.:Áiemdeíla nao q era l ír ica,to 
marãohümarruazde Turcos qtinha muita fazêda,&eÍ€or-
charao outrastresnaos, cõ a fazenda das quaes carregarão -a 3.0 
Cufturca cm lugar da q lhe tinhão alijada.El Rei de Xaclre-

-mendo por oqviofazer,q fe não cõtentaífe Manoel de Vaf-
concellos cõ eílaprefa q tinha feita, o mãdou viíitar cõ hüm 
prcíentcdc vaccasjcarneirosygaliiihasjtamaras, Sc outros mã 
timétos da tcrrajdizedo q era-noífo amigo,& queria eftar em 
noífaamizáde,&qaãfteihariaqíctirai-a na praia fora per Tur 
cos do man'ua'Z,de q ellenao fora fabedor; mas defpois ^ o 
foubera os mandara prender. E q quanto às naos q tomarão, 
pois eráo de feus inimigos,q o pagaífcm, q fe mandaílealgúa 
couíadclle,q folgaria de o fazer. Eftes cóprimctosgratificou 4<5 

' . lyíanoel 
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Manoel de Vafconcellos à el Rei de Xael,com lhe mandar ai 
gúas couias,& lètte cafeòs das naos que alli tomara vendeo à 
íèus naturaes por mil pardaos. E porq Antonio de Saldanha 
lhe tinha dado cmirgimehto,não fendo corfi elle atè dez de 
Abrii no cabo de * Fártaque onde o maildava efperarquq fe 
foífe à Maíèate V&o.tempo era ja paííadèr determinou de fe 
partir,& de todas as.veljas qúe levava tjfou à dous ,"& à três 
marinheiros com que proveo de gente do mar a nao Cuftur 
ca com tririta Pbttu^uéfes,^oVque p^mdsiertp f k . t e ^ ^ t f 

iò a qualiprefaehegoú àíMaÊátcí málfii A i »<. p • f i 
• Antonio de S aldanhaque ficou e m Goa ynãofe pode fa-

zer prelles para partir mais cedo que à dez de Março,eni quç 
jieuà.vella com dez navios,clle em h.uui galeão, de quererá? 
Capitão Antonio da.Fonfeca,por fercoftumejquéòGpver» 
nador, & > Capitães: mores ieváocm a nao cm que, vã&húa 
pcflbaquefirva.deCapitãodamefmânaopàraentçndçrno: 
governo della,ao modo queferve humi ;Veedor dacafa'jv&o 
Capitão mor fica defàecupadoparaogovernode toda-a'ar-.-
mada.Os outros Capitãeserão Dom Fernando D.cça,: Dom 

to Roque Tello de Mcnefcs,Enrique de Macedo, Antonio Caj? 
dofo,Gonçalo Vàz Coutinho, Antonio de Lemos, Galpar 
de Lemos,Ioão Correa,& Francifco Mendez. Partido çoní 
efta frotta,chegou à Ilha de Socotorà vcfpcra de Pafcoa ,&5 
em fazéf íüaagoadá fc deteve quatro dias, d'aqui foi ter à 
Xaelyondefoi vifitado dei Rei com algum rçfrelco, que lhe 
António de Saldanha não quis aceitar,que foi caufa de fe te-
mer de fua vinda.Com efte temor,parccédo aos de Xael qua 
queria fair em terra,começarão logo dc dcfpejar a cidade das 
molheres,meninos,& fato,que carregarão em camelos, que 

3 0 os noífos vião ir pelo caminho da Serra. Aqui acharão algüas 
naos de Chaul, & Dabul com feus cartazes,& afsi à cilas, co-
mo àoutrasqueeftavãoemfecoqueíè apercebião parade-
fenfão, não lhes foi feito mal algum: porque a tenção ds 
Antonio de Saldanha,era dar húa vifta àAdem,&não achan 
do Turcos com quê pelejar,andar às prefas^Mas como íè pôs 
em caminho ate chegar ao cabo de Fartâque,não poderão ir 

mais avante,porièremjaxxvj-de Abril, convgrandcs 
çarrações,& tormenta, que o fez arri* 

baráMaíca- . i v . • :: '1 

40 • • - ' f - C 
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;. .. .h:. / C A P I T V I O. „ X X . : '» 

íDó jf titshtd de Saldanha feycm Mafcate,ür dosimbalhos que 
í paffounapâragem deDwyatèDioge daSiheirá tomar rntre-

- bb; • • ̂  da armadajur como 1)eo ao %eino por .Capitão \ £ jr (, 
Job a : mor dasnaósdrtiagem. --••'..->3 üb -. • 

A N T O que Antonio de Saldanha chegou 
à Mafcate,quefoiàieis de Maio,acfiouhi Ma 10 
noel de Valconccllos conifua prcía, & Ioao 

. Roíz Paez, Vaíco Pirez de Sampaio,& Anto-
nio Fernandez, que não rpoderão .vir cm dia 

companhia,& rota batida vierão demandar eftc porto, & ti-
rou j& pôs Capitães,& officiaes lio vos,por os outros fe que-
rerem entregar das prefas que tinhão tomado, &Tegundo o 
regimento delias j as rcpartio pela gente que erão .novecen-
toshomes.É vindo o tempo paitio d'alli,& veo aver váftado 
cabò de Rofalgatc )& por achar os mares grandes coto tem-
po novo,foife á cofta de Dio,&forão contando as pedras ao tQt 
longo da praia de Pate,&Pataiiejarè fe lànçarem na ponta de 
Dio.Aqui vierão dar com elle fette,ou oito naòs , de que ío-
mente tomarão tres,& as outras der ãocon figo à cofta,- onde 
agente fefalvoUiChegado mais à vifta da barra de Dio appa 
receo hum galeão de Rumes,qúc determinou de fe 1 alvar co 
rrendo tam junto da praia por efeapar às noílas vellas gran-
des,que foi neceífariò que o feguiílcm as galcottas,& bargan 
tíjs,que fe lhe tiravão hum tiro, tirava elle dous, & da praia 
lhe fazia a gente dc Dio íinaes,quc não ouveífe medo, & cõ 
â artelharia que nclla tinhão pofta,tiravão aos noífos bargan 30 
tíjs que o perfeguião, ate que querendofe metter quafi no 
porto de Dio,cofeofe tanto com a terra, q foi dar em hüa pe*< 
dra,& com a pancada lhe faltou logo o mafto fora,& viroufe 
de hüa ilharga,onde ficou.Mas os noífos não oufárão de o ir 
esbulhar por cftar cm lugar perigoio,nem menos os da terra 
que eftav ão á vifta de tudo,fomente ouverão os noífos de lie 
o que o mar lhe lançou na praia,& parte da gente íe falvou. 

E porque Antonio dc Saldanha rinha ordem de Nuno da 
Cunha, que fe não partiífe de fobre a barra de Dio, ate elle 
mandar Diogo da Silveira com hüa armada dc navios de re-40 

< mo, 
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mo,a que elle Antonio.de Saldanha aviaíde entregar os ou-
tros que trazia,para ficar naquellacofta,deixoufe andar efpe 
rando por elle,&c5 muito trabalho : porque os ventos erão 
tam rijos,que fe não podialiumhomê tèr cm pè nos galeÕesy 
& os bargantíjs eftavão arraiados d'agoa,& não dormia age. 
te,& o menos que os navios grandes eftavão furtos, r.cmcn--
do ir dar eonfigó em terra.era em íefenta braças j mudando-
muitas vezes as ancoragés,em qüeos homés andavão mor« 
tos,& dos bargantíjs íicarão fomente trcs,& os outros arriba 

1 0 rão à Chaul.Fmalmcnte como trabalho,fome, & fede,come-
çou a gente adoecer, perque foi neceífario mandar Antonio 
de Saldanha no galeão de loão Roíz Paez caminho da índia 

^ os doentes,& muita fazenda que fe tomoü com o qual foi 
Antonio Fernandez no leu catur.E per loão Roíz Paez man 
dou Antonio dc Saldanha dizer a- Nuno da Cunha o queci-
nha feito,& como ficava naquellc trabalho eíperando Dio-
go da Silveira. : • •• V.; -JL̂ -

As fuftas de Dio nefte tempo eftavão apercebidas paraco: 
mo viífem lua hora fairem aos noíTos navios grandesj & aísi 

i o tanto que cilas virão ir dclcaindo fobre os alcorões da cida-
de,que he na barra delia, o galeão de Antonio de Saldanha,: 
& dous outros thum de Dom Fernando Deça, & outro de 
Dom Roqucjfairão àelles vinte fetevellas, & poierãoièem 
lugar,& ordem,que defcarregarão quanta artelharia trazião 
na Capitaina,&afsi nos outros dous galeõésimas como o ga-
leão S.Matheus,em que Antonio de Saldanha andava,era co 
mo húa rocha forte, como davão no coitado caia o pelouro 
no mar fem fazer dãno, fomente aígús entravão dentro per 
cima do bordo,quando ião fazendo faltos,& chapelettas pc-

30 lo mar.Dos quaeshum quebrou hum braço a hum fidalgo, 
per nome loão Tellez,& o u t r o foi dar 1 1 0 galeão de Manoel 
de Vafconcellos, que matou dous eferavos. Nefte cõmetti-
mento também os Mouros levarão leu caftigo em géte que 
a noífa artelharia ferio, & matou. E ao tempo que batião os 
galeões eftavão ás fuas fuftas íòbre o remo, & os noffos na-
vios furtos,qUe foi cauía de não irem melhor caftigadas: ôc a 
principal foi ferem os noílos tres bargantíjs idos em caça de 
nuanao,que os Mouros lançarão pela barra fora em modo 
de ardil.a qual encaminharão dc maneira que farão dar com 

.40 ella na coita em Madrefabat,achandoa vazia qs noífos bac-
... Q _ 5 g a n t í j s 
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gantíjsfc deti verão lá cm fazer agòada, ;n / 

Ncílc tépo chegarão dous catúres da India, cmq vinhão 
Martim dcCaitro,& Fernão de Moraes,com recado do Go-
vernador para Antonio de Saldanha,como Diogo da Silvei-; 
ra vinha logo. Os quacs vindo na paragem dc Baçaim, topa-
rão Fernão Lourenço dcLima, Chrillovão Rangel, Frãn-; 
cifeo Mendez,& Ioão Correa Capitães dos bargantíjsda ar-, 
mada de Antonio de Saldanha,que erão os que diílcmos íe-
rem arribados à Chaul,& ajuntarãoíc eftes dous caturcs com 
cllcs,& tomarão húa nao de prcfa,& a levarão à Chaul/Coriv 
cila nova que os caturcs trouxerão à Antonio de Saldanha, 
por fé não ir daquella coíla fem fazer algúa coufa notável, 
determinou de ir dar em aridade de Patê, que fica detrás de. 
Dio,para o que mandou dous catúres diante, que lhe foííèm 
dar hüa vifla, pára faber o eílado em qeilava, & que deíem-
barcação tinha,moílrando que arribarão alli com tempo, fk 
que elle ia de vagar tras elles.Os catúres toparão hüa nao mui; 
rica que vinha para Dio,& começarão de ir ladrando tras ella 
às bombar dadas,&como Antonio de Saldanha ia de cami-
nho para là/& as ouvio,intendendo o que feria deu mais vel-
ks:mas quando chegou, j a os caturcs com os bargantíjs que. 
forão diante tinhão tomada a nao,q foi a mais rica de quan-
tas tirihão tomado,àcuíla de muito fangue dos noífos, por 
pelejaré hüa grande hora,cm. que morrerão muitos Mouros, 
&outroscarregadosdemuitaíomade moeda douro & pra-
tafe lançarão ao mar,cujo pefo os levou mais cedo ao fundo. 
Efegundo algüs dos Mouros cattivos delia dizião, fomente 
em moeda de zequí js Venecianos trazia mais dc fefenta mil, 
afora muitos brocados,fedas,pannos, & outras mercadorias, 
& conícrvas de todo genero,ate de efpargos, que valião grã 
de prcço.Como clles que entrarão na nao tomarão o que po 
derãojfe tornarão à feus navios,antes que Antonio dc Salda-
nha chegaíTe, o qual mandou metter nella officiaes para fe 
pôr cm boa arrecadação o que nella vinha:& dando com efr 
ta vittoria hüa viílaà Dio,navegou para Chaul.Mas primei-
ro que lá chegaífe, na paragem de Baçaim achou Diogo da 
Silveira,ao qual entregou os navios q Nuno da Cunha man 
dava,&elle foife à Chaul, onde mandou fazer grande ca-
ra em todos os navios & catúres que tomarão a nao na 
coíla de Dio,dc q ouve grande foma de dinheiro, & fazéda, 

« d e 
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de que deixou algúa parte alli,por ter maior valia que em 
Goa, &partiofe para là,onde foi recebido com grande pra-
zer; porque importarão àspreías que naquella viagem fez 
mais de cento & oitenta mil cruzados,em ouro,prata, fedas, 
pannoSjCobre,& outras mercadorias que deftas partes de Eu 
ropafe levão à índia pelo Eftreito do Mar roxo. Frottadalndtadoanno 
" Naquelle annode M . D . X X X I I . f o i a armada que partio M . D . X X X 1 1 . 
defte Reino dividida em duas Capitanias mores,a de hua a. E j U a m a d a do Anng de X X X I L 

era Capitao mór Dom Eftevão da Gama, filho do Conde era de cinquo naosjaqud u porca 

Almirante,com quem ia por Capitão de húa nao Vicente í^moraerovàzdo Amaral, que 
r 1 1 s-, - - 1 \ t - J n 1 1 arribara o anno paliado. Na nao de 

Gil.h da outra erá Capitao mor Dom Paulo da Gama, irmão y tcme Glí f0l t„i„c*i» dm ver 
do mefmo DomEftevão,& com elle porCapitão de húa nao »an^o vaqueiro sifpo Aurenfe, da 

Antonio Carvalho. Dom Eftevão invernou em U o - ^ ^ T f t l ! ^ . ; giojo o primeiro aijpo que ei Ret 
çambique, & porque avia de ficar na índia para ir por Ca- Dom ioão mandou a índia, o qual 

pitão à Malaca, & quando elle acabaffe lhe avia de fucce- f^fieooamwde xxxiiu.aun-1 V » TI \ C • - \ A • J R 1 J 1 N * do em Ormuz.,aonde iaz enterrado 
der Dom Paulo leu irmão,veo Antonio de Saldanha ao Rei- na pejada mtaieL.A nao de võ 

no por Capitão mor d'aquella armada,com a carga daef- Eftevão.(comquemia Domcbnjío-
ftpcearia vão da Gama outro/eu irmão)erran 

, r de Moçambique, & nao podendo to-
mar Melinde para fazer agoada, 

C A P I T V L O , X X I . nemSacotorà,foi àXael, em cuja 
praia defembarcou Do Eftevão, com 
Do Manoel de Lima,& Dô Veruan-

Qomo T)mo da Silveira entregue da armada de jfntomo de Salda- do de Lima.Eeftando neiu emquã-

nbatdátrôio as cidades de 'PatanfPate^ Mawalor, as to fè fazia agrada,fibreveo hum u s ) 3 o i vantetam rijo, que nao o podendo 
queimou,<sr as naos que em Jeuspor- fifrer a nao que andava às voltas CO 

tos ejlahao. oiraquette,lhefoiforçadocormem 
popa,& ir demandar a cofta de Me 
linde não podendo ferrar terra, 

E N D O paííàdo O Ínverno,fezfe preftes Dio pajfarão avante,érforão tomar Mo 

í go da Silveira,& partio de Chaul caminho de íumbi1"c cof w>t» trabalho,^ p* ' \ r r ,, n „ rtgo.DomEftevão papdaaprimei-

• Dio a tazer guerra naquella coita,como o G o- r a f m i a do temporal,embauoufe ao 

vernador lhe mandava: mas nella não avia ja outro dia no batei,&foi. ao mar buf-
rmr f W r nnr A nronio Ac Saldanlftadf»i*ar car anaojarecendolhe que andajfe 

querazei, por Antonio ae iaicianna acieixar as v o l m % & l ã o a achíimto, 
deftruida,& amedrentadá,por o que atras diílemos: polo que chegou à sacomã, onde-não fabemio 

paílou avante com tenção de dar na cidade de Patan, que ef- novas delia,aportou em Mig.adaxo, n J 1 1 T-X- T- n j 1 J 1 1 - e l Rei da terra lhe deu huaembar-
Jta na Coita,doze legoas de Dio.hraeita cidade cercada de bo ;ai mMor^ pn^que o leva-
1 muro,& baluartes que defendião a defcmbarcação quê éfta rãoã Melinde,onde. fiake que a fia 

=ao longo de hum arrecife,da qual tinha novas Diogo da Sil- " f f a J a >& :!'; t> • ' a j» huafuüa que lhe ^preftou huno a'r 

veira,que eltavabem provida,alsi de Rumes, como d arte- na,,dez capitãoJe Meiin.de,empou 
rlhariá,com que fe determinava defender.Com tudo elle afoi cos dias chegou a lambique, & 

demandar, & chegando ao porto defembarcou coma me- ' " ^ Z V i Z l T d e m ° ' * 
lhor gente da que levava, & tomou húa tranqueira que os Diogo do couto iiv.$.cap.e. 

, Mouros 
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Mouros tinhão feita muito forte,& bem artilhada,a qual foi 

a.Antes defta jomudafez. Diogo da acõmettida pelos noífos com tanto esforço, que lha íizcrão 
Silveira e„tra em Mtembro de Jar(rar,& íe r e c o l h e r ã o com morte de muitos. A ifto acodio 
M. D.XXXI. com vinte navios, em q fc> J „ ^ 1 

levava trezentos efpingardeiros, cã o Capitão da cidade com muitos Rumes que pelejar ao mui 
que atraveffoH de chaul a ponta de annnolamenre,atè lhe os noífos matarem o Capitão cõ mui-
Dk,àefperarasnaosd<Meca & j 1 ( foi entrada a cidade de Patan, faquea-
por ellas ferem ja entradas cm Dio, 1 ^«us^ujjiuiiivjuti * T 

antes ijelle cbegafli,voltoud'aiiíno d'a,& queimada,& com cila perto de quarenta naos que etra-
fim de Outtubr* para a enfeada de v ã o n o f e u porto.Embarcado Diogo da SiK-cira, com muito 
Cambaia,& foi demandar Bando- I , , <1 • „ v 

rà,cidaded'Jqueile Reino mm rua, contentamento de todos, com elta Vittoria que ouverao, a 
por otrato, á-,comercia defeusbabi pouco cullo feu, com tanta brevidade , & de queouveráo 1 0 
tadores,&poíh> qeiiesa defenderão d defpoio,fe partio caminho da cidade de i'ate.Elh ci-
poisdefaqueada lhe poferão o fogo. dade eítava também muito rorte,aisi de gente d armas Gu-
De pandoràfe pajfou Diogo da sil- zarate,como d'artelharia;mas nada lhe valeo,poílo que o feu 

Capitío a detendeo mui vaicrolamétc, porque coo. l ia mor" -
o favor de bum Capitão de Melique te,& de muitos dos feus,roi a cidade tomada,! aqueada,& en-
Tocam,queefiava cõdous milhomes t r e e u e a0 fogo,&todas as naos que no porto eítavão. Com 
cmBacãini.fer!bellara,à- não paga , ° . . i 1

 0 , 
va as pare as que fe obrigara pagar eíte legunda vittorta andavaagente tam contente, & glorio 
quãdo làforaiitordasilveira.De- fa,que tudo lhe parecia leve de acõmcttcr. E aísi fe foi Diogo 
fenderão os Mouros a defembarca- j ^ . x j d d de ManmJor, que diíta villte legoas "de 
çao aos nojfos,é'com grande refifte „ -» i • J i • -
da a entrada da cidade: porem com Dio,&poílo q em coita brava.nao deixou de aacometter,& to 
moriede muitos Rumes,& Guiara queimar,& as naos do feu porto,ícm reíiftcnciade íeus mo-
tes foi entrada deliruida como * I I j r • J „ ^ J R ^ - J 
Bandora. Saidosos portitguefes do radotes,por todos a terem dcipejada com temor de uiogo da 
rio,firão ajè surnafoitando todas Silveira,o qual andou dcftroindo aquelia coita,& queimarí-
as aldeãs,& povoações marítimas, do muitos lueares, & vcoàdar viltaà cidade de Dio , ícm 
tia q catnvarao, & matarao muita ,Y I c J r I , , 
gente. Enio atendonaquelia cofta aver quem lho derendçíie , tanto era o temor que dede 
mais em ij empregar o ferro,cr o fo- tiíihão. a 

go,fc pafarão a Outra de Dio, onde 
fi^erão igoal dãno nos lugares de 
Caftelleii,Tala\a,&Madrefavat, C A P l T V L O X X I I . 
queimando naqiielles portos muitos 
navios carregados de fazendas, vo- ^ . ^ . r i j • v » 
loque todos os moradores da ctfatomo N.mo da (unha tomou a fortaleza de J5açamyzsr a mandou 30 
defpovoarão os lugares, & Diogo da deJlroir}com morte de muitos MourosJlPfunda de Melt-
Silveira acabado o verão s em Abril. ' r / s , 
de M.D.XXX II. fe recolheo víttorio qUC Tocamjeu Ca^ltaO. 
f> a Goa (onde ja efiava o Governa-
dor da volta de chaiie)com mais de E N D O Nuno da Cunha que não fe podia 
quatro mil cattivos,&feus fildados kA UU^f/í' j 1 j r i c r r ' 
ricos de defpojos. tomar a cidade de Dio,por 1 ua grande torcihca 
Francifco d« Andrade cap. 76. da 1.- " J & j Y ç á o , determinou de lhe fazer tanta guerra per 

^'SKírx-Ê^ri; mar - rslhcntio
] Tc porto n,âofoíIim 

fap.^.é"46J0 Uv.s, naos,co que a deitroiíle. Por eira razao deixou 
Antonio de Saldanha naquella cof ta ,& apôs elle mandou 
Diogo da Silveira,que fizerãoo q temos cicritto.Bem íentio 4 0 . o dãno 

v\ 
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o dano Soltam Badur no pouco rendiméto queaquelle annò 
teve dc fuas alfandcgas.E pofto qüc Nunò da Cunha lhe mã 
dou fazer eíta guerra, não lhe defeanfavaoefpirito,em quan 
to não via hua fortaleza feita na cidade dc Dio , & afsi bufea-
va todos os modos que podia, para a apertar de maneira que 
fe lhe vieífe à entregar.É porque tinha per informação, qué 
Baçaim fe ia fazendo outra Dio,antes que mais crcfceífe de-
terminou dc adeítruir. Delle penfamento deu conta à cin-
co,ou feis Capitães dos mais prinçipaes, & experimentados, 

io pedindolhc confeího fe cómetteria eíta emprefa por ás cau-
fas que à iífo o movião. Asquaes erãofer aquella cidade d e » 
Baçaim grande efcala de nãos , onde carregavão para Meca » 
muita madeira,de que fe provião as gales dosTurcos,& todo » 
aquelle Eftreito,no qual ella tinha muita valia,& que fe ia fa- » 
zendoaqueile porto outra Dio,com a fortificação que nélle >> 
começara Meliquc Tocam. Eque fe os Turcos alliíe reco- » 
lheífem vindo à India(de que avia prefunção) leria notável » 
dano para aqucllc Eítado ,polas comodidades, que clles para » 
fuas armadas naquelle lugar tinhão. Polo que lhe parecia que >> 

t o convinha deitar os Mouros dc Baçaim > & fazer nellc húa roí » 
talezà,aísi para lhes impediro trato da madeira,& os intentos » 
de Mcliquc, & cftorvar q os Turcos o occupaífem, como pa>» 
ra terem nellc as noífas armadas porto mais vezinho dc Dio^»> „ . . . . 
, , N f ... , „ i . ^ a..Era efla armada de mais de cen-

donde íaiílem a razer guerra ao Reino dc Cambaia. Pareceo » to&chquoenta vellas,nds quaes 

aos Capitães dcfncceflario fazer for talczaem Baçaim (como » avia vinte galeões,muitas galés, & 

fe defpois fez por as caufàs referidas)íendo a de Chãul tam ve » wlíoãodeBvrM^tâterl^ "L 
zinha,& que para fe atalharé os danos que le receavao, baí- n sà, Antonio dasilvajargedeLima, 

X tavaarrafarolugar, & pôr per terra tudo o que Mcliquc neb « Franàfio de sà, Rui Vaz. pereira, 
, . . r r ° j r Antonio de Sa o Rume , Nuno Pe/ei-

-ie tinha tortlhcado. ra de la Cerda,triflão Homê Jorge 

3 o ApproVada a jornada,íè fez preítes o Governador, & par Cabral, Francifio de vafioncelios, 

tio de Goa na entrada do anuo de M . D . X X X I I I.com oiten f n i T ^ ^ S ^ Í w 
f. . j - Manoel de Miranda,Manoel Rodri-

taveilas/indóelle em huagalebaitarda,& levando por Ca- gue^ Coutinho,crijlovão dc casho, 

pitães dâs iííais gales •Manoel de Alburquerque, Dom Pedro uis Coutinho, Francifio da silva, 
dc Meneies,Martim Afonlode Mello Iufarte, Pero de Faria* AZ 
Nuno Barreto,Trifíáo dè Taide,Francilco da Cunha, Val-, mio da cunha, Francifio de soufa, 

codaCunh^Manôeldc Vafconcellos, & Êcrnão dc Lima: nrodernfymta tfonfo Figueira, 
_ . „ _ _ 1 r\ TA Antin» Ribetro, Vrancifco da Cot a* 
Dos gáleoéS.iao por Capitaes Dom Fernando Deça, Dom GafparLuis,Barthoiameu và^ioão 

Paúfô dá Gama, Antónióde Lemos, Vafco Pirez dc Sampa- Fernandez, o taful-.ião embarcados 

iOjEnriquedé Maccdéy^ outros, cu-
40 jos noníès ííão vierão a nóífa noticia. A gente que ia nefta Diogo do cento ca^Joiirj. 

• - • armada 

s 
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armada (à qual fc ajuntou a de Diogo da Silveira, que tinha 
mandado chamar Nuno da Cunha} erão mil & oitocentos 
Portuguefes,& dous mil Canarijs. Melique Tocam Capitão 

a. o que eftava em Btçaim diz. Fu de Dio, que eftava entam em Baçaim,a & avia muitos dias, 
eifeo de Andrade, que era fobrinho q U e a fortifica va.fabendo que o Governador vinhafobreel-
de Melique Tocam CapitSt de Vi" > \ 1 i • j j ~ n 
dofeu me/mo nome, Ia c o m tamanho poder, metteo na cidade co eite reçeo mais 
cap.7?.da2,far. de doze mil homés de guarnição, & acabou de a fortificar o; 

melhor que lhe foi polsivel, & quis ver fe podia per algüar-
dil livraríe de Nuno da Cunha, para o que lhe mandou per 
hum Mouro cometter paz com algum bom partido. O Co- IQ 
vernador refpondeo, que aceitaria a paz, & mandou à Meli-
que com arrefes que deu, à Martim Afonfo de Mello, o qual 
não aílèntou nada, porque Melique não quis cõceder a paz , 
como nos convinha. Polo que aílèntou o Governador com 
os Capitães,& Fidalgos, que com elle vinhão,de íair em terra 
antes que Melique ajuntaílè mais gente. E também porque 

- foi aviíado per o Secretario Simão Ferreira, que os foldados 
íe queixavão delle ja não acometter a fortaleza. Para o que 
ordenou fua géte em tres cfquadrõcs: N o dianteiro ião Dio-
go da Silveira, Manoel de Alburquerque, Martim Afonfo 
de Mello: N o outro Dom Paulo da Gama, Dom Fernando 
Deça, Vafco Pirez de Sampaio, A ntonio Cardoío, Enrique 
de Macedo, Antonio de Lemos: N a retraguarda ia Nuno da 
Cunha, com os dous terços da gente. E porque Melique ti-

b Afert'fica "odeli cii e «ha feito húa tranqueira bem fortificada para defender a de-
pèuiaqúee^e/ouenrÍ!lotos Embarcação,b & em húa ponta delia eftava hum baluarte, 
Mouros, efereve muiparticuiarmè- & a outra ia enteftar em húa M efquita, a qual era mui forte, 
"J™™£ t d e A n d r d d ct'$ ( 4W s- com feus baluartes de terra & madeira,com muita & boa ar-

a i. farte. telharia, & fua cava ao redor, mandou Nuno da Cunha che-
gar àella todos os bateis, & embarcações, com fuas mantas, , 3 
& artelharia para a baterem. E ante manhãa dado o final que 
tinha pofto,forão todos juntos, & fendo confeílàdos & a b -
folutos per hum Rcligioíõ de S.Françifco, & encomendan-
dole à Deos, partirão, & chegando à tranqueira, começarão 
a batela, à que os Mouros refpoiidião delia com outros tan-
tos tiros. Paflando os noífos per elle perigo forão defembar-
car no cabo defta trãqueira, onde acharão Meliquecõ amais 
da gente, em q avia muitos de cavallo, & tãtos tiros de efpin-
earda,& artifícios de fogo,que parecia temeridade acõmcttc 
losi o que os noífos fizerão com tanto esforço,q nãO podcn- 40 

do 
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do osMouros fofrelos,fe começarão a defordenar,& recolher 
para à fortaleza,feguidos dos noífos,fazendo Melique per al 
güas vezes entreter os feus pelejando CÕ os Portuguefes por 
muito eípaço, ate que a vittoriale declarou por nos. O que 
vendo Melique,fe pôs em fugida,& todos os mais com elle, 
morrendo mui tos.a Dos noflos morrerão fomente doús ho- *,forâo mortos mais de quinhentos 

mes de nome Diogo de Mello, & Bartholomeu Drago, & & cinzenta Mouros. 
feis,ou fete foldádos,o que os Gentios da terra tiverãó por mi 
lagre entre tailtos tiros,& artifícios de fogo j que foi caufa de 

i o algús fe fazerem Chriftãos. Paífada cita trãqueira, caminhou 
Nuno da Cunha para à fortaleza, mandando diante Simão 
Ferreira com poucos que a folfe reconhecer, em quãto elle 

i e detinha em efperar por artelharia para a bater. Mas os nof-
los vendo ir Simão Ferreira,fe forão todos apôs elle; o que 
vifto pelos Mouros,& como Melique fe acolhera, & era tan 
tagente murta,não fe atreverão defender afortaleza, & co-
meçarão à fugir,& os noífos aos ícguir matando nelles. A vi-
fado Nuno da Cunha per Simão Ferreira, abalou logo ate 
checar à fortaleza,& defpois de entrado nella,deu mulitas gr a 

zo Ças a Deos por lha dar.E louvando muito à aquclles Capitães 
& fidalgos feu muito esforço,armou algüs cavalleiros cõ mui 
to prazer de todos em dez dias quealli éfteve,no qual tempo 
a gente deftroio a terra,& Nuno da Cunha mandou derribar 
afortaleza ate os aíiceces,por entam não fer neceífaria. b b.Recolherâofe da fortaleza, ia-

Em quanto efteve em Bacaim,mandou Diogo da Silvei- fortes,&tranqueiras mais de qua 
—•ff . , - , ,/S • " % - i trocentaspecasd'artelharta,&hua 

ra ao Eltreito do Mar roxo,por Gapitao mor de hua armada granit quM'„ndade de munições. 

de quatro galeões,de que forao Capitães clle,Vafco Pirez de Fernão Lopez. de Castanheda, tap. 

Sampaio, Antonio Cárdofo,&Antonio de Lemos,& de duas ci'Í9ltvJ-

gaIeottas,das quaes erão Capitães Francitco de Soufa, & Fer 
30 não de Caftro,& de quinze bargantíjs. Também defpachou 

Martim Afonib de Mello Iufarte para Bengala, de cujofúc-
ceífo daremos conta em feu lugar. E por lhe darem novas q 
afortaleza de Damam eftava defpejada, mandou também 
d'ahià Manoel de Alburquerquc que a foífe .derribar com 
hua armada,de que o fez Capitão mor,com elle ião Dom Pe 
dro de Menefes,& Manoel de Vafconcclíos, & trezentos ho 
mês,em doze bargantíjs,& catüres. Antes de Mailoel de Al- • 
burquerque chegar à Damam,achou novas, que não eftava 
defpejada a fortaleza;& fendo requerido de todos que fe tor-

40 naífe, porque o Governador fomente a mandava derribar, 
cuidan-
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Diogo do Couto, & Iranàfco de 
Andrade tio cap.SoM i. farte. 
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cuidando que eftava defamparada da gente,& não lha man-
dava eonquiftar ̂  elle per comprir com fua honra não quis 
deixar de chegar à ella, & informarfe per íi do que podia fa-
zcr.E achando que eftava mui bem artilhada, & com muita 
gente de guerra Abexíjs, & Fartaquijs,todos homés de fei-
to , & que elle não levava o neceflàrio para a acõmetter, & 
fobre iífo a pouca Vontade dos feus foldados a deixou» 

Partido Manoel de Alburquerque de Damam, foi que-
mando,& alfolando todas as povoações que avia de Baçaim 
ate Tarapor,tomando muitas embarcações, com fazendas, 
& da volta entrou 110 rio de Bombaim,dando em algus luga-
res da Ilha de Salcete,que ja fe tornava á povoar; & porque 
o dãno não crcfcefíe,offereceo cada hum dos Tanadares dei- * 
la,quatrocentos pardaòs de parias, pagando logo os d'aquel-
le anno;& o mcfmo fizerão os de Tanà,Bandorà,Maij,& Bõ 
baim:& por fe chegar o inverno, recolheoíe Manoel de Al-
burquerque áChaul,comoo Governador lhe tinha man-
dado. 

Diogo da Silveira qüe partio para o Eftreito de Meca às 
prefas no principio de Fevereiro,chegou ao cabo de Guarda 1 0 
fújonde tomou nua nao com algüa r.efiftencia da muita gen-
te q ia nella.VafcQ Pirez que le adiantou da armada na para-
gem de Sacotorà,rendeo;húa grande,& poderofa nao de Ru-
mes,Com morte da maior parte delles,& de algus dos noíTos. 
E no cabo de Fàrtaque tomou outra que levava muita fazen 
da. Diogo da Silveira queimou defpois duas no porto de 
Adem,& deu Com outra que amainando o Capitão delia, fe 
foi 110 batel ao galeão,& lhe apreíentou com muita confian-
ça hüa cartade hum Português,que eftava cattivo em íudà, 
a qual trazia o Mouro por fàlvoconduto. Diogo da Silveira 30 
aabrio,&leo nella eftas palavras. Teço aos fenbores Qpttats 
d'el%fi que encontrarem eíta nao>que a tomem deprefa}parque be de 
hum muitoroitn Mouro,Vendo o Capitão mor a confiança cõ 
q o Mouro trazia aquella carta de fua perdição,& coníiderazi 
do a ruindade do Português, por confervar o noífo credito, 
aprovoulhe o falfo feguro,& rompendolho, porq nãoconhc 
ceife o engano, né lhe fizeífe mal encontrandoo cõ elle algu 
Capitão cobiçofo,paííbulhe outro em forma,cõ que o Mou 
ro fé foi mui contéte, & Diogo da Silveira quis antes perder 
húa nao carregada douro,que quebrar a fè enganoíà de hum 40 

Portu-
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Português,em q o Mouro vinha ta cofiado. D ahi embocou o „ 
Ellreito«ia Pcrfia,& deixado os galeões em Mafcate, fe paíTou „ 
aos navios de remo,& nelles foi â Ormuz onde invernou. Na 
entrada de Agofto partio com toda a armada para Goa, nefta , 
húa trave fia,tomarão duas naos dc Meca , com que chegarão „ 
à Chaul. Dcfpedindo alli Diogo da Silveira os navios gr©f- „ 
fos,para fe concertaré,embarcoufe nagalède Manoel deAlbur „ 

Oje,& cõ os navios de remo voltou à cõtinuar a guerra de „ 
aia,&fepôs naenfeadaonde vèo ter comelle Vafco da „ 

i o Cunha,& lhe deu hüa carta do Governador, com a qual fe re- „ 
colheo á Goa no fim de Settembro. 

C A P 1 T V L O . XXlJi. 

Q>mo o Governador mandou Vafco da Cunha JMelique Tocam ,fjhre 
fefa^cr a fortaleza em Dio. ,, 

Éflruido Baçaim,partio o Governador paraGoa, 
onde foi recebido coni grande alegria a pela Vit-
toria coque vinha de Mclique Tocã,porem elle 
não fe dava por fatisfeito do íucceifodeDiò 
fò em tomar aqllla cidade,& fazer nella húa for-

taleza traziaoccupados todos feus pefamétos.IncitavaO el Rei 
D.Ioão cõ continuaslêbrânças,còmo fez aqlle mefmo annode 
M . D . X X X 1 Il.pelas dua9 armadas de fette naos q mandou, de 
húa das quaes vèo por Capirão mòr Dõ Gõçalo Coutinho, & 
com elle por Capitães das naos Nunò Furtado de Mendo-
ça, Diogo Brandão do Porto, & Simão da Veiga. E da ou-
tra armada era Capitão mòr Dom Ioão Pereira, que levava a 
Capitania de Coa,& os Capitães das outras naos Lourenço de 

30 Paiva,&Dõ Franciíco deNoronha,q fe perdeo na viagê.Poíòq 
determinou Nuno da Cunha de fazer tanta guerra à Cambaia, 
atè que el Rei de califado delia lhe deffe a fortaleza. 

Nelte tepo eítãdoMeliq Tocã mui rcceofo de lhe cl Rei tirar 
a Capitania de Dio, para a dar à Mu ftafà, efereveo húa carta ao 
Governador,q lhe mãdaíTe húa pcíloa de qualidade cõ que CÕ-
municaíTe algúas coufas de muito ferviço d el Rei de Portugal. 
Nuno daCunha pofto que não ignorava as aílucias,& manhas 
de que os Mouros fe vale para feu proveito,não deixou tãbem 
de cuidar,que poralgumrefpeito lhe queria Mclique conceder 

40 a fortaleza que pretendia. E fazendo confclho fobre aquelle 
R negocio, 

2.De Goa defpachou oGoverhador pa 
ra Maluco Trifião de Taide,q eflava 
provido d'aquclla Capitania, & pa 
ra Malaca Dõ Paulo da Gama, por 
não aver novas dc DÕ Estevão feu ir 
mão. Eftes Capitães partirão em 
Auril. 
Diogo io Couto cap.'r do livro. 8. & 
Cajlatiheda cap.64.do liv.S. 

Fr ott a da índia do annode 
M.D.XXXLÍL 

Èftas duas armadas clxg.trão cm 
Settebro à Ittdia, & cõ cilas Dõ Ejíe 
vão da Ga;na,q invernar a em Mo-
cabique. Partidas as duas armadas 
do Reino,chegou k elle a da índia,pe 
la ijualfouíeelRei DÕ leão do roitn 

fuçceffo qtevera Nuno da Cunha na 
)"rnada de Dio,&per via dc Lev ate, 
qfeapercebiãoos Turcos para irem 
a índia.Pelo q mandou S.A.apreftar 
cõ dtligcncia outra armada de d»z.e 
Vellas,q erao dous galeões,bua nave 
ta,&nove caraveüas.Efla frotta ta 
ordenada pára ficar na Indta,leva-
va mais de mil ér quinhentosfolda-
dos:foipor Capitão mòt delia no g,i 
leão SalvadorDõ Pedro de Caflcltiã 
co, filho de DÕ Pedro,defp achado com 
quatro atines da Capitania dc Or-
muz.. Do outro galeão era Capitão 
Andre de Cafiro,da naveta Nicolao 
Iufarte, <jr das caravcllas Antonio 
Lobo,Balthafar Goncalvez., hionel 
de Lima.Eitor dc Seufa, mão de Sou 
fa, Antonio de Sottfa.FrãciJco perei-
ra,Gonçalo Fernandez.,à-Francifco 
Fernandez. Leme.Partiras tia entra 
da de Novembro, tiverao trabalhofa 
Viagi atè chegar cm Fevereiro i Mo 
fãbiqt/e. alli fe a juntarão todos os na . 
Vios'& fe aparelharão, 6" reforma-
rão do q lhes faltara , & cm Marco 
partirão para a índia. onde chega-
rão no principio de Maio. 
Diego do Cento cap.j. & 10 . do th>. 
S.cír Frav.cifco dc Andrade cap. 3/. 
da z.paru.ét ida terceira. 

1 



Vaíco da Cunha,porque alemdc fer esforçado,& fefudo, era 
mui verfado nas coufas daquclles Mouros, como homem aa 
tigo na índia, & lhe deu initrucção do que avia de fazer 
com Melique Tocam,& o que lhe avia de promettcr fe def-
feafortaleza,queeraametade do rendimento da alfandega 
de Dio de juro; 6c mandarlhe o Governador fazer hüa fortaíe 
zaem qualquer dos rios de Cambaia queelle quifeílè, para 
queiiellaeítiveíle fegúro dei Rei,contra quem o favore-
ceria , & ajudaria Cada vez que foífe neceífario. E para qualr i q 
quer fucceífo que iíto tiveífe, encarregou o Governador 
muito à Vaíco da Cunha trabalhaífe por ir à Cidade, para 
veríè avia nella algúa entrada per onde fepodeíle tornar^ 
& per onde melhor fe bateria. E para eíte effeito man-
dou Com clle hum Condeílabre daartelharia mui experto 
em feu ofíicio, &c em fua companhia hum Iao Chriítão, 
bafado em Goa, irmão de hum bombardeiro que eítava 
em Dio no baluarte do mar , para fe informar do irmão 
como fe poderia per aquclla parte bater , 8c tomar a ci-
dade. ?,o 

Vaíco da Cunha íè partio em húafuíta a entrada de Agof-
to,chegado à Dio ,& arvorado hüa bandeira branca, perque 
Meliqueentendeoque feria peífoa perque cfperava,man-
dou faber per hum homem de confiança quem era o que vi-
nha nafuíta. Vafco da Cunha lho diífe,& que trazia, húa car-
tado Governador para Melique Tocam, masqucnáoíàiria 
cm terra ate íè lhe mandar em arrefés o Capitão do baluarte 
do mar,o que logo fe fez, & deixandoo em poder de Anto-
nio Borges que com clle ia,fe foi defembarcar na cidade, on -
de de praça fallou à Melique Tocam em fua caía. Sendo 30 
noute, foi ter Melique com Vafco da Cunha, & por faber 
bem fallar Português,não levou interprete; clle lhe deu hüa 
Carta do Governador,em que lhe eferevia o que queria delle, 
& o partido que lhe faria. Alem deita carta, lhe diífe Vafco 
da Cunha as muitas razões que tinha para fe vingar d-cl Rei 
de Cambaia,por os aggravos que delle tinha recebidos, que^ 
rendolhe tomar D i o , para a dâràMuítafà homem eítran-
gciro,que fem caufa algúa fora traidor ao Turco feu Senhor: 
& q ü e agora tinha occaíião, &c com muito proveito feu, 
para fe fatisfazer , & mais ficando em fua natureza > 4Q 

dei 
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d'el Rei de Cambaia.Melique Tocam lhe pedio tempo para 
fè deliberar, no qual Vafco da Cunha fe foi ver com Diogo 
da Silveira(que viera do Eftreito,& andava na ponta de Dio) 
& lhe deu a carta do Governador (de que atras diífemos) em 
que lhe mandava que náo íizeífe guerra à Dio, em quanto 
Vafco da Cunha lá eftava,& o Embaxador que elle mandara 
àel Rei Badur. Tornado àDio Vafco da Cunha, Melique 
Tocam lhe moftrou a cidade,& nem elle, liem o Condelta-
bre virão modo para íè poder entrar per mar,fem tarnbé aco 

i o metteré per terra,para o q era neceífario hum grande exerci-
to, &: armada.A ultima refolução de Melique roi dizeràVaf-
co da Cunha,que lhe parecia bem o que lhe dezia &c eferevia 
o Governador,o qual iria de armada naquelle verão à Dio,& 
que ate entam fe refolveria, lhe daria avifo do que deter-
minaífe ,& com húa carta para o Governador, defpedioà 
Vafco da Cunha. 

C A P I T V L O . X X I I I L 

1 0 Como o Governador mandou Trijlao de Gà a el fyi de Cambaiajo* 
bre afortaleza de Dio que lhe pedia, <JT como el l(ei mandou ir o 

GoVertiador à Dio para fe Verem, isr asViHas nao 
ouVerao ejfeho:*? Manoel de Macedo de-

fafiou a ^umechan. 

Ô mefmotépoq o Governador Nuno da Cu 
' nha mandou Vafco da Cunha à Melique To-

cam,mandou Triftão de Gà á el Rei de Cam-
baia , cõmcttendoo q lhe defíè a fortaleza em 
Dio, & faria paz có elle,.& feria feu amigo , & 

efereveo à algüs Capitães d el Rei ,& privados feuslhe acõfe-
Ihaífem quã bê lhe vinha a amizade,& favor d'el Rei de Por 
tugal para cõtra feus inimigos,& para fegurãça de feuEftado. 
A embaxada deTriftão de Gà moftrou elRei folgar de ouvir, 
mas a verdade era q ellc não tinha võtade de dar lugar para fe 
fazer afortaleza.Porqcomo Rurnechanq andava muito feu 
privado,tinha olho em aver a cidade de Dio, & fazela tirar à 
Melique Tocam,à quem tinha grande odio, & fobre que tra 
zia efpias,comofoube que Vafco da Cunha viera à Dio verfe 

40 com ellc, acufavao ante el Re i , dizendo, que aquellas viftas 
R 1 erão-
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Crãotrattos em que andava para dar á fortaleza ao Govei% 
nador. Perfuadido el Rei deita acufaílao, determinou de ti-
rar a Capitaniaà Meliqué Tocam, & dalla à Rumechan. 
Polo que afsi para impedir o que fofpeitava, como para en-
treter ao Governador que lhe não fizeífe guerra aquelle ve-
rão, ou para o matar le pudelTe, deípédio à Trilião de Gà, 
que com inítancia lhe pedia a refpolta da ília embaxada, 
mandando per elle pedir ao Governador quifeífe ir áDio 
para le verem ambos, & aflentarcm pazes. O Governador, 
que das manhas, & condição d'el Rei não fabia tanto , pôs i o 
a caufaem confelho, não parafe trattar fe avia deir,fenão 
Comoavia de ir, & foi aífentado, que foífe á Dio com húa 
boaarmada,mas apercebido tantopara a guerra, como pa-
ra as viítas. Os fidalgos, & mais gente que àellas ião múT 
Contentes, fe aperceberão de muitas louçainhas^ & veíti-
dos ricos, & com elles partio Nuno da Cunha de Goa, 
em fim de Outtubro , com fua armada, que com a dc 
Diogo dá Siíveira,qiíeachouem Baçaim, levava cem vel-
las , emqueiãodoLismil Portuguefes, que todos erão mui 
nobre, & luzida gente . Os galeões erão oito, de que afo- zo 
ra a nao Capitaina, ião por Capitães Diogo da Silveira, 
Antonio de Lemos, Manoel de Macedo,Dom Eítevão 
da Gama, Antonio de Sà o Rume , Diogo Alvarez Tel-
lez, Dom Gaítão Coutinho. Das gales, & galeottas erão 
Capitães Manoel de Alburquerque, Vafco Pirez de Sam-
paio,Dom Pedro de Menefes,Manoel de Yafconcellos, Fer-
não de Lima,Dom Fernando Deça, Antonio da Silva de Me 
nefes, Vafco da Cunha,& outros fidalgos.Chegado o Gover 
nador de fronte de hum lugar chamado Danú, foube queel 
Rei de Cambaia palfarao dia de antes com nove gales para 3 0 
Dio,& logo dJalli lhe mandou dizer per Simão Ferreira, que 
onde mandava que fe viífem,fe em Madrefavat, ou no mar, 
<k com elle mandou à loão de Santiago por lingoa, que fora 
Mouro,& le tornara Chnílao.E proleguindo fua viagé,che-
gou à Ilha dos Mortos,& nella efperou Simão Ferreira q não 
tardou, & com elle vinha Coge Sofar, que lhe diífe da parte 
d'el Rei de Cambaia,q lhe pedia foífe à Dio,& q là fe ver ião. 
Della Ilha fe foi o Governador àDio , & da barra tornou a 
mãdar Simão Ferreira com Coge Sofar à el Rei à faber delle 
em qüe lugar queria que fe viílem. Entretanto que vinha a 40 

rcfpoíla, 
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refpofta/aio o Governador cm terra,com algüs Capitães,& 
fidalgos, onde chamão o Palmarinho, para veríe podião 
proar alli as gales; para que querendo el Rei que íè viíTem 
naquellelugar, fazer chegar »elle as gales, para ficar fegu-
ro com fua artelharia, fe lhe el Rei de Cambaia quifeíTe fa-
zer algüa violência. Eftaildo nifto, veo Simão Ferreira 
ao Governador, 6c diífe,que elReinãoácabaVadefere-
folver onde fe avião de ver, mas que lhe mandava pedir, 
que entretanto fe não vião , lhe mandaíTe là os Capitães 
dos galeões, & da gale baftarda para os ver: o Governador 
os mandou > Sc forão mui gentis homés, & ricamente vefti-» 
dos,el Rei cs recebeo com muita honra,& agafàlhado, mof* 
uandolhes que folgava muito de os ver. 

Manoel de Macedo,que era hum dos Capitães, fabendo 
que Rumechan procurava de aver a Capitania de Dio, que 
era de Melique Tocam,com quem elle tinha amizade,& 
que el Rei determinava de lha dar, fe chegou ã cl Rei com 
muito acatamento, & pedindolhe licença para fallar, lhe 
diíTe: Que fe efpantava muito de ouvir dizer, que S. A. fen-
do hum Principe tam prudente, Sc valerofo, Sc tam gran-
de remunerador dos ferviços que recebia, queria tirara 
Capitania de Dio à Melique Tocam feu vaflallo, & que 
também o tinha fervido , Sc filho de tam fingular Capi-
tão como fora Melique A z , que tantos ferviços fizera à 
feu pai , Sc à elle , & que tanta honra ganhara ao Reino 
de Guzarate, Sc dala à Rumechan, homem eftrangeiro, Sc 
de que não tinha mais experiencia , que fazer traição ao 
Turco feu Senhor, & que por cffa caufa viera à Cambaia, 

«mais que para o íervir , poloque não fe devia fiar delle: 
o Sc por hum homem tam fem verdade aggravar à quem 

com tanta lealdade, 6c verdade o fervira. E que fe Ru-
mechan alli eftava ( que elle o não conhecia ) Sc lhe ne-
gaífe o que elle dezia,lho faria conhecer pelas armas,& 
o defafiava , 6c pedia para iífo licença à S. A. Rume-
chan que alli eftava , Sc ouvio aquellas palavras ao in-
terprete , não refpondeo por íi coufa aígua. El Rei o 
olhou com olhos torvos por elle náo refponder por fua hon-
ra ; Sc entendendo Manoel de Macedo que era Rume-
chan aquelle para quem el Rei olhava, outra vez o tornou à 
defafiar por a mefma caufa, dizendo mais, que podia metter 

» R 3 configo 
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coníigo outro; porque com ambos íe mataria. Vendo ei Rei 
que nem à ifto rèfpondia Rumechan, lhe diíTe com ira, que 
como não reípondia ao defaíio ? Ao que Rumechan diífe, q 
por o não ter em conta; porem que pois afsi queria,elle acei-
tava o defaíio í ò por lo:& afsi foi afsinado por campo o mar, 
para cada hum pelejar de fua furta. Sabendo o Governador 
do defaíio de Manoel de Macedo,folgou muito,& lhe deu li-
cença para o fazer, & lhe mandou eíquipar hum bargantím 
cm que fe metteoy&foi íurgir junto daLagea. Tardando 
Rumèchan, por parecer ao Governador que com medo da 
fua frotta não vinha, fe fez ao mar hum efpaço ; &. logo fai-
rão oito furtas toldadas,& embandeiradas, & hua diante 
da outra, forão demandar o bargantim de Manoel de M a -
cedo , & dando todas húa volta ao redor delle , fe reco-
lherão ao porto donde fairão,&não voltou mais algua,o 
que parece foi por não querer el Rei que Rumechan faifle 

, , , „ ao defafio.E Vendo o Governador que tardava muito,fez íi-
s..Ejt4 somada do Governador »fere , <. , , , , , , , 1

 r „ 
ve muiparticularmete Trancifcode na! a Manoel de Macedo com hum tiro que ic recolheífc, o 
Andrade nos capítulos. 86. üj. S8.' que elle fez com muitahonra. . . 
1 & É E Í S 2 2 2 * * j ^ reíòluçãocjueelRei tomou íòbre as viítas, foi mandar 

Fernão Lopez, de caüanheda em dizer ao Governador queJe queria ver com elle, eftando à 
tudo fe conforma com o que efereve janella c!e hum baluarte,& o Governador no mar em húa ga 

D l g o 7 o couto refere no cap. ^ V e n c i o 0 Governador o defpropofito que el Rei queria 
s.do üvJ.que efe defafio foi por ou- tèr nas viftas,lhe mandou dizer, que per aquella maneira íe 
tra cauja,&com outro Rumechan,èj „ão queria ver com elle.Tudo iltqeráo perfuafócs dc Rume 
era ^emo deCoge Sofar, chamado , -1 i r j r 1 r x - 1 
Tigre do mundo: & que o defafio fe, chan,q ue receava de le dar a fortaleza em Dio,de que elle pre 
tantos por tantos, cu\o numero não^ tendia fer abfoluto Capitão,& Governadorjo que não podia 

fo cÕavezrnhançaèos Portuguefes. Tambe faziaa elRei 
Rodriguez Coutinho, Antonio de sà não querer ver ao Governador as eíperanças em que eftava * 
• a«*»'*1'?* Tição Gonçalo ü'e f â 2 e r p a 2 e s aliança com Omaum Patxiah Rei dos M o 
VazCoutinho,Ioao Velho,& Eran- i l c / 5 r C o - i 
cifco Goncalvez das Armas, E não goIÇs,com que jacOmeçava a ler utano,& cuidar que lhe não 
faz menção da ida de vafio da cu- farião dano os;Poftuguefes,masque elle os poderia com aj u -

d a d o S índia , o que tudo lhe foccedeo ao: 
úà ã Soltam Bachir, o qual diz que Contrario.3' ,, : .. .''••" 
mandara pedir per bua carta a Nu- , QuandjO Ò, Governador NuOO.da Cunha vio qucafua 
no da Cunha que fe vijfem, & que o • j ^ r k 0 1 i o t r • , „ 
portador da caru era hum pagè de Ymda fora em vao,& a pouca verdade,& defprimor dei Rei, 
Badtir, à qne encontrara Diogo da lhe mandou fazer cruel guerra per toda a corta, & efere-
siiveira na paragem de Surat m V C 0 W 0 £ Omaum Patxiah Rei dos MoÇolés, per via ,do 
bum navio ligeiro, & o levara ao Go C" 1 rT J 11 r • i „ r & v l d ' u " 
vermdor,que movido das palavras' - — f i > oíiereeencípihe lua amizade fazer toda a guerra 
da carta,fizera efia jornada à Dio. per mar à Soltam Eadur , por fer homem fem verdade, ^ 



arma 
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& de que fe não devia fiar. Ao que Omaum reípondeo mof-
trando ecr gi\inded'dejQ;dçfua,fiança^ & amizade. De Dio fe t-Emreyerehopartirãoeftas 

vèo Nuno da Cunhaà Chaul,ondcdefpachou algüas arma- dasJ*ra "preito, & chegadas* 
daspamdiverfkparresvHüa de nove vellas entregou à An, l ° J d ! c Z Í 2 T Z Z * & c c t 
tonio da.SilvadeMcnefcspara ir à BcngaUa: outra de tres ga a fazenda deliasfe farão invernar 

lcottas,& treze fultaj? levou Vaíco Pirez de Sampaio para o d'4lli " chít!{l>°»<!e 

r n '"'.i1 •" . V D/ogo da Silveira entrevou as arma 

Lítreito,em queiao trezentos homcs.: Os Capitais das ga- dasà.Martim Afonfide soufa,como 

leottas erão Vaíco Pirez,Dom Pedro de Meneies, & Dom fe dtTa 119 ukim»capitulo desielivro 

Manoel de Lima.Outra armada para o meímoEftreitomaii Di^doCoutoca^o.doliv.ti. . 
i o d<5U; de cinco galeões^deque ia por Capitão mor Diogo 

da Silveira\ & os.outros Capitães erão Dom Gallão Cou- . 
tinho, Antonio de Sà,Diogo Alvarez Tellez, & Antonio de 
Lemos, & là fc avião de ajuntar com elles Yafco Pirez de . 
Sampaio,* • ,y.. /., - ;-• :• «';, í /Ti ! 

De ChauI fe foi o.Governador à Goa, & delia dcfpachòu Diogo ào conto cap.p.do liv.z. 

DomJEftevão da Gama para Malaca, por fer primeiro cm , , 
tempo que leu irmão Dom Paulo q uç la eflava,dandolhe po , , 
deres de Veedor da Fazenda,& húa proyifão para feu irmão „ 
Dom Paulo ficar por Capitão mor do mar todo o feu tem- „ 

aC-pP>atelhe tornar a caber a Capitania,queera apos elle ; porT , , 
que ellavao Rei de Vjantanade guerra, & eraneceflàrio , , 
acudir a ella; para o que deu Nuno da Cunha à Dom Eíle -
vão tres galeões, de que erão Capitães elle Dom Eflevao, 
Simão Sodrèi,& Antonio de Brito,qUc avia de ir à Banda, & 
algus navios ligeiros em que ião Andre Cafco, Ioão Rodri-
guez de Soufa,irmão de Martim Afonfo.de Soufa, & Dom 
Francifco de Lima.Ncíla armada levava Dom Eflevao qua 
trocentos Pprtugueíès, & feu irmão Dom Chriflovão da 
Gama,com proyifão para fervir de Capitão mor do mar , fe 

3 o Dom Paulo o não quifcffc fer.E nellaconfcrva foi também 
Vafco da Cunha na nao S. Cruz, para em Malaca ca-

rregar de drogas,& de pimenta da Iaoa, & irfe 
para Portugal, fazendo fua via-

gem pelo boqueirão „ 
da Sunda. „ * * -
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C A P I T V L O X X V . 

(orno Cunbale Marcar tomou bum bargantim, t? outros navios de 
!P$rtuguefes}&' da morte que lhes deu: <y como Antonio da 

Siba de Menefes desbaratou ejk cojJairo3<jr 
lhe tomou as fuíiàs: 

Irmifce de Andrade cap.9 t.da 
i.partt. 

N T E S que o Governador partifepara Dio, 
deixou Manoel de Soulaem guarda da cofta JO 
do Malavar, da qualpor pouca vigia dos noí-
fos,faiode Panane Cunnale Marcar, Mouro 
coíTairo, íbbrinho de Patê Marcar, com oito 

» fuftas bem armadas, & navegando para Choromandel, no 
Í) cabo de Comorij,achou de noute furto hum bargantim nof-
» fojCom hum falcão,& feis berços,em que avia dezoito Por^ 
>, tuguefes,& tres bombardeiros, & faia de Coulam à dar gtíar-
„ da ás naos dos mercadores d"aquella teita, que vinhão carre-
j , gadas de arroz. E Como os nonos deícuidadamente dormif-
SJ i em, não fentir ao os Mouros dentro no bargantim, fenão i o 
» quando lhes atarão as mãos. A todos mandou Cunhaleffia-
s, chucaras cabeças na proa do bargantim , com hum marrão 
a de bombardeiro,em pena de dormirem tatri defeanfadamen 
» te fem medo delle. Aos b ombardeiros,&Comitre levou pre-
» fos,&d'alli foi falteando toda aquellà cofta ate Negapatam, 
>, onde fempre eftavão muitos Portuguefes,& Mouros merca 
3, dores.Eftes receando que entrando Cunhale naquelle porto, 
<9, os roubaífe juntamente com os Portugueíès, por Icícguraré 

delle,lhe mãdarão dizer,que vieífe à aquellc lugar,onde acha-
>* ria boa prefa na fazenda dos Portüguefe$,que cftavá à borda 3 ® 
<9» do rio,pelo qual poderia entrar fem dificuldade. 
* Delle trato foi fabedor o Digar da cerra, & cíperando de 

fer feu o maior,& melhor quinhão da prefa, elereveo à Cu-
nhale que vieífe lèguramente,porque élle ajuntaria gente pa 

Ü», ra o ajudar,fingindo que era para defender o lugar, & os mer 
„ cadoresque nelleeftavão,como lhe mandava feu Senhor. 
„ Polo que o coífairo fe pôs logo com íüa armada na barra de 
» Negapatam,que fabendoo os Fortuguefes, que erão quaren 
t, ta,enterrarão o dinheiro onde lhes parecco que poderia ef-
„ tar mais efeondido, & íe concertarão com as armas que ti- 40 

. nhão 
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Iliiao o melhor que puderão para fe defenderem. E não ten-
do noticiado trato dobre doDigar,que os fegurava,promct-
tendolhe de os defender, lhe requererão que lhes guardaflè 
fuás fazendas, de que protcílavão lhes avia de dar conta: &c 
com algum fato, & mantimento quelevavão feus eicravos, 
ie fairão do lugar com tenção de íe paliarem à terra de outro m 

Senhor que elfaVá d'allrperto: porem não lho confentindo s l 

o Digar,lè metterão emhú pagode cercado de muro > o qual „ 
terraplenarão,& cerrarão a porta que eftav a na borda de hüa „ 

«o lagoa grande,com determinação de fe defenderem nelle. O „ 
Digar que vio os Portuguefes encerrados,pôs fobre elles mui „ 
ta gente de guarda, porque não fugiífem, para os entregar à 
Cunhale,que era ja entrado no r io j mas não faira em terra, „ 
porque o Digar o não fora receber à praia; o qual vendo os „ 
noílos fortificados, temendo que mandaflèm algum recado,, 
à feu Senhor,não fe quis moítrar defeubertamente em favor.,, 
do coífairo,mas mandoulhe dizer,que deíèmbarcaíTe, &c to- „ 
maífe as fazendas que achaíTc dos Pòrtu'gucíès,& os foílè ma „ 
tar ao pagode,que citava d'alli meia legoa. . ;;•. r ; r r t f 

2.0 Avia nelle lugar hum Mouro mercador mui rico,ç©nlicci „ 
do, & amigo dos Portuguefes chamado Coge Marcar, que.,, 
aindá tinha algum parenteíco Com Cunhale.Efte procurado „ 
falvar os noílos,foi yeíitar ao parente com hum prefente , & „ 
lhe diífc,que por fer feu langue 6 iá avifar que ic não fiaílc ,, 
do Digar, que ellava concertado com os Portuguefes, que „ 
mandará de propoíito metecr no pagode,para lhe ir queimar „ 
a armada,em quanto ellc com a íiia géteos foííè combatter, )y 

A o q u e o coííairo,como era recatado,deu credito, & ao pare „ 
te graças peio avifo.Cogc em fe apartando de Cunhaíc,icfoi 

5 o ao Digar,& em grande tegredo lhe diífe que fc não fíaíTc de „ 
Cunhale,que a elle fò queria tomar,porque tinha entendido 
q o enganava, & que por ter j a roubado o dinheiro aos Por- , , 
tugueics, lhe mandara dizer que os tòílc mattaí ao pagode, „ 
para entretanto lhe queimar as fuftâsídc que o Digar cobrou ^, 
tamanho medo, que nunca fe quis ver com o coíTairo por t , 
mais recados q lhe mandou,& aísi temendofe, & vigiandoíe „ 
hum do outro,os Portuguefes por eíte meio fe falvarão. Cu- „ 
nhale porem faio em terra com fua gente, & queimou as ca- „ 
fas dos Portuguefes, &algús navios que cílavão varados , & „ 

40 fosnou algús zambucos noífós carregados comfazcndas que „ 
, R 5 vierão 
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vierão ter a aquelle porto nos dias que. nellc fc deteve, & â 
oito Portügucfcs que vinhão em huminàvio, os mandou ler 
var à terra,& atados cm paos matar às frechadas. : : r : . 
- Da tomada do bargantim, & mais ̂ navios., Sc mortesdos 

„ Portuguefes,& roubos que eíte cofltriroandava tazendoideu 
„ cl Rei dc Cochij âvifo á Pero Vàz Vccdor da Fazenda, & Ga 
„ pitão da cidade,para que vingaílè tantbsimalcs, Sc dãnos, Sc 
„ íè íèguraííemas naosdosfeus mercadores que cfpcrava. Pero 
„ Vàzaprcftoii logo oito furtas,Sc quatrocatüres:com duzen 
„ tos cfpingardeiros,de que fez Capitão? Antonio da Silva de 

Mcncfes.Deftaarmada,& da partida delia de Cochij,foi logo 
avifadoGunhale: Sc porque os ventos erão contrários para 
fc tornar para a índia, metteofe em húa enfeada da melina 
coita,chamadaCanhameira,com groílás peitas que deu ao* 
Senhor da terra que o rccolheífc,& metteo asfuftas por hum 
efteiro que entrava para dentro húa lcgoa,cuja bocea fez ce-
rrar com valladosdcterra, Sc rama, de maneira que parecia 
não averalli citciro , Ôc na entrada delle armou húa trãqueira 
comaartclhariadasluílas. ? 

Antonio da Silva fabendo que Cunhale citava naquclla 
enfeada entrou nella,& defcmbarcada toda a gente cm terra, 
á que íè ajuntou a do lugar,foi dar nos Mouros que cita vão 
na tranqueira, os quaes com pouca reíiítencia a defempara-

„ rão,& fc puferão* em fugida,feguidos dós da terá, que os fo-
rão matando,& defpindo; & tornados ao lugar, delèntopi-
rão o citciro,& tirarão da vafa o noífo bargantim, Sc as fuf-
tasde Cunhale,que limpas & lavadas com a maré íàirão pa-
ra fora do efteiro,& queimadas tres por citarem quebradas, 
com as outras,& com o bargantim,em qUe fe recolhco a ar-

„ telharia,& munições do coflairo, fe tornou A ntonio da Sil- . 
„ va para Cochij.Cunhale Marcar cm trajos de pedinte* 3 

„ fefoiper terraá Calecut,ondeeítavaíèu 
„ tio Patc Marcar, com quem tor-
w nouà continuar o offi-
„ ciodccoífairo. -

J) 
» 
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c A P I T V L O. X X V I . 

Como Antonio da Sifoeira Capitão de Ormutjnandou Dom lorge di 
(jtJtrofjr de/pois Francifco de Gouvea a cajligar el de 

Õ{*xet,pQrfe levantar contra el^ei 
de Ormuxj 

£ T A N D O Antonio da Silveira por Capi- a. Dejla Capitania provo o Goverhd 

tão de Ormuz,3 mandou à Dom lorge de Caf- dor A Antonio da silveira o anno paf 

[«o com húagaIeotta3&duas faltas, com cem 
|homés eípingardeiros , que foíTe caíligar a cl & Alcaide mor d'aquella fortale-

'Reide Raxet(cidadena cofia da Perfia)porque *-yermorUde Çbrtft°f°deMe* 
r j /rii J' in M o i " r s * doca Capitao delia. Onde cbeoando 

lendo vaílallo d el Rei de Ormuz, com hua armada que tra- Antonio dasiiVeira,ei Re, deormuz. 

zia naquclle inar,roubava quantos vinhão pára Ormuz, no felbe queixou de Raez. Ale feu tr-

eme cl Rei muito perdia nos dereitos.E porDom lorge achar ^queoquiferamatarper indu. 1 í . 1 Í - o • z.imento defuamat, pela qual ra-

os tempos muito contrários no cabo de Orlacam,& lhe ma-, z.ão o tinhaprejo,& lhe não quifera 

taré,(Sj cativarem os rcmeiros dagaleottaem que ia, & oito dar a morte que merecia, por não 

Portuguefes, em hua filada que os Mouros lhe armarão em fatisf4. 
2,0 terra,querendo elle fazer agoada em hus poços dè hum luga- z.er à queixa d'ei Rei, embarcou k 

rinho de dez, ou doze cafas dè palha, foi forçado tornarfea Ale,com todafuacafa,nome f-^ • I 1-r, • r T. ' -1* ' . mo navio em que fora, & o mandou 

Ormuz.Continuando el Rei de Raxet na rebelliao, & quei- j Goa a0 Governador,efcrevendoihe 

xandole muito el Rei de Ormuz à Antonio da Silveira, & pe acaufa porque o mandava-, o qual o 

dindolhe mandatecaftigar aquelle Momo . Antonio da SU-
veira tornou apreftar a armada,& mãdou Francifco de Gou que fe não tornaria à Ormuz, fern 

vea por Capitão mor delia em húagaleotta, & loãó Ribeiro íua iice»i*><> ^fca/anhldl"^ 

em hum bargantim,& Rui Gomez em outro, & Nuno V à z ]Tdo°iivT& vranífc"de Ãnãtí 

em hüa fufta,& cinco catúres,com dozentos homés fem decap.7s.da2.paru. 
"terna viagem os trabalhos que paffpu Dom Iorgc, chegou 

30 Francifco de Gouvea ao porto da cidade de Raxet, & furto 
nelle,foi logo viíitado per hum Mouro da parte d'cl Rei , cõ 
refrelcos,&palavras de comprimento, dizendo que queria 
dar os noífos cattivos que là tinha, & aííèntar paz cõ noíco, 
& reduzirfe à obedicncia d'cl Rei de Ormuz,para o q ellç Ca 
pitão mor faiflc em terra ordenar as Capitulações das pazes, 
& afsinalaseom o feu Guazil. Francifco de Gouvea fe m o £ 
trou contente deite recado:& fabendo pelo avifo que lhe ti-
hhão dado, q 11 am di fie re n ce era atenção dei Rei , que eítava 
com o animo danado contra rios, & que tinha mandado q 

40 eltivcílc preílcsfoma de gente de pè, & de Cavallo, paraque cm 
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cm lhe fazendo final faiíTcm aos noífos,& os cattivaífcm.Po-
loque o dia que Francifco dcGouveafaio em terra aíTentar 
a paz,como ia avifado,mandou pôr todas fuas embarcações 
com os cfporões em terra, Sc a artelbaria toda fevada, Sc os 
murrões acccfos,& elle con cinquoenta homés armados dc-
fembarcou diaiite da cidade,& ie foi à húa tenda onde citava 
Frajula Guazil do Reino,que vinha cm lugar d'el Rei cõ po-
deres ícuspara afsinar as pazes; Sc vendo o Guazil os noífos 
tam cautclofos,iião fe atreveo à executar o que eítava orde-
nado, afsi as Capitulações das pazes fe efereverão, & afsina- 10 
das por ambos,Francifco de Gouveaferecolheo aos feus na-
vios , Sc o Guazil fe foi dar conta à el Rei do que fe fizera: o 
qual fe indinou tanto contra elle,que com hum terçado que • 
tinha na máo o matou,& mandou hum Capitão feu cõ mui-
ta gente aguardar hüs poços onde os Portugucfes avião de 
fazeragoada,noqueouvc algus recontros fobre os noffos 
quererem tomar agoa,& por não cuitar langue, & Francif-
co de Gouvcatèr pouca gente,encaminhou á húa Ilha vezi-
nha à Raxet.No caminho ouve viíta de húas fuítas da arma-
da d'el Rei de Raxet,à que mandou logo arribar,& ellas fe a- i o 
colherão à hum rio, & duas que ficarão de fora, húa varou 
cm terra,& outra foi tomada dos noffos, que vinha carrega-
da de cfpecearia que os Mouros tomarão de navios que ião 
de Ormuz para Bafçorá, & nellacattivarão hum fobrinho 
d*elRcide Raxct. Iito acabado, tornou Francifco dc Gou-
vca à feguir feu caminho,& chegando à Ilha achou a povoa-
ção defpe jada,& em húa Mefquita algüs íefenta homés der-
mas cm guarda, pela devação que os Mouros nella tinhão, 
que devia de fèr pouca , pois a defampararão por fc não teré* - -
por feguros, Sc fc forao para hum forte, parecendolhe, que 3 o 
ncllc fe falvarião,& por derradeiro fe entregarão à Francif-
co de Gouvea,prometendolhc as vidas; Sc feita fua agoada,à 
requerimento do fobrinho d'el Rei,tornou à Raxet, onde o. 
Rei por refgare do fobrinho lhe mãdou dar os cattivos,&deu 
a obedicncia à el Rei de Ormuz, Sc affcntou dc novo a paz,? 
dando defeulpas ao paffado das que os Mouros coítumão dar 
em femelhantcscafos.Francifco de Gouvea foi correndo a-
quelle Eitreito, ate a Ilha de Baharem, donde efereveo à el 
Rei dc Bafçorà o que fizera, Sc lhe mandou a efpecearia que < 
tomara,o qual a eítimou muito, Sc é retorno mãdou muites 4 o 

man ti-

® 
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mantimentos, & ofFcrecimentos à Francifeo de Gouvea,que 
deixando o Eftrèitofcguro, fefoi invernar à Ormuz, onde 
chegou à falvamento,&achou que el Rei erafallefcido,& le-
vantado por Rei hum filho feude idade de oito annos, que 
deípois foi morto com peçonha, que dizem lhe mandou 
dai- feü tio Raez Ale,que eftava em Goa, o qual fucccdeo no 
Reino,cm que fez muitos íerviços à èl Rei de Portugal. 

C A P I T V L O X X V I I . 
IO 

Q/mó Martim .Afonfo deSonfa foi de'Portugal por Capitão mòr do 
mar da Índia, & tomou 'Damam, & o dejlroio. E como el 

%eide Cambaiãpedio pa^à Muno da Cunhai 
IbedeuporellaBaçaim com to-

das fuás rendas. 

S T A N D O o Governador em Goa, che- Trotta da Índia doannode 
t r | p S ® gou neíte anho de M . D . X X X I I I I . h ü a ar- U . D . X X X l l l l . 

•M l ^ m " © ra3í^aí de que ia por Capitão mòr Martim 
20 S S Afoníb de Souía, que el Rei mandava com 

s a , c a r g o de Capitão mor do mar da índia, com 
elle ião por Capitães das outras naos Simão Guedez para Ca 
pitão de Chaul i Diogo Lopez de Soufa, Antonio de Bri-
to , & Triftão Gomez da Grãa.a O Governador entre- ^iecout^hamaiene ca-

gou logo à Martim Afonfo a Capitania mòr do mar, pitãoTriflãoGomei da Mina. 

hüa armada , em que lhe mandou que foííe fobre Da-
mamr com elle ião Manoel de Soufa de Sepulveda,Mar-
tim Correa,Fernão de Soufa de Távora , Dom Diogo de AI-

, a meida,Francifeo de Soufa, & Ioão de Soufa Lobo, que ião 
30 por Capitães das gales, &galeottas. EemChaul lhe entre-

gou Diogo da Silveira fua armada,b & a de Vâfco Pirez de b. Entregue a armada, f paífou DÍO 

Sampaio, que erão vindos de Ormuz onde invernar ão: fa goda silveira.a Goa, onde defpedin 

Zião eftas veljas numero de quarenta,todas mui bem artilha-
das,em que ião quinhentos homés.Chegãdo Martim Afon - por Capitão mòr da armada que le-

fo á Damam,achou o lurar todo deíboido pejo mefmo Ca- vou Martim Afonfo de soufa, em q 
. ^ . , , r 11 \ r 1 • i i também fe embarcou Iorve Cabral, 

pitão delie,qnele recolhera a fortaleza com quinhentos ho- ^OUtroS fidalgos. 

mes que tinha Turcos,& Resbutos, de que muitos erão eí- vhgo docoutoiiv.9 cap.\.. 

pingardeiros. E porque Martim Afonfo foube que defem- ' 
barcandonorioaviade ter muito impedimento, por caufa 

40 daartelharia que eftava em certas ertancias poíta ao longo 
delle, 

o 
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delIe,defembarcou de noute na cofta Tem entrar no rio,poílo 
que foi muito trabalhofo,& tomou o caminho de que ja ef-
tavaavifado q ia dar dá outra bãda da fortaleza,onde chegou 
ainda antemanhãa,& cõ os muitos eípingardeiros q jcvava , 
forão logo os muros delia dcfpejados da muita gente q por el-
les eitava,& foi poita nelles húa cfcada,& o primeiro q per ci-
la. fubio foi Frãciíco daCunha;por fer homê q em todas as par 
tes ,em qaisicllc,como feus irmãos,fe acharão, fempre forão 
os primeiros nos perigosjpor não degenerar de feus avós Rui 
dc Mello da Cunha Aímirãrc deites Reinos,& Diogo de Ba-
rros Adail delles.os quacs ambos forão mui esforçados cavai 
leiros.E indo Frãciíco da Cunha ja para lãçar mão das ameâs 
dos muros,quebrou a efeadacõ elle,por fer velha,& podre, & 
elle grãde de corpo,& à quantos ião tras elle levou ao chão,& 
fe efcalavrarão.A cite tépô abrirão os Mouros húa porta da 
outra banda da fortaleza para fe ire,aonde os noífos logo aco 
dirão,& ouve hua brava peleja,osMouros por fairé,& os nof 
fos por eiltraré.O primeiro q entrou foi Diogo Alvarez Tel-
lez,^ apos elle outros,q tomarão os inimigos em hü terreiro 
q citava détro da fortaleza,em q avia mais de cinquoentade i o 
cavallo,cites pelejarão mui esforçadamente,ate que a vitto-
ria fe declarou por os noífos,com morte dc muitos dos i inimi-
gos. Acabado ifto,mandou Martini Afonfode Soula arr-afar 
a fortaleza de todo,d: cila arrafada,fe embarcou,& foi corre-

a .Xae.oes.eu per fita prudência J 0 a coita ate Dio. 
E Damã fer húa fortaleza de q eí Rei de Cabaia fazia 

Diogo docouto,q elle chegou em tres muita cõta,íentio muito a perda delia,& asmuitas vittorias q 
navios ligeiros a barra de sacai»,, c a (}a <jia ̂ os lugares da cofta de Cabaia avião osPortuguefes. 
na anal e fiava o Governador furto _ y- i t- \ " 11 r • 1 1 ? • i 

Cõ grande armada,onde viera eSpè- E p o r í ] l h c e r a forçado acodir a guerra q lhe fazia cl Rei dos ^ ^ 
famentedepaffara Dio,&deaeccu Mogoles(como diremos adiante)receando q íe deíàmparaíle 
par,tanto q Badurfaiffe de Camba — " " . -- . — 
ia a guerra do Mogol,&q recebera, 
par,tantoq Badur faiffe de Camba j ) ^ - ^ t o m a n a N u n o fa Cuilha,para O ícgurar cm quãtO 
ta a guerra do Mogol,&q recebera, v

 3 1 . _ r . . c r ^b yi 
& ouvira à Xacoez. no feu galeão d ia a guerra dos Mogoles,quis razer pazes co elle,& darlhe Ba 
grandeapparato, &cjueaffentadas ç a im;& para iífo mãdou por Embaxador à Xacoez,a o qual 
S S S f e à Goa com Nuno da Cunha,& lhe deu fua embaxada. 
m logo o Secretario simão Ferreira E avcndo de parte à parte trattos,& capitulações, tornou 
para ira Cambaia àvelas jurar por Xacoez C0U1 procuração de feil Rei ,& fe fez hÜa publica cf-
Sultam Badur,ã as jurou com cran . « 1 r L n_ • 
de foiemnidade-, &defpacbadoose- enttura das pazes,cuja lubltaiicia era. 
cretario, partira Nuno da cunha *a Que Nuno da (unha corno Governador âa Índia, Trocura-

dor d'elle Tort,^u Senhor concediapa^es perpetuas em feu 
capitulo.i.doiivro.}. nomeà Soltam "Badur ï{ftdo Gu%>rate>comeílascondiiõss. 40 

Que 
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f/ ftèíífe Vnrtuval'ptirafem-

cm todasfm terras firmes,isr mar .com todafita juridi-

ça9MW9 império, 

com todas as retidas, isr dereitos %eaes, 
elk,(pfmspajfados,per feus Capitães,Tanadar es ouVe-

quede tudopodeftem lógo mandar tomarpoffeperfeusoffi-
Qgs todas asnaos que partirem dos Reinos, <sr Senhorios do Gu-

\mt0p4ra 9 Eíireito do Mar roxo, partijfem de Bacaimj vr alli 
luefíem tomarfeus cartazes do Capitão da fortaleza, zjr que da torna-» 

i Q Viqçwjornajfem ao mejmo porto de Bacaim apagar feus der eitos. 1 

Que todas as outras naos que naVegaJfempara outras partes, leVa- »» Diogo do Coutt tio cq.t.d* liv.9. 
riao cartazes dos Capitães das fortalezas d'el %eide Portugal,com q» 
poderião naVegar livremente fem outra algüa obrigação. 

Que em nenhü porto d'el^eide Cambaiafefaria naVio de guerra, 
<ísr os feitos nã$ navegarão mats. 

Que Soltaní Badur não recolheria em feusportos ^umes, nem >» 
lhes dariafaVor, mantimentos, nem coufa algüa que ouVefie em feus » 
Reinos. » 

Que todo o dinheiro queeflaVapor arrecadar das rendas de Ba- >* 
l o çaim,defde o tempo de Melique opudejfe mandar cobrar o Go- » 

Vernador. , ; . C/-2Í • >"..•"• f » 
Que oscaVallos queVieftem do Eflreito de Meca,ou de Arabia, os » 

primeiros três annos defpois da fortaleza de Baçatm acabada, Gerião à " 
dispara Badur mandar comprar alli osquequifefie, pagando os de- » 
reitos que delles fe pagaVão em Goa. „ 

Que Vindo algua nao de Soltam Badur,com caVatlospara elle,não 
pararia der eitos defefenta. ., 

Que Vindo algua nao de qualquerparte(como não fojfedo Eíireito» 
de Meca )para o Q(eino de Cambaia, defgarrando com temporal,» 

30 fe tomajse Bacaim, poderia fairfe do porto livremente quando qui " 
f e f f e . ' . . " " . , „ 

Que cinco mil tangas de Larijs, que fias rendas de Bacaim eflaVão 
aplicadas para as Mefquitas,fe pagar iãofempre das mejmas rendas. *> 

Quf/epagarião das mejmas rendas duzentospardaòs aos foldados » 
dasfortalezas Aceira,cr (oeja,como de antes fe pagaVão. 33 

Mas defpois que Soltam Badur deu a fortaleza em Dio, fe 
diftratarão algúas deftas condições,concertandofe o Gover-
nador, & cl Rei de Cambaia,que as naos de Meca,que neccf-
{friamente aviaO de ir,& vir a Baçaim ,foífem à Diofe qui-

4© feffem,& afsi todas ás mais naos,cõ alguas declarações fobre 

si » 

J» 

» 
» 
>> 

J> 
J> 
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a,lftapojfedizFracifco de Andrade 
no cap.2.da 3.parte,q a tomou Mar 
tim Afonfode Soufa, per ordem do 
Governador q ficara em Goa,&«ao 

faz. menção da fua vinda a Baçaim. 

b .Efcreve Diogo de Couto nos cap. 1 . 
& 3.d9 liv. y.qno mefmo dia em q 
Nuno da Cunha tomou pojfe de Ba-
çaim, elegeo e fitio em q queria fun-
dar hüa fortaleza, cujos alicefes fe 
abrirão logo,&qaos xx.de laiieiro 
deitou o Governador nelles a primei 
ra pedra,& posta em defenfa a p ro~ 
veo d*artilharia, & os almazes dt 
mantmientos,ér munições, &dtua 
Capitania a Antonio da Silveira, q 
à aquelle tempo chegara de Ormuz. 

Mas ifit encontra o q efcreue loão 
de Barros no cap. 17.do liv. 6. Tran-
cifco de Andrade no cap. xy.daj .par 
tc,èr Fernão Lopez de Cafianheda 
no cap. 116 do liv.8. affirmando to-
dos q o Governador começou a forta 
leza de Baçaim quando voltou dt 
Dio,deixando naquella cidade feita 
fortaleza. Eqa Capitania da de Ba 
çaim deu a Garcia de Sa que alli efi-
tava , & de fendera dos Mogoles a 
Feitorii.tir cidade,com as tranquei 
ras que ordenou, Antonio Galvão,co 
mo fe efcreve MO cap. 16. do mefmo 
liv.6. <• 

D É C A D A CL V A R T A. 
os cavallos que vinhão de Ormuz,& da Arábia. Alemdxfto, 
por virtude do ditto contratto,promettco ei Rei que entre.» 
garia os cattivos que eítavao prelos cm Champancl, & N u -
no da Cunha muitas vezes lhe pedio. Confirmadas, &afsina 
das cilas pazes,o Governador fe foi à Baçaim, onde o Emba 
xador dei Rei de Cãbaia lhe deu poífc daqlla cidade,1 &das 
mais terras,Ilhas,& rendas, conforme aos contrattos que ti-
nhãofeitos. E logo o Governador mandou fazer húa Feito-
ria,1' em que p ôs Gaípar Paez,para à ícu tempo fe fazer for-
taleza, & fe tornou para Goa, porque fe vinha o inverno. 

Onde nos ora o deixamos por dar razão no livro feguinte 
da defcripção,& coufas do Reino de Guzaratc, 

por o muito que delle avemos de 
trattar ao dian-

te, 
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DE I O A O D E BA R R O S. ^ 

Governava a índia Nuno da Cunha. 

C A P I T V L O P R I M E I R O. 

Em quefe deferehe o (Reino de Gu^arateJOt assentes de 
que he habitado. ~ 

. • _ . ' •] - ' • í • r; -í 
È N D O as couías da índia, & das 
outras Provincias Orientaes, que os 
Portuguefes defcobrirão, & conquis-
tarão tam novas,& incógnitas aos ho 
mes de Europa, & tam dignas de vire 
à noticia do mundo,& de que os Gre-
gos , & Romanos antigos tam pouco 
deixarão eferitto. Os Romanos por 

não chegar Teu Império a aquellas partes; & os Gregos por 
não lhes durar muito o domínio que em algíías dellás tive-
rão:Nãodeve parecer fora da matéria que emprendemos, de 
eícre ver os feitos que os Portugueíès nellas hzerão , referir 

40 algüa coufa do íitio das terras,da origem de feus povos, & de 
, S feus 
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(cus Reis, & Príncipes, dos coítumes, &c ícitas delles,& do 
modo de fua milícia,para afsi fc virem mais fácil conhccimé 
to deita Hiítoria,& fe poder collegir a cítima em q fe devem 

„ ter os Portuguefes,q tantas,& tam feras nações tantas vezes 
„ Vencerão,& trouxerão à feu jugo;&recebendo delles as pa-
„ tias,& tributos,como vencedores,& fenhores feus, lhes dão 

ás leis,alingoa,él à jiuitos a Religião. Sendo pois noífas cou 
ias tam travadas com aquellas gentes,afsi por a guerra,tomo 

„ por o comercio que Com elles temos,hão podemos eicrever 
„ de coufas noífas,que não feja também das íüas.E alem da nc- i o 

cefsidade que temos de trattar parte de fuás coufas para me-
Jhor entendimento das npíTas,não fica fendo pequeno orna-
mento,& utilidade da hiftoria,para exéplo,&: avifo de noífa 

„ vida,recontar variedades de emprefas,& caufas perque fc in 
tentarão,& os fucceífos delias,para com lua noticia alcançar-
mos juizo,&prudencia,para nos governarmos em outras fe-
melhantes,que he o principal fim,& frutto da hiítoria. Polo 

„ que a vendo nos ora ae trattar de algüas coufas de muito peio, 
» &maiorconfideração,qosnoífosfizerãono Reino de Cã-
„ baia,deixamos para cite lugar a deícripção do Reino todo,& to 
„ a origem dos Reis,que a noífa noticia poderão vir , como fa 
„ remos de outras Províncias, & de outroslR.eis nos livros que 
i, fe ao diante ícguem>& fizemos nos paííados. J 

O Reino do Guzarate à q geralmente chamão Cãbaia(co 
* C4f.\M l i f f M primeira ma-

 m o deferipção geral do marítimo da índia*) co, 
da. meça na ponta de Iaquette, & acaba no rio Nagotana, q he o 

limite do ditto Reino,& das terras de Chaul,q íao do Senho-
e rio do Nizamaluco.E para íè melhor entéder a fituação deite 
t,: Reinò,ufaremosdenoíramãoefquerda,íègundo ja em ou-
c. trás partes figuramos acoita marítima da; índia: virada eíla 30 
c. mão eõ a palma para baxo, juntos os dedos, & afaítãdo del-
< leso pollegar,fica feita a cníèadadeCambaia.E na parte mais 

curva pegada na juntura deite dedo pollegar, da banda de dé 
<: tro,eíla íituada a cidade de Cambaiet,à que chamamos Cam 
< baia,q por íèr a mais nobre,& populofa,& como Metropoli 

d'aqueiles lugares marítimos, da nome não fome te à mefma 
énfcada,mas à todo o Reino. Pore eíta nobreza,&: tratto que 

s antes tinha,perq era celebrada, perdeo quando a cidade de 
Dio fe fundou,pela maneira q adiante diremos. Porq a nave-
gação daquella cidade he tam perigofa por caufa do grande 

; * macareo 
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macáréo q tem,que quando a maré enche ,&yaza , feçoço-
brao muitas naós.Efte macareo,ou fluxo da maré, he tam ve 
Ióz,qüe naòhá cavallo por ligeiro q feja à que a maré if io 
alcance qüãdoentra péla plániCieda praia,cô q fe perde mui-
ta gente,& fazenda lio rio CarCarij,q fe vem metter ntí ulti-
mo íèo defta cnfeadá,acima da ditta cidade de Cambaia. Na 
fòz defte rio,para fe hão perder gente,per ordenança dos que 
regem a terra,em hum lugar alto,eftà íèmpre hüa vigia, q ve 
vir a maré de mui longe,a qual vem fempre tam levantada, 

i o & foberba,q parece hüa montanha d'agoa:& como começa 
appareccr,aqüella vigia tãge hüa bozina,perq dâ avifo q nin 
guem paífe o rio,porqiie vem a maré tam repentina, & furio 

mette tám grande quantidade d agoa naqudía paílàgé, 
q alaga tudo.E ainda q elta vigia não enxergue com os olnos 
a maré,tem outro mui certo íinal d ella vir, que he o grande 
numero de aves,q aildão naquella campina dá praia mariíeá-
do riàiícá que achão do marias quaes per hü inftinfto natu-
ral,ainda q não ve jan a maré,quando há de virjie tanta a gra 
lheada,& apitar q fazemíftrgindo todas para à terra, q as ou-

i o vem mui longe,poftóq as não vejão.E por razão defte máca 
reo tam pcrigofo,ná cidade de Cambaia éfta hum efteiro 011 
de os navios íè recolhem,furtandole do Ímpeto dá maré, que 
vai dereita correndo bufear a gargan^do rio,onde faz o da-
no que diífemos.Efte perigo não tem a cidade de Dio, antes 
he muiproveitofá fua navegação: porq eftà aqüella cidade 
íituada fobre a ponta do dedo pollegar que pufemos por íigu 
ra,q fica mais á Ponente, & aonde concorre todas as naos q 
vão d'ambos Eftreitos,de OrmuZ,& de Meca,& afside toda 
a cofta de Melinde.As quaes quando querem gaíTar à índia, 

50 que he toda a parte do dedo index,q corre da legunda junta 
até o fim délle, fica efta cidade de Dio quaíi como hüa efcala 
deaqucííe Levante,&do Ponétejporncfte Reinoavermais 
copia de mercadorias de entrada, & faida,que cn toda a índia, 
tirando pimenta, & outras eípecearias, que nafeem da terra 
do Malàvarpara o Oriente. 

É tornando ànoílàdivifão defte Reino do Güzarate, do 
noo do meio do dedo index,q figuramosíèr o rio Nogatanay 
termo Oriental defte Reino,até aridade de Dio,poderá aver 
nefta cofta afsi curva Como fe moftraoitentaíegoas, & corre 

40 do até a ponta de Iaquette cento & vinte cinco. Per dentro 
S t peío 
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d é c a d a Q J A R T A. 
ã.Para acomodar a verdadeira def. pe]0 fcrtão da parte do Ponéte,q he o dedo pollegar, vezinha 
cripção prejente destas regióes uric ~ q s p o v 0 s Resbutos.Eíles habitão cmhüa corda de Serra-
taes,com a antiqua ae Ptoiemeo,que I . „ „ . , o 

per erradas informams.com gran- niá§,& matas,q começaodo cabo Iaquette,& correm para o 
difsima diferença da forma dacof Norte,& Nordeile,atè o Reino Mãdou,q eílà fobre a jütu-

M p o l l e g a t . c S o q u a l R e i n o cSbêppr*p f redo Norte 
far de con\eãuras:porque a cofta da vai vezinhar efte do Guzarate,& pola do Nordelle CO o Rei-
india,defde a ponta de Damam,atè n Q ^ chitor,& do Lelle cõ o de Fale,tomando toda a cofta 
e cabo de Comori),que corre doNor , r . * rc 1 > . - j i 0 ~ 

te ao suijfitua ptoiemeo de Ponente da eufeada q diílcmos,onde te muitas cidades,&povoaçoes.» 
ÀLevMi&jc eiie a defirevera def- Deíle Reino quaíi todo o mariumo,principalmente o da 
de o promontorto simjUa que bej _ d O dente ie de fer terra chãa,he regada de dons nota ponta de Damamsate o de Corj,que r _ * / f>, r i 

he o de comorij,como na verdade tU veis rios Taptij,& Tapetij,& de muitos elteiros d agoalalga 
la corre, & os promontorios Raleo, cí a retalhãp á maneira de Iihasrhe mui fertil de mantimcn 
é-Simylla elliverão pojios.na altura \ j o j J ~ J J " CL" 

que elies tem,vier a Jfituar o eah de tosde todo genero,& de grandes criações de gados qpaílao ^ 
comorij quaji na altura em queeiie a fertilidade das fuas capinas.Eo me imo he da outra parte da ' 
eXà: porque O Promonto.w simiu fta á o po n é t c > a indaq não te aquella abundancia dagoas; 
dtfta do de Cory,fegundo Ptoiemeo, r i i - r o r r 

quinze Grãos de ponete à Levante, & ao longo do mar ie levanta a terra aigua couia, & le abaxa, 
è òous menos ha de Norteà sul,def c õ q fica montuofa em refpeito da outra. Saindo deíle mariti 
de a ponta de Damam ao cabo de Co \ • -j o • J R» L 1 J R» J - ' 

tnorij.E afsiper conjecturas parece nip,ate ir dar nas Serranias dos Resbutos pela parte do Poríe 
que os dousfinoscanthi, è Bariga- te,& do Norte,& Nordcfte,onde cílcReino parte cõ os Rei-
x.eno deptoUmeo,fãoas duasenfe.t- l l o s q diífemos,quaíi tudo fão capinas ta chãas,q todo o fer- i o das de 1aquette,& Cambaia: o pro- . i - 1 - i • i 

motorioBaieo,heaponta de laquet- viço da gente hcem carros q lcvao bois,que nao andao tam 
te.A ilhaBarace que eilefituaarri- pefadamente como os noífos de Efpanha,nem fão tam gran 

talSb^^v^naandato.^f«»Mpirif-
crevendo ptoiemeo à Barace na en cos,& tem no andar mais aííento que as raças de Irlanda. De 
trada do fim canthi da parte de di maneira3que íeçundo dizcm,algüs dos noílbs que provarão 
trció" ficando a de Di» arrimada a n i i t • i i 11 r 

cofia,que corre da ponta de iaquette eltesdous modos de caminhar, menos trabalho í entem os 
para a en feada de cambaia,& tam que vão neílescarros de Cámbaia,que os que vão nos carros 
junta herra firme,que hum efteiro ^ Italia,& Flandres,tirados por cavaÍlosj& tem melhor cur-fíiut eftrato a divide delia O promo- 3 3 I 7 

torio simyllaondefcterminao fino ío principalmente cm jornadas curtas. 
Barigazeno, parece fer a ponta de Todo efte Reino de Guzaratc he mui povoado de quatro 30 
Damam,ir o rio Nanacuna, pola fe J -> j i j r v 1 ^ 

meihanea dos nomes, & diuLciao g e n c r o s d c gete,de povo natural da mcíma terra,a q chamao 
rioNagòtana, termo per aquella par Baneançs de duas fortes:hus fão Bagançaríjs, q come carne, 
te do Remo de cambaia. peícado:outros Baneanes, que não comem couíà que ti-
b.HanefleReino de cambaiaqua- veíle vida.Outros fão Resbutos,que antiguamétc crão os no 
trocaíías de Gentios que fão os Bra b f e s ^acilla tcrra,tambe Gétios.b. Outros Mouros chamados 
mtnes,em que cjta o (acerdocio (co- í 

tnocmtodo Oriente ) os Baneanes, Lutèas, 
que fão marcadores,os Catheris,que tem armas.&as exercitão na guerra,6" Vices, que fe occupâotmofftcios mechamcos. Tê 
tainbemcerto modo de reiigiofes quechamão Vertias,contrários da frita dos Bramenes,ts quaes andão culertts com hupanní 
branco,ér não o podem lavar,nem tirar,fem primeiro fe fazer em pedaços,fobre elle fe afentão,ouno chão : vivem de efmoU, 
frnao pode guardar coufa algua de bum dia paraooutro.O que com mais cuidado precarão para fua falvação,be não matar, 
toafa viva,&afsi não confente fazerenfe tanques,porqtíe podem nelles-morrer os peixes-,& não accendê d.e noute car.dea por 
não morrer neãa algu bicho.Trazem todos nas mãos hüas vafouras compridas,para irem varrido o chão per onde pajfão,p»r ' 
vão acertarem de pi far,ou matar com os pès algum bicho. 
O Padre Fernão Guerreiro na fua relafão Annal das coufas da Índia dos annos DC.VI.é1 DC.VlI.liv.s.cap. i j . 
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Luteas,q fão naturaes da terra,convertidos novamétc a feita 
dc Mafamede.Outros fão Mouros que vierãq de fora,& con? 
quiftarão a terra,lançando delia os Resbutos. A gente p o p -
lar he mui dada ao trabalho,afsida agricultura, como da me-? 
chanica.E neíta parte hctam fubtil, & induítriofa, q tem co 
0 trato das obras que fazem enriquecido aqucllc Reino:porq 
mais feda,& ouro fiado fé gaita nelle em pannos tecidos de di 
verfas fortes,q cm toda á India.E a cidade dc Patã pode cope 
tir em numero de teares cõ as cidades de Florença, & Milão, 
De marfim,de madrepérola,concha de tartaruga, íaqueqüá; 
criítal,lacre,verniz,páò preto,& amarelo,& de outras coufas 
q fervem para leitos,cadeiras, vafos,& armas de toda forte,fò 
deite Reino faem mais obras,que de todo o reflate dá Índia. 
E d aqui vem fer elíe abaítado de todas as coufas neceífarias: 
porq as q naturalmente,ou artificialmente não tem,lhas tra-
ze os q vem bufeár as q clles tem,que fão muitas. Á geílte é $ ^ p í d e t a n U ( í f a i x . t & 

povo he naturalmente rracâ,& cattiva de codiçao,por lefcm nidadecõos brutos, qparacurar os 

da linhagem Bâiieane:a qual guarda cõ grade religião a íèita PaPros ha Reif">dt cambaia hü 
1 R. I - - F ^ .•• > r*À7t* • F / V bofpital,cuia maquina dctnftrmti-

de Pythagoras,de nao comerem coula qfèja viva. Elao tam ro
J
s[& fabricas de enfimerL, não 

fuperíticiofos na obfervancia deíté preceito não matarás, q fão menos dignas de éfpanto.que de 

a d m m u n d i c t e q é m f i c r i í o ^ f e u d é e m p 
maltratadas.Poloq quando ós Mouros queré delles aver al- tê por officio andar pelas cidades, & 

güa coufa,trazeníhe diánte hum paífaro, ou outro qualquer lug«res,& correr o campo em bufe a 

animal,ainda que feja húa cobra,& fazendo q a querem ma- f j p 

migas le atraveílao per hu caminho per onde algum Banea- r ar per nenhum preço,fomente pa-

ne va,ou à pè,ou à cavallo,ha de rodear por nãopaífar por ci ̂  raq lançados logo i voar,os torne à 
ma delias.3 Per preceito de fua religião,não podem ter arma 
algua em caía. E he a gente mais delgada , & engenhofa em o g a f a l h a d o , & cura de toda a forte de 

necrociodocÕmercio,q quantas ternos defeuberto",tirando; f'*s../P?doentes,orelhas 
& , 1 n . n j feus donos deitao ao almarge. Epa-

os Chíjs, q niílo, & na mcchanica leva ventagem a todas as ra f f c ConhcÇ.,be o autor deftafua 

nações do mundo. A outra gente deite Reino, ja convertida miftricofdifahftialidadéjè encô-

à feita dos Mouros.poltoqiè jatambem fraca,como he mef-
turadad'eftas ambás nações,por a parte q tem dos Mouros, pifar dos qpaffão, nem oandarão a 

q fão cítrangeiros,& trazem origé de gente mais roSuíta,fa- i^ur,nemporãoos olhosnelle & a O £> p .. . nao lhes ficara paffaro q nao refga-

zem a eltes Gentios muita Vetage:& de todos elIes,os homes t c m s & d a x 4 r S o m o r r t T a 0 p r l f r i t 

mais valentes na guerra,fão" os Resí>iítos,q habitão as Serra- paiemdurocattivetro. 

niasquediíTemos,os quacsforãojaiciihoresdeftc Reino do 
Guzarate,& com a vinda dos Mouros fc rorao recolhendo ao V)fr. S 3 alto 



D E C A D A QJV A R T A. 
a.Para acomodar a verdadeira def pe l0 fertão da parte do Ponete,q he o dedo pollegar, vezinha 
trifçãe frejern destas reboes ur,ê ~ q s 0 s Resbutos.Eftes habirão em húa corda de Serra-
taes,com a antigua as Ptolemeo,que l . „ x i r o 

per erradas informa foes.com gran- niã* ,& matas,q começao do cabo Iaquette,& correm para o 
difsima diferença da forma dacof- N o r t c ^ Nordelle,atè o Reino Mãdou^qeftà fobre a jütu-

radefte po!legat,çõ o qual Reino tá bé por a parte do^Norte 
far de con\eãuras:porque a cofia da vai vezinhar cite do Güzarate,& pola do Nordelte co o Rei-
índia,de fie a ponta de Damam,atè n Q chitor,& do Leite cõ o de Pale,tomando toda a cofta 
o cabo de Comori],que corre doNor , * n \ * v rc I J J o ~ 

te ao sul,fitua ptolemeo de Ponente da enleada q diílemos,ondc te muitas cidades,&povoaçoes.» 
k Levãte-.&je elíe adef reveradef. Deite Reino .quafi todo o mariiimo,principalmente o da 
deopromontorio ^lUquebea j Oriente,^ dc fer terra chãa,he regadadc dous nota i o ponta de Damam,atc o de CorJI,que r J ' o • 

be o de comorij,como na verdade ei. veis rios Taptij,& Tapctij,& de muitos eiteiros d agoalalga 
lacorre,&ospromontorios Baleo, fa,q a retalhão à maneira de Ilhas:he mui fértil de mantimen 
&Simylla eliivera» polios.na altura j i „ i j - j j " n." 
que elies tem,viera aftttiar o cabo de tos de todo genc ro,& de grandes criações de gados qpaltao _ 
Comori] quafi na altura em que elíe a fertilidade das fuas capi nas.Eo mefmo he da outra parte da 
enàiporqueoPromontoao smjlla c o f t a d 0 Ponéte.aindaq não te aquella abundancia d'agoas; 
difta do de CorjJegundo Ptolemeo, , r i * 1 - r C i 

quinze Grãos de ronete à Levante, & ao longo do mar ie levanta a terra aígua couia, & íe abaxa, 
è dous menos ha de Norte a sul,def c 5 q £gí i niontuoíà em rcfpeito da outra.Saindo deíle mariti 
dc a ponta de D amam ao cabo dc Co \ - j o • j r» L 1 J r> 

morí).E afsi per conjuras parece mo,atc ir damas Serranias dos Redutos peia parte do Pone 
que os dous fnos caiithi, & Bariga- te,& do Norte,& Nordcfte,onde eílcReino parte CO os Rei-
zxnodeptoUmeo.fãoas duas enfia- n o s 5 diílemos.quafitudo fão capinas tã chãas,q rodo o fer- i o das de 1aquette,& Cambaia: o pro- 1 . , -1 , . } . x 

motorio Baieó,he aponta de laquet- viço dagente hcem carrcsqlcvao boís,quc não andao tam 
te.A ilha Rarace que eüefitua arri- peíàdamente como os noíTos dc Efpanha,nem fáo tam gran 

des.mas fáo mui w mais vivos na andadura, q alios Mourif-
crevendo ptolemeo à Barace na en cos,Sc tem no andar mais aílènto que as raças de Irlanda. Dc 
tradadefinocantbidaparcede di r n a n e j r a q u c (cgqndo dizem,algüs dos noílos que provarão 
trc;& ficando a de Dio arrimada a N I J I • T 1 11 R 
cofia,que corre da ponta de iaquette cuxs dous modos de caminhar, menos trabalho ientem os 
para aenfeada de cambaia,& tam que vão neftes:carros dc Cambaia,que os que vão nos carros 
junta k terra firme ,ye hum efteiro d e ^ & F la nd r Cs, tirados por CavalloS}& tem melhor CUr-
mui efireito a divide delia O promo- 3 3 1 ' 

torio simjllaonde f termma o fino lo principalmente em jornadas curtas. 
Barigateno, parece fer a pontade Todo cftc Reino dc Guzarate he mui povoado de quatro 30 
Damam,&orioNana<juna,polare J ^ 1 r i r » " 1 x 

melhança dos nomes, & diílanciao g e n c r o s d e g e t e , d c P o v o ^ mcfma terra,a q chamao 
rioNagètana,termo per aqueiia par Baneançs de duas fortes:hus fão Bagançaríjs, q come carne, 
te do Remo de cambaia, ^ pefcado;outros Baneanes, que não comcm coufa que ti-
b.Ha nefle Reino de cambaia qua- veíTe vida.Outros fão Resbutos,que antiguamétc cráo os no 
tro castas de Gentios, que fão os Bra k r e s Acília terra,tambe Gétios.b Outros Mouros chamados 
mencs,eni aue ejta o faccrdocio (co- 1 

tno antodo Oriente ) os Baneanes, Lutéas, 
que fão mercadores,os Catherts,que tem armas,ér as exercíw na guerra,^ Vices, que fe occupâoem officios mechanicos. Tê 
tambémcerte modo de reiigiofos que cbamão Vertias,contraries da feita dos Bramenes,ts quaes andão cubertos com hu panno 
branco,& não o podem lavar,nem tirar,fem primeiro fe fazer em pedaços,fobre tile fe affentão,ou no chão : vivem de efmola, 
& não pode guardar coufa algSa de bum dia para o outro. O que com mais cuidado procurão para fua falvação,be não matar, 
loitfa viva,&afsi não confer.tè ''ai.erenfe tanques,porque podem nelles morrer os peixes-,cr não accende de noute Candéa por 
tião morrer nctla algu bicho.Trazem todos nas mãos küas vafouras compridas,para irem varrido o chão per onde paffão,ptr 
vão acertarem de pifar,011 matar com ts pcS algum bicho. 
O Padre Fernão Guerreiro na fia relafão Ann al das coufas da índia dos annos DC.VI Cr DC.VlI.liv.fcap. 12. 
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Luteas,qfão naturaes da terra,convertidos novaméte à feira 
de Mafamede.Outros fão Mouros que vierão de fora,& con-
quiítarão a terra,lançando delia os Resbutos. A gente po£y-
lar he mui dada ao trabalho,alsi da agricultura, como da me-
chanica.E neíta parte he tam fubtil, Sc induftriofa, q tem cõ 
0 trato das obras que fazem enriquecido aquelleReilio:porq 
mais feda,& ouro fiado fé gafta nelle em paimos tecidos de di 
verfas fortes,q em toda á India.E a cidade de Pata pode cope 
tir em numero de teares cõ as cidades de Florença, Sc Milão-! 

i 0 De marfim,de madrepérola,concha de tartaruga, íaquequá; 
criítal,lacre, verniz,pao preto,& amarelo,& de outras coufas 
q lervem para leitos,cadeiras, valos,& armas de toda forte,fò 
deite Reino faem mais obras,que de todo o reftâte dá índia. 
E d aqui vem (cr elle aballado de todas as coufas neceífarias: 
porq as q naturalmente,ou artificialmente não tem,lhas tra-
ze os q vem bufear as q elles tem,que faomuitas. A gente d o a y r a í i e U n U ( t f a - x - t : & 

povo he naturalmente rracá,& cattiva de codiçao,por lerem «idade a os brutos, q para curar os 

da linhagem Bâríeane:a qual guarda cõ grade religião aleita H f i r o s b" n0 R^inodecamba,a bü 
J R» I _ „ . 1 -- 1 r TT í> hofpitai,cuia maquina de enfermei-

de Pythagoras,de nao comerem coulaqíeja viva. Elao tam, ro
J
5[& fabricas de enfimerL, não 

Í Q fuperíticiofos na oblervancia defte preceito não matarás, q fão menos dignas de efpanto,quc de 
as immundicias q ém íi crião,as facude em parte q não fe jão ' T V ? - " ? -

, f
 3 r i it i dos das rendas do mefmohofpital,q 

maltratadas.Poíoq qüaiido os Mouros quere delies aver âl~>tè por officioandar feias cidades, & 

gúacoufa,traZenlhe diante humpaífaro, ou outro qualquer l«S4rts>à- "rrero campo em bu/ca 

animal, ainda quefejahúa cobra, & fazendo q a querem ríia 
tar,elles a comprão,& foltão por não veré lua morte, Sc têm tados.outrosandã» pelas praças,on 

q fazem nifto erande ferviço à Deos. Ate hua carreira de for- deos Meurouaçaderesthesvendem 

1 . R 1 ' I . . T- ospaJJaros,qelles naodetxao deco-

migas ie atraveilao per nu caminho per onde algum Banea- pArper nenhum preço,fomente pa-

ne va,ou âpè,ou a Cavallo,ha de rodear por não paffar por e i ' faêj lançados logo J voar, os tome ã 

madellas.3 Per preceito de fuareligiáo.fláo podem tir arma' 
j o alguaemca(a.Ehe a gente mais delgada,Sc cngcnkòíâemo gafalhado.&curadetoda aforte de 

neo-ocio do comercio,q quantas temos defeuberro', tirando fiarias qpor doentes, ou velhas 
t> . - -rr I • t s j feus donos deitao ao almarge. Epa-

os Chijs, q niílo, Sc na mechaniCalcva ventagem a todas as ra^fe conheça bê o autor deflafua 

nações do mundo. A ourra gente deite Reino, ja convertida mifericdrdiofabeftiaiidadeje enco-

1 feirados M o u r o s , p e l e j a também ftaca,como he mef-
turada d5ellas ambas nações,por a parte q tem dos Mouros, pifar dos qpapo,nem o ajudarão a 

q fãoeítranéeiros,& trazem oriçé de gente mais robuita,fa- levJt*r,nemporãoosoib,s„eiie & 
1 . & ••O P , .< I nao lhes ficara paljaro q nao refra-

zem a elles Gentios muita Vetage:& de todos elles,os homes tem> & deiX4rSo morrer ao prtfri9 

mais valentes na guerra,fão" os Resbutos,q habitãoas Serra- paiemdurocattiveir». 

niasque diflemos,os quaesforão ja íêilhoresdeíle Reino do 
Guzarate,& com a vinda dos Mouros fc rorao recolhendo ao vttr. 

S i alto 
40 
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alto das Scfrasjcórtio fizerao os Eípanhoes quando os Mon 
ros entrarão cm Eípanha,quc fe recolherão aos Montes Py-
reneos,& às Montanhas de Oviedo. E defdeaqucllc tempo 
fempre entre os Resbutos, & os outros ficou hum capital 
odio,& contenderão entre íi.E como cites Resbutos erão da 
mais nobre gente que fenhoreava aquclla terra do Guzaratc, 
&fâohomcsgrandes,&forçofos, Sc não tema religião dos 
Baneanes,armados,Sc em bõòs eavallos,defcem das monta-' 
nhãs,& vem ao baxo às po voações onde fazem grandes pre-
ias. Gòvcrnãoíè os Rcsbutos ao prefente em R epublica per 
Os mais velhos, repartidos cm Senhorias, & ie todos fe con-
formaflèm em amizade,& 11.10 contendçíTcm entre f i , jafo-
rãofenhorcs do Guzaratc,que feus avós perderão. Poré com 
cita divifão,& com o poder da artelharia,de queeiles carece, 
por não terem comercio do mar,não lhe s aproveitão fuas for 
ças,& animo para mais que para citas entradas que diílèmos. 
E o que principalmente fez aos Reis Mouros,que conquiíta 
rão aquclle Reino,poderoíoscontra eíta robuita Sc guerrei-
ra gente,foi fazerenlè logo íènhores dos portos de mar, perq 
forão mettendo muita gente Arabia,Pería,& Turquefca, Sc 
de nação Grega,Sc Levantifca,á que cllcs chamao Rumes;os 
quaes vem cada anno àaquelle Reino bufcar mercadorias,Sc 
ganhar grandes ioldos,que cites Reis Mouros lhes dão, com 
3ue tem cõquiítado o que ora poífuem, Sc defendido de nos 

efpois que conquiílaraos a índia. A noífa entrada foi cauíà 
deites Resbutos perderem de todo as terras chãas que pof-
fuião:porquecomoos Reis Mouros por fe defenderem de 
noífas armadas,tinhão grande necefsidade de rccolher aquel 
la gétc eítrangeira que diífemos,clla mcfmalhes deu a induf-
tria, Sc animo para ie defender dos Rcsbutos: de cuja reli- 3 
gião,& crecnça de trespeifoas, Sc hum i'ò Deos, Sc venera-
ção da Virgem Maria Noífa Senhora, Sc outras coufas,que 

:e averem feus maiores recebido dos Apoítalos, 
em a noífa Geographia o eferevemps par-

ticularmente. 
* * * 

C A P I -
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C A P I T V L O II. 

Como,& em que tempo os Mouros começarão àganhar o 
dó Gu^arate aos Gentios* 

8 S r K B ^ ( í u e t c m P°>& perque maneira os Mouros 
lüÉ e n t r a rão no Reino do Guzaratc, & íè fenho-
V a ç g ^ y g rearão delle, elles mefmos em fuás hiftorias íe 

cõfutão, Sc encontrão em que foi o primeiro, 
to f f w r a w M * Masnefta nolfa narração feguiremos a mais 

comum opinião dos eferittores do mefmo Reino do Guzara 
te.E fegundo clles efcreveneno anno de DCC.da Era de Ma 
fàmede,q he o deChrifto noífo Redéptor de M . C C . X C I I . 
reinava noGuzarate umPrincipeGétio por nomeGalacarnà, 
home muipoderofo,& esforçado de fuapeífoa.O qual pofto 
que com a maior parte de feus vezinhos citava em paz, por 
temerem de o anojar,fempre viveo cm diíferenças com hum 
íèu irmão mais moço. A cauíà deita dilèordia^erajporque feu 
pai de ambos f deixou hum Eítado q tirou da Coroa do Rei-

£o no, & o deu a cite moço,Sc com elíe título de R e i , cuja cabe-
ça era a cidade de Champanel, que perfitio era a mais forte 
do Reino do Guzarate. Ecomoeíte Galacarnà arguia q feu 
pai não podia deímébrar do Reino t ata parte delle para o dar 
á leu irmão,& mais c5 titulo de Rei, & elle lho queria tirar,co . 
mo coufa q lhe pertencia,fuccedeó d'aqui,q por fe fazer pode 
rofo hum contra outro,ambos ficarão fracos para o q lhes ío 
breveo.E o caio foi,q tédo eíte Galacarnàdous Capitães am 
bos irmãos>& os mais principaes do feu Reino,poftos na frõ 
taria contra aquelles c5 q tinhaguerraro maior delles q char 

30 mavão Madaná tinha huadas mais fermofas molheres do 
Reino,a qual era da linhagé d aquellas q clles chamão Pada-
minij,q fegúdo affirmão, ale deíeré molheres mui perfeitas 
em feus feitos, & fcrmoíàs em fuas peífoas, per natureza lhes 
cheira mui fuavemente toda a roupa que veitem , como 
que da compreiífão, Sc boa proporção de humores pro-. 
ceda eíte cheiro à fua carne,& delia às veitidurasq trazé, co-
mo contão q fazia à Alexãdrc Magno,*E poriíTo crãoaqlks * 
molheres mais cftimadas entre aqlle Gentio: das quacs dizé 
elles agora,que com difficuldade fe acha algúa naquelle Rei-

40 no do Guzarate,mas que no de Orixá ha muitas. 
S 4 Vendo 
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Vendo el Rei Galacarnà eftamolher de Madan à feu Capi 

tão,afsi por a fermofura dè fua peíToa,cottio por fer d aquella 
boa natureza,& cõpoftura, tanto fe lhe affeiçoou , q bufcou 
todos os meios para gozar delkjmas ella tefillindo às impor 
tunações d'elRei,& àfuás promeífas,em nadaconfencio,in-
do el Rei defconhecido à lua cafa.Poloqcomo ella era de pro 
pofito caftifsima,& amiga da pureza de fua peífoa, Sc da hon 
ra de feu marido,lhe deu aviloq fecretamente fevieífelogo 
ver co ella,porq afsi importava á honra de ambos. Chegado 
o marido,deulhe contado qpaífava, &corao chegara el Rei 19 
à tanto,q húa noute viera ter à fuacafa.ao qual ella defpedira 
fingindo certos inconvenientes, pelos quaes não podia enta 
fàzerlhe a võtade,o q faria dJahi à puucosdiasjas quaes efeufas 
elle aceitou,& lhe premetteo de a tomar por molher.Madanà* 
delpois q particularméte foube o procedirnéto q el Rei tive^ 
ranaqlle negocio có fua molher,mandoulhe q fe fizeífe preP 
tes o mais fecretamente q pudeífe,porq elle ia dar conta à feu 
irmão d'aquellc cafo,para pôr em ordé luas coufas em quãto 
elle tornava por ella.Finalmente os irmãos ambos fe fizerão 
em húa vontade,&tomando fecretamente fuas molheres,&: iQ 
o mais preciofo de fuas fazendas,ajuntarão fuas gentes, & fi-
zerão feu caminho ao Reino do Delij:& tanto pode a perfua 

i.DeflcReidoTieUixiahmfauàh»
 a cobiça deXiahNofaradima Rei d aquelleRei-: 

trattou ioãodc Barros no cap.i. do &o,q cõ grande exercito fe ajuntou cõ cftes dous irmãos, & 
hv.fja i.Década. vèo cõquiftar.o Reino do Guzarate: & por fe defviaré do po 

voado do Reino de Maridou,q fe metteentre o Reino do De: 
lij,& o do Guzarate,cõ grandes montanhas , cÕmetterão de 
paífar húa tam afpera,q parecia coufa impofsivel, mas à força 
de braços, Sc de ferro rõperão húa penedia tam maravilhoíà 
de vcr,q por memoria d aquelle feito, mandou cl Rei do De- 3 0 
lij cdificar alli húa cidade mui populofa,à q pôs nome Mãda 
nai,por hõra do maior d'aqlles irmãos.Mas como não era ef-
trada Real,né caminho para outras partes,& ningué ia à aql -
la cidade, fenão quem tinha.negocio nella, vèofe perder, Sc 
diminuir,Sc oje he mui pequena,Sc obícura. 

Entrado aquelle grãdc exercito no Reino do Guzarate,co 
' mó a maior parted aquella gente em aquelle tépo era dos Ba 

neanes,qcomo dilTemos por fua religião não tinhão armasr 
cm caía,leveméte foi cóquiítado, & el Rei Galacarnà morto 
em húa batalha. Seu irmão porque fabia q a entrada de Xiah 4 o 
-i'- ^ < Nofaradim 



L I V R O O Q^ v I N T O; l U 

•Noíàradim fora por indufcria dos dous irmãos pola injuria re 
ccbida,palcceolhc q n ao receberia dano dellcs,& deixoufe efr 
tar nafuaScrra doChãpanel/em querer ajudar ao irmãormas 
não cardarão muitos dias,qmorto o irmão nabataÍha;Noíara 
dim o roi bufcar,à que não ouiando eíperar por o pouco po-
der q tinha em rei peito de feu inimigo,deixou a terra,& com 
o mais precioío q tinha de fua fazenda, & cõ algús q o quife-
rão feguir, atraveífou a Serrania de Pale,a qual he tam aípera, 
que ate agora neítes iioífòs tépos,q o Senhor d'aquella terra 

ro íe fez vaílallo de Soltam Badur Rei de Cambaia, nunca foi 
eonquiftada,av endo tanto tempo que ifto paílou. 
, El Rei Xiah Noíaradim,fazendo deite Rei de Pale pouca 
conta,o deixou,& o Eilado q ganhou entregou àhü feu Ca-
pitão chamadoHabedxiah,qnaquellaguerra,&em outras eo 
quiitas lho tinha merecidojpara feguraça do qual lhe deu pãr 
te do exercito q trazia,& lhe mandou q conquiftaífe o mais 
q ficava do Reino. Aos dous irmãos Mãdana,& Caçaria, q o; 
trouxerão a ganhar aqlle Reino, & o ajudarão, deu dobrado 
Eftado do qtinhãoem vidad'elReiGalacarnà.Eem memoria, 

%o de Tua vinda á aqllas partes/üdou húa cidade de feu nome, & a- do tia/cimento de 
n » \ o r- ti i / X t •- ^ i n j Salraiorjbaxarâo dos últimos 

Qjecitaepe,&osGuzarateslhechamaoNozcarij,q diítada t m n o s s É p ( e , { r a , W M í W f í S 

cidadeáChãpanel zo.legoas pouco mais,ou menos aoLevãte" gemes repartidas cm Tribus,q w-
Os Reis de Mandou,& de Chitor,temendo q quando eíte f"«v>fndo tudo o cj dom* 

, . r r r r>i i i r i r Caucajo para baxe ate Omba-
Principe XiahMNoiaradim tornaíie para o Delij,lhes roubai- ia.ErSoe(tas «entes úogoiesjana 
fe,& deílroiíTe fuas terras de paífagé,oucomofavor da vitto ros.chacatais.&Resims Ejlesfe 

* i , , -r rr • " /i j r apoderarão do Gu^rate forão 

n a q ouve dos Guzarates,quiieíleintentar aeoquiíta deíeus /nhofesdetodeo,ttdoftj„>ijrif4ir_ 
Reinos,mandarãolhe Embaxadores com grandes preíentes, rnão entre fi, tomando as cabeças ti 

entresandofe por feus vaífallos, com obrigação de certo tri- tHl°dí R a M h e 0 * Goye? o r o , » nadares , ate cerca nos amos de 

buto por anno.Comeltaotterta hcou Noiatadimlatisreito; M.ccc.qvierão todosàfiremcon-

2 o & fem lhes fazer dano paííou perfuas terras,& fe foi ao Delijv quijtadosde bumRei do nrfij,,chama 

Ate aqui contão as hiftorias do G « f f l « e . deite Prindpe Í ^ S t S . ^ que os COnquÍílou.a ; ••••» radimnefie capitulo) cujo Império 

, As Chronicas dos Perfas,de que nos tomamos ajVüascou fi efi™deo I l l d o f f e G f 
r . i „ rr ,J.n ° j ves,&recolhedojeparaoDel/-,oi'de 
ias dos Reis delia para eítà noíl a hl Itoria, dize, q no anno de fauef(eo brevemente, deixou em to. 
D C C . V I I I . de Mafamede, que fão M.CGC. denoífa Re- dos os Reinos doDecanhumcover-
dempção,reinou na Tarearia Orientalhfi Príncipe Tarnroj 
por nome Tara Mexernij Chan,filho de Dod Çhan, em cu+ te d,ama hamed)no Reino do Guz.a 
io tempo poucos Tartaros ouve que não abraÇaflèm a falfa rate,com o qual eikfe alçou toman 
{ X r „ n ' i T-» • - > .. • do titulo de Rrt.quado (oubs da msr 
lei Mahomctana, Eftc lendo Pnncipc mui guerreiro, cn- ude Xoltam mfaraÁ. 

40 trou na índia, & ganhou o Reino do Delij- , 6c defeco ao do Diogo do como Dec+Uv. 1. cap*. 
S 5 Guzaratc, 
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Guzarate,o qual fez fcu tributário: & tornãdoíè para feu pro 
prio Eftado,deixou no Reino do Delij hü feu irmão chama-
do Doa Chã,como feu pai, & no Reino do Guzarate hü feu 
Capitão. E fegundo a conveniência dos tépos, qhe a coftfa 
q na hiftoria fe mais deve cõfiderar pera a verdade delia,pare-
ce q o Xiah Nofaradim,& cfte TaraMexernij erahü mefmo 
Rei,pofto q os nomes fejão differentes, pois ambos fegundo 
dizé,quafi em hü mefmo tépo cõquiftarão o Reino Guzara-
te.XiahNofaradimnosaiinosde Mafamede de D C C . V I I . 
&TaraMexernijpoftoqp6tualmente a Chronica q temos ro 
dos Reis de Perfiá não diga em q anno Conquiftouos Reinos 
doDelij,& do Guzarate,í abemos q defpois cj fer tornado á fua 
própria patria/oi morto no anno deMafamedeDCC.VIII . , 
por hü feu fobrinho chamado Puro j filho de Taimu Chã em 
nüa batalha jüto da cidade de Chátà.E porq per morte delle, 
fegüdo a mefmà Chronica dos Perfas, foi levantado por Rei 
DaiagànChãfeüfilho,oqualporvingara morte de feu pai,1 

matou muitos Senhores q forão na conjuração defta morte: 
revolveoíè o Império de maneira,que muitos Capitães que 
cftavãoemdivcrfas Provincias governando por elle, fele- j.o; 
vantarão por Reis,dos quaes fcu tio Doa Chan ficou Rei do 
Delij,& o Capitão do Reino dó Guzarate. ; 

E pofto q a Chronica dos Perfas diga 5 q poucos Tartaros 
ficarão q fe não fizeífem Moüros em tépo de Xiah Tara Me 
xernij:ou q eftes dous Principes q elle deixou noGuzarate,& 
Deli j,não ferião tã cófirmados nâquclla leita, q permanecef-
fem nella,ou porq a terra era toda*de Gentios, os Reis q def-
pois fuccederão à eftes primeiros Cõquiftadores,forão Gen-
tioSiÈ querer enfiar a linhagê de hüs em outros elles mefmos 
o não pode fazer por as mortes, levantamétos,& mudanças, 3 ® 
q os Eftados té,quãto mais nos q diílo não temos mais noti-
cia q a q delles recebemos.Bafta para cõtinuar noífa hiftoriaj 
q o Reino doDelij pét algüs annos teve o império dosReinos 
de Guzarate,de Mãdou>de Chitor,& Canará,& de toda á te-
rra,«} jaz entre aquelles celebrados rios Indo, & Ganges, á q 
propriaméte chamamos índia, & os naturaes Indoftã. E que 
eftes Reinos, & feus Principes fe ifentarão deípois da mor-
te de Xiah Noíaradim, que com a gente que naquellas Pro-
vincias mettiad'aquellas partes do Norte, que naturalmente 
hc conquiftadora,os enfreava. 

CAPI -
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v C A P I T V L O. I I I . 
Hamed Mouro Tártaro de fiação 7>èo fer <í{ei do Gu^arate}de 
que procederão todos os pis que atè agora \forno o que 

pajjõu fobrefua fucceffao* . 

O anno de M . C C C . X X X . denoíTaredemp-
ção,hú Mouro Tar taro, chamado Hamed, ho-
me rico,& poderofo,q viviana cidade de Cam 
baiet,à q nos chamamos Cabaia, co favor dos 
Arábios,Perfas,& gétes de Europa, principal-

mente Gregos,& Turcos,à q elles chamão Rumes,q à aquel 
le Reino ião por caufa do comercio, fe levantou co parte do 
'Reino Guzarate,tomando perforça dermas aoRei Gentio 

populofa,& diíla cinco legoas de Dio,q deípois feu neto Pe-
ruxiahennobreceo,como adiãte diremos. Elie Hamed poílo 
q era cavalleiro de fua peíIba,quãto bailava para eíla empre-4 
íà, q tomou de fe intitular por Rei era Reino alheo,era elle tã 
prudétè,q iíTo lhe deu maior fer para o q foi,q as armas cotra 
o Rei GentiOiE afsi eofiderando elle,q o cj faz os Reinos, & s> 
as Republicas mais florentes,fão homés,& riquezas,recolhia »> 
todos os eítrãgeiros,afsi da Europa,como de Africa,Egypto, « 
Arabia,& da Períia,aos quaes dava grandes foldos, co q razia » 
muita guerra ao Rei Gentio; Sc co todos ufavâ de muita j u f t i » 
ça,& liberalidade,q fão as partes cõ q os Príncipes íè fazé be » 
quiílos,&reveréciados.E paraenriqcer feu Reino,não fòmé » 
te recolhia nelle toda forte de mercadorias q tinhão valia > Sc 
de fua mão fe repartião pelos que as avião meíler, fem delias 
querer mais ganno q terem todos neceísidade d.elle>mas ain-
da todo gênero de moeda eílrangeira, quer foífe de Mouros, 
quer de Chriílãos da Europa,ou de Getios d aquelle Oriéte, 
mandava q correffe em feu Reino por mais do q valia nas te-
rras donde vinha,caufa q entraífe nelle grãde quãtidade d'ou 
ro,& prata, Teve tãbé outras partes mui principaes para fer 
bé quiílo,qaos Príncipes cuílão pouco, &lhe rende muito, 
Alemdiílo,oq o fez mui poderofo para conquiílar aquelle 
Reino do Rao,foi viver elle muito, Sc ter vinte filhos de di-
verfas molheres,que quaíi todos vio homes em feus dias. 

Por 
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a .A tfte chama Diogo do auto Dau p c r morte defte Príncipe,reinou feu filho Ale Chan.4 E f . 
darchan&qfei o fundador de Dio, a c r c f c e n t : o u a o Eftado herdado muitas terras, q tomou ao 
drnao faz mencao de Peruxiah ,/e . . _ -.. • • 11 tr 1 • » ' • 1 1 
não de Mahamcd, q diz foi filho de Rei Gentio;mas em nua batalha que lhe deu junto da cidade 
Daudarchan,&ftu fucceffor. de õámbaia3foi vencido do Geiltio,com perda de muita gé-
LIV. J.cap.7. tc,& defpojo de duas riaòs ricas que derão à cofta, com q fi-

cou o Rei Gentio mui rico, caulà de elle deípois perder em 
outra batalha dez.mil homésíporq como OU Ve a riqueza d*a-
queíías naoS,q erão muito ouro,prata,fedas, & couías de gra-
de preço,deíceo do íèrtao às povoações da ribeira do mar, q 
erao do Mouro à lhe fazer guerra, eípcrando aver outra tal 10 
prefá,& Ale Chan lhe mandou armar cõ outras duas naos la-
çadas à cofta,como em Cilada,cõ que foi desbaratado, & per 
deo aquella géte q era a melhorq tinha. Efte Ale Chan viveo 
céto Sc feis annos,dos quaes reinou cinquoeta & nove,& te-' 
ve quarenta filhos de muitas molheres,de q tres forão Reis. 

O q lhe fuecedeo foi o maior q fe chamou Peruxiah: o íc-
gui)do por nome AzeideChan,caíòu cõ huá filha d*el Rei do 
-Mandou feu vezinho, & per motte do fogro por não ter fi-
lho herdou aqucllc Reino per via da molher. O terceiro íc 
chamou Ale Chan como o pai,q também pola molher vco à ao 
reinar em Agimar,hü pequeno Reino q confina cõ Chitor, 
& com Galer.Peruxian foi home pacifico,& humano,como 
íe viónos trattos q tinha,& nos favores que fazia aos merca 
dores,& navegantes q à lèü Reino ião, que foi cauíà de fe fa-
zer rico,& poderofo.Fez moeda de cobre,& de prata, de quç 
oje fe acha ainda algúa: foi o primeiro q naquellas partes fez 
navios de guerra ao modo dos de Levante , per induftria dc 
Gregos,&Italianos,& de outras nações q iãoà aquellas te-
rras, CÕ cuja ajuda ou ve muitas vittorias do Gentio, & a prin-
cipal foi de dous juncos dos Chíjsros quaes como naquelle tê 30 
po navegavão a cofta da índia,per cila tinhão fuas Feitorias^ 
por razão do tratto da efpecearia.E pofto que Peruxiah ouve 
Vittoria deftes juncos,na peleja lhe matarão dous irmãos, Sc 
cinco tios,cõ muita géte nobre,& elle ficou muiferido.E cm 
quato fe curava,cm memoria dá Vittoria, q foi onde oje efta 
edificada á cidade de Dio,elle fez alli húa povoação (não íèn-i 
doanfes mais q acolhiméto de pefeadores) & mãdou q o trat-
to de Madrefavat, q era a cidade principal d'aquella cofta,íè 
paífaífc à Dio.Mas ifto durou o tépo qelle vivco.Dc maneira 
que ao tepo q a ouve Melique Az,ja era tornada quafi à feus 40 

prin-
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princípios,& elle a reedificou, & enhobreceó. ; 

A eftc Peruxiah fuccedco fcu filho Solta Mahamud,* por àp a. Efiefti o que deu * riba de nk 2 
pcllido Bcgra,q em lingoa dos Guzarates quer dizer civélci^ fíe!iqtte Az"à-tmfeu tcm?° Aefi°-

« v r ^ o W ^ m u i a f c ^ ^ g ^ à f t » S R S Z £ ? £ S Z » » 
Eftado, & a adminiftraç ão da j ufti ça. Êfte Príncipe tomou ao è1""*,Almirante do mar da índia. 

Gentio da terra de Mangalor cÕtra o cabo de Iaqücttcmaisdç D i° 1 'd t C m e l Í K 1 

vinte cinco villas, & povoações, & teve em ccrco a cidade de 
Chápanel tres annos,nò fim dos quaes a tomou, & aísi a Serrsi 
delia,lendo acoufa mais forte de todo aqllc Reino, do Guzara 

i o te.Nefta cidade achou grádifsimos tefouros dos Reis antigos. 
RcinouMahamud 5 5 .annos,&deixoü doze filhosiQmaiordel 
les chamado Modafar,foi grade edificador,&ennobrecco mui 
to feuReinojlavrou húa moeda d'ouro,qora corre,chamada do 
ícunome Modafarxao,q da noífade Portugal yal 11.70.rÇacs, 
da qual vco muita à poder dos noífos per morte de feus filhos. 
RcinouModafar catorze annos.Os filhos qdellc ficarão eftima 
dos,& de q fe faz méção,forão Scãder Chã,Latifà Chã, Badur 
Chan, Chãde Chan,Iangri Chan,.&Mamud Ghan,& outros. 

ScãderChã mais velho luccedeo à fcu pai,& não reinou mais 
1 0 q nove mefcs,porq por fer home afp ero,& por querer tirar de 

Dio ã Melique Saca,filho de Melique Az,por as razões q adia 
te diremos,Foi morto per conjuração dosfeus.Porqcpmocfte 
Melique era homé fagaz, & poderofo comò feu pai, cÕ feu di-
nheiro,& aftucia grãgeou muitos dos principaes,q à elRei por 
fua cõdição não tinhão boa v õtade.E todos cadahü per fua par 
te âforça de dinheiro,moverão à Madre Maluco Governador 
doReino,q elle per fua mão mataífe à el Rei, & q tãto q ifto fí-
zeífelhe acodirião todos cõ feu poder. OMadreMaíuco matou 
à el Rei ,& logo tomou no cotio à Mamud Chan íeü irmão o 

3 o mais moço,q era de dous annos,intitulãdoo porSolía,à fim dç 
clleMadreMamaluco ficar mais tépo por Governador doRei-

^ no,como jaera,& cõ os outros de fua parcialidade comeré os 
rédimétos doReino.E por moftrarqelReinãoforâmortopor 
odio q os Grãdes lhe tivefsé,fenão porevitare as aíperezasqcó 
o povo ufava,cõ grãde foIénidade,& põpa, acõpanhado de al-
gús Senhores de íua facção,o levou á enterrar onde ícu pai cl 
Rei Modafar eftava fepultado.E o novo Rei levou à cidade de 
Chãpanel,q era a mais forte coufa do Reino,onde eftava o te-
fouro dos Reis.Alli fez vir todos à obedecer ao menino,gover 

40 nãdó elle abfolutaméte,porécõ prudecia,& vigia á fua peífoa. 
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Mas não tardarão muitos dias q Latifa Ghan, fegundo fi-

llho dc Soltam Modafar, à que pertencia o Reino por mor-
te de Scattdar,vèodo Reino do Mandou,onde era cafado Co 
hüa filha dei Rei dclle,& cõ âgétc q trouxe,& a qfeguia fuà 
parte,que era a da juítiça,foi levantado por Rei na cidade dé 
Ábmadabad,& logo fe pos à caminho para Champanel. Pa-
re a fortuna deVolveo o Reino ao terceiro filho de Modafar, 
que era Badur Chàn, q andava em hábitos vijs de Calandar 
peregrinando per Reinos eftranhos, indigno da herença de 
íèu pai,pòr o q tinha cõmettido,como fe adiante verà,cõ cu- 10 
jò proceíTcrde vida,& feitos, nos pareceO q convinha ir cõti-
nuando,nãofomenteporqtocavãoaosfeitosdos Portugue 
fes,&aopropoíitodenoírahiftoria,mas ainda porq no dif-
curfo da vidà defte Príncipe,& de outros que CÕ elle conten-
derão,fe vera hum curfo de tempo dc varias tragedias de Ef-
tados,para exemplo d'aquelles que os governáo. 

C A P I T V L O . I I I I . 

Qtmopor el (Rei Modafar dar certas cidades aos filhos de Melique * oe 
fe àggraVarão feus filhosJjr o terceiro delles Badur Qhan 

Jefoi do feu Treino para el %ei de Chitor, <sr o 
quelhelàaconteceo. 

' A Q ^ V E L L E Melique Az tam celebrado 
nefta noíTahiftoria,que fallefceo noanno de 
M.D.XX.lhe ficarãotresfilhos, Melique Sa-1 

cayMeliquc Liaz,Melique Tocam. E querédo 
el Rei Modafar fatisfazer à eftes ícus filhos os 

ferviços de feü pai,repartio percllesas terras que feu pai ti- 3 ® 
nha em fuá Vidá,que erão Baçaim, Madrefavat, Dio, & Ia-
quette,q he hüá cidade pofta em hú cabo, que faz a eníeada 
chamada do íeü nome dc Iaquctte,na qual entra o rio Indo. 
Cada hua deílas cidades tinhão muitas povoações,q lhe erão 
fubjeitâs,pcrque ficavão de grande rendimento,dc q a maiot 
parte dava Melique Az à cl Rei,o mais lhe ficava à elle para 
defenfão,&governo daquclfos terras,como Capitão delias, 
q fe elle nomeava,& não Senhor. A repartição que el Rei fez 
deftas terras foi dará Melique Saca, que era o mais velho, 
as cidades dc Dio , & Iaquettc, à Melique Liaz a cidade 40 

de 
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de Baçaim,& à Melique Tocam,que era o mais moço,acida 
de de Madrefavar,que era fomcnos das outras. Algús dizem, 
que a tenção d el ReiModafar em repartir eftas terras per e t 
tes irmãos,não foi tanto por lhes fazer merce,como por tirar 
competências entre o Príncipe Scandar, & Badurfeus filhos: 
os quacs quado virão feita a doação delias,fe queixarão mui-
to â íèu pai,dizendo, que como aviaelle de dar aos filhos de 
hum leu efcravo como foi Melique Az,as terras com que os 
podia à elles manterias quaes dezia cada hum delles que efta-
rião mais feguras em lua mão,q na dos filhos deMelique,quc 
ja émfua vida eftivera duas vezes para entregar a cidade de 
Dio aos Portuguefes,com artifícios que para iüb ufara.'" ' ; 

Melique Saca quando foube deite requerimento,parecco 
lhe que o Príncipe Scandar não pedia eftas terras tanto por 
cobiça,por o grande cufro que cilas tinhão nas armadas, que 
fazia feu pai Melique A z , quanto por a mà vontade que lhe" 
tinha poralgítas paixões que entre elles avia. E como era cria 
do nas fagacidades de feu pai,& elle também era homem na-
turalmente mahcíofo,começou peitar groífamente a Madre 
Maluco Governador do Reino, & à todos os privados d'el 
Rei,com que fez que el Rei as repartio da maneira que difle-
mosjporq fabiaq fe feus filhos defejavão aquellas terras, era 
para comer o rendimento dellas.E como erão marítimas,oh 
de elles não avião de refidir para as defender dosPortuguefes, 
ficavão mui apparelhadas para as elles tomarê,& elleRei não. 
teria delias renaiméto algum:das quaes em tépo de Melique 
Az avia elle em cada hum anilo cento & cinquoenta, & du-
zentos mil pardaòs: & anno ouve q por fe Melique Az aíTe-
gurar ante el Rei dos males q algús feus cÓpetidores delle de-
zia,lhe levou quatrocêtos mil pardaòs.Finalmente ei Rei cõ 
repartir eftas terras pela maneira referida,& com razões que 
deu ã feus filhos, fe eícufou de lhas dar à elles; o que deípois 
foi caufa de muitos trabalhos, & de Soltam Modafar correr 
rifeo de morte.Porq Badur Chan, que era íèu terceiro filho, 
como não efperava por lua morte a herença do Reino, q era 
do irmão maior (polto qel Rei defenganou ao Príncipe, dan 
dolhe alguas razões cõ q o fatisfez,fobre a pretenfão d'aqucl 
las cidades)iníiítia muito no feu requerimento,ao qual elRei 
fe efeufavacom o aver negado ao Príncipe. Algús dizem q cl 
Rei aborrecia á eíte feu filho Badur,porque em nafcendo,ou 

por 
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por Aftrologia,ou por feitiçaria,lhe differão que ellc avia de 
fer caiífa da deílroição d'aquelle Reino.O qual por fuainà in 
clinação,& porfe ver desfavorecido dopa i ,& fobretudo 
mal defpachado rrefte feu requerimento, dizem que deu pe-
çonha à feu pai,cõ cònfelho,& ajuda de fua mãi que lhe que-
ria grande bemidá quaí peçonha,porque ouve algüs indícios 
na pefToa dei Rei,que foi diífo curado, temendo Badur que o 
pai o quiíèílè prender,fugio, levandp configo algus criados 
que o íeguirão.E por mòllrar que fazia efta ida por algüs par 
ticulares defgoftos que tinha de feu pai,& não temor do que 
fizera, nefte mefmo tempo teve outros requerimentos, & 
coni voz de paixão domao defpacho delles fe partio, & foi 
tèr ao Reino de Chitor,vezinho do de Guzarate,queera de 
hum Gentio por nome Sanga. 

El Rei de Chitor,por Badur fer filho d el Rei Modafar, o 
íecebeocom muita honra,& gafalhado,& por lhe fazer fei-
ta,a noute feguinté de fua chegada teve ferão, ao modo que 
cà na Europa coíhimão os Príncipes,& Reis, E vindo à bai-
lar certas moças,que fegundo o ellas fazem naquellas partes 
com deftreza,parecem volteadores,gabou Badur à hum ho-
merndos nobres do Reino que eíiava junto dellc o bailar, & 
foltura dellas.O qual em modo de defprezo,diífe cõtraBadur: 
Tois aquellas moças que alli T>edes} jaofilhas de homes nobres de 
Jiojjo Treino Gu^arate,as quaes nos cattíbamos quando tiremos gue-
rra com j^ofcojisr el %ei "Roffo Senhor as mandou enftnar a bailarpa 
rafeugoflo.Mâs Badur por ellas palavras lhe parecer que fe 
dezião emi fuainjuria, levou de hum punhal que trazia nacin 
ta,& deu duas punhaladas à aquelle fidalgo,de que logo ficou 
morto,E Badur també o fora per mãos dos parentes do mor-
to , íè a Rainha Crementij molher d'el Rei o não defendera 
delles, & dei Rei,que o queria mandar caftigar, E fobre o li-

vrar d5aquelle perigo, O mandou fecretamente com 

guarda pôr em falvo fora do Reino do Delij, 
o que lhe elle defpois mal pa-

gou,como adiante 
diremos. 

C A P I -
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A N T O que Badur fe vio fora do Reino de 
i o s F m l (fryKM c h ^ o ^ da afronta era que foi polto, & em 

terras ellranhas,determinou fazerfe religïofo,, 
por remedio de vida, & desbaratado tudo o q 
coníigo trazia,& rcpartindoo pelos criados,ao 

modo de homeq entrava em religião de pobreza,tomou ha-
bito de Calãdar,defpedindofe de todos,dizendo, q deixava o 
Múdo,&fe offerecia todo ao ferviço de Deos,& a peregrinar, 
pedindo efmola por falvar fuaalma JEÍle ufo de religião não ío 
mete té os Mouros,mas tãbe os Gentios, & elles tomãoelle 
modo de vida mais direitamente,aos quaes elles chamão Io-

io.gues.Os quaes não fo delprezão todo o mimo, & delicias de 
comer,& veílir,mas ainda fazê vida de grãde afpereza, & tal 
q faz efpãto,& move à cõpaixão,porq andão nuos com hüas 
groílas cadeas de ferro ao pefcoço,& ao redor de íi à maneira 
ae cilicio,íòméte as parres vergonhofas trazé cubertascom; 
húas peles,&come mui miferavclmente.E poílo q pareça q 
cobre algíia parte de feu corpo por vergonha, tem elles cm o 
mais mui pouca) porq em todas as coulas naturaes ao homem 
onde quer q lhe toma vontade,logo obedece à natureza, fem v 
teré pe)o«àleré viftos de algué,dizendo (como tambe os P b n 

3 o lofophos Cyniços? deziao)q a natureza não faz coulà torpès a.AntiftkHes Athenienfe pbitifipb* 
São elles navidahüs martyres do Demonio, St nas maldades sotmico,deu princípio Àfeitacjni 

C • " c i- j j • ca,aÇsi chamada da eftola Crnofar 
os melmos Demomos;porq como lao acreditados em toda a Se.MadetreSqueavia fou de Âtbe 
parte, cuidão aquelles povos q quando fallão CÕ hü deftcs,fal nas,na qual enfinava Antittbenes,, 

Ião cõ hum Santò,ne feVigião delles.E poro corno homes fan como Platão, & Angeles nas ou-
^ <v i r i -Kt i - 1 tras duas Academia ,& Ljrcco. Tot 

tos, nao lao bulcados, né OS tocao. Nos tépos das guerras, eh Antiftenes meftre de Diógenes Cjni 

les fão os q de Reino à Reino leváb todas as cartas,& avifos, « , & de outros phihfophos quefe-

ÔC os q paífãopedraria furtada aos dereitos dos portos. E pof-
to q eftas coufas,& ourras peores fe faibão delles,tem paraíi, re uertio na fua vida, hv.t. 

que lhes fizer mal,q fica excomugado^&perdido do corpo,& 
40 da alma. A parte õdefcacha mais numero d'elles he noReino 

r T do -
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Corno 'Èadurfefexjualandar/sr da maneiraeojlumes d'aquella re 
ligião,<sr como fabendó da morte de feu paida d'el !{ei Efcan-

darquelbefuccedeofbèoao^eko de Gu^arate}iyjele-
T>antt>u com elle^om morte defeus irmãos^ 

f de outros muitos. 
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do Delij,porque he como hum centro d'aquellas Provindas 
de Afia,aonde concorre de todas as nações, & muitas vezes 
andao cnihüa cõpailhia mais de dous mil, os quaes pofto q 
fejáode diffcrentes lingoas,cõ a converíação qhús cõ outros 
tem neftas fuas peregrinações,q he hum dos votos de Tua re-
gra,todos feentédem.Não entrão nas Cidades, mas ao modo 
dos Cyganos q andao nefta parte de Europa,poufão fora do 
povoado,& allilhe traz a gente do povo fua efmola. E quan-
do afsi anda grande numero delles, elegem hum à q obedece 
à maneira que os Cyganos fazem à feü Conde. Cadâhü def. id 
tes traz hüa corneta,principalméte quando andáo fçs, a qual 
tangem em chegando ao povoado,para que fe faiba que eftà 
alli,& lhe trazerem de comer,& efmola. 

Andan do afsi Badur nefte habito de Calandar nas terras 
do Reino do Delij,teve novas como feu pai Soltam Modafar 
erafallefcido,& fem mais efpetar outra coufa, naquelle mef-
íno habito fe veo aò Reino do Guzaráte, onde tambê foube 
da morte deSoltã Eícandar feu irmão q fuccedera à feü pai,& 
a maneira delia,& cj o Governador do Reino Madre Maluco 
levantara por Rei a Mahamüd Chan feu irmão mais moço, z<£ 
menino de pouca idade:& afsi foube como LatifaChan legi-
timo herdeiro do Reino,por fero fegundogenitò, era vindo 
com gente groífa do Reino do Mandou,onde era Cafado,para 
íè apoderar do Reino de feu pai,q de dereito era leu, & depor 

a.EfcreveDiogodocouto,que Badur o meiíino q o Governador mal levãtara.a E porq efte irmão 

O u n cammhava para Champancl à fe apoderar do tc 
for querer dar o Reino aofilho fegun fóüro de leu pai,Badur deiceo para as rraldas do mar, para fe 
do moftrava nã vontade àBadur,p metter nas cidades de Surat,& Reiner, onde tinha dous mer-
lo que elle fe fizera Calandar,aufen j rr i - i r 
undofe do Reino, e o que aqui diz «Mores groílos ambos irmãos grades teus amigos, aos quaes 
loão de Barrosde Latifa chan, que efereveo do caminho,q fecretamente fem DeltarChan Capi 3 ô 

Diogo do couto ff refere de Badur. Elcandar)lhe hzellem á mais gete q podeíiem a foldo, & que 
capitulo.i.livroj, em quanto a levãtaífem,elle pelo caminho per onde foífe cõ 

o íèü nome iria ajuntando algúa.Finalmete Badur entrou na 
cidade deReiner per induftria dos dous irmãos,&cõ o poder, 
& favor da gente q lhe tinlião j u nta foi levantado por Rei. 

A nova defteíevãtaméto foi logo ter à noticia dos outros 
feus irmãos,q os metteo,&à toda a géte em grade confufão, 
não fabedo à qual das partes acodifsé,principalmente Deitar 
Chan,q eílava fora das cidades. Efte parecédolhe qgrãgeava 40 

Badur. 
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Badur,lhe. foi beijar a mão, mas nelle começou Badur de en-
cetar com morte ã nobreza daqüclld Reino màndãdoo logo 
matar,com titulo de traidor à feu irmão,dizendo,q fora parti 
cipante no confelho de fua morte. Iíto dizia o pregão; mas a 
caafacra por lhe tomar toda a fazenda» como tomou. Epor > 
fe acreditar com agente, & moverá todos que o fcguiífem, 
logo alli galardoou aos dous irmãos que o ajudarão, ao que fc 
chamava Naitiadeu aquellas duas cidades de R^iner, & Su-
rat,& ao outro feu irmão chamado Coje Babu fezVeedor de 
fua fazenda,que era grande cargo. 

Partiofe logo Badur em bufea de feu irmão Latifà Chan,* 
mandando diante muitas cartas aos Capitães que com elíc att 
<javão,prometendolhe grandes mcrces fc o dcixaílem, & fe 
vieífem para elleJE como a fortuna as mais das yezes nos pri-
meiros amores que tem com a peflba que quer levantar a gra 
de eftado,ihe faz a entrada leve, & defpejada de todos os ih- > 
convenientes,afsi ordenou as coufas de Badur,que vencco ao 
irmão cm hüa batalha que lhe deu /ficando dcíàmparado de 
todos os feus,& foi achado morto fem ferida algua entre dez, 

> ou doze homes que lcalméte o feguião,& dizem que morreo 
de abafado dasarmas,por fer homem muito groíTo* 
foi Badur à cidade de Champanel,onde fe lhe entregou o Go 
vernador Madre Maluco,com o menino Mamud que levan-
tara por Rei,& outros dous irmãos também de Badur, a qual 
entrega elle fez de fi,& d'aquelles Infantes,com grandes íegu 
ros jurados porBadur,per os oíTos de feu pai,&per o Moçafo 
de fua lei,que lhes não faria mal: mas a fim de íua verdade f oi 
difsimular algüs dias com Madre Maluco, por lhe acolher a 
fazenda.É no tempo que elle eftava com menos fofpeita, Si 

3 mais favorecido de Badur,o prcndeo,&mandou esfollar vi-
vo. O qual dizem que efteve inteiro fallando íèmpre ate lhe 
chegarem ao embigo,& lhe foi tomada toda afazenda.D'ahi 
à poucos dias mandou vir ante fi os tres Infantes feus irmãos, 
& per fua própria mão degollou o Mamud que era levantar 
do por Rei , íèndo criança que ainda não fabia fair dos bra-
ços de fua ama,& afsi degollou os outros dòus irmãos,por lhe' 

dizerem, porque tingia as mãos em feu proprio fan-
guc,fendo aquelle feu irmão menino inno-

cente,em idade,& em 
culpa. 

T * CAPÍ-
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C A P 1 T V L O . VI. 

Com el %et 'Badur determinou de matar todos bs q eni tempo de/eu pai 
o iinhão ojf endtdo/y entre tiles à Melique Saca Capitão de !Dio, 

da manba que elle u/ou para Ibe e/capar. E como naquelles 
dias 1>e9 à Dio bua nao de Francefes que partira 

de Fra?iça,de que era QpitÕo/S' filo-
to hum 'Português. 

B E D E C I D O Badur por Rei daquelles 
Senhores,&gente que tinna coníigo, & rico 
com os tefouros de íèu pai, começou logo à crç 
tender no modo q avia de ter para matar afsi 
aquelíes a que tinha odio antes que fugiífe dc 

cafa dc feu pai,& a aquelles que em fua vinda lhe forãocaufa 
de algum impedimento j como os que forãona morte d'el 
Rei Eícandar Teu irmão, afsi per fuás peífoas, como per feu 
confelho:& ifto mais por lhe tomar o feu,que por lhe doer a 
morte de feu írmão.Em Melique SaCa Capitão de Dio, filho , 
de Melique Az,concorrião toaâs cftas caufas de odio,afsi por 
Os modos que teve cm peitar,para que Soltam Modafar não 
deíTe aquelle Eítado de Dio à elle Badur (como diííèmos) co-
mo por lhe não empreitar algum dinheiro que lhe elle pedio, 
& fer mui rico, & num dos principaes autores que urdirão a 
morte d el Rei Elcandar.Polo que paraeffettuar efte defejo, 
Badur o mandou chamar, Como á homem dos principaes do 
Reino,à quem ainda não tinha vi fto, para lhe beijar a mão, 
& o reconhecer por Senhor à feu modo,fingindo também q 
a caufa principal porq o chamava,era ter fabido quanto dãno 
as armadas dosPortuguefes fazião por toda a corta de feuRei-
no,& querer confultarcõ elle o modo qfe teria para aquella 
defenfão. Melique Saca alem de eílar avifado pelas mortes 
d'aquelles que el Rei matava,com vozqueforâo autores da 
morte de íèu irmão^em q elle fe achava culpado, temia muito 
ir ante el Rei, potqfecrctaffiente lhe mandarão cartas de avi-
fo,q fua vida não feria mais q ate chegar ã elRei,& q por iíTo 
olhaífe por íi.E como elle era homêlagaz,& criado nas ma-
nhas de feu pai,q cõ noíco fazia às vezes íèus negocios ante ei 
Rei Modafar feu Senhor, ulòu tãbé deitas artes,efcufandofe 

àel 
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à Soltam Badur com noíTas armadas,que ándavãò naqüelle 
tempo pela coita de Cambaia, & que fe não atrevia deixar 
Dio àrifeo de o tomarmos em quanto elle foiíe aufente. El 
Rei que não era menos maliciofo que elle,& incitado do odio 
que lhe tinha,apertavao mais que foífe,&deixaífe algum ho-
mem de recado por Capitão,em quanto o là detivefiè.Quan 
do Melique Saca fe vio tam apertado, mandou chamar á Ei-" 
tor da Silveira,que o entreteve em Dio , como atraseícreve- * N .' 
mos,*à fim de fe defculpar à cl Rei,& fazprlhe crer a necefsi- '* 
dade que avia de fuapeífoa em Dio.a Mas como cl Rei per *-Diogtdo coutoefireve,qa tenção 

outra parte fabia fer elle o mcímo autor de os iioíTos irehi i d'Melii»e s*'a>f» de entregar a 
0 r , . , „ ,, eftito afortaleza de Dio aos Porta-

Dio,& o modo que tinha com elles,apertouo tanto, que elle guefesje queAgkMahamudfeupa 

fe determinou em fugir para Iaquette. rente o difuadto, defctfiando da ver 

• Eftahehúacidadequceftà cm hum cabo afsi chamado, £ t Z & f t g Z Z X 
por cauía de hum antigo,& fumptuofo templo dc Gentios,o tefiuro que tinha,o prêderia.&afsi 
mais celebre daquellas partes,onde começa a outra enfeada, ficart4f™ f o r i [ e m fazenda, 
- r j

 1
 r

 r i r i i r i t & Jem liberdade, o que efte Moura 
q por cauia do meimo templo, te chama de íeu nome de Ia- traçou maiichfamente, para ihefi. 

quette,a qual eníèada he aísi penetrante na terra com hü co- caro governo da cidade, A qual diz 

tovello como ade Cambaia,& fecfta tem os perigos dográ- Z Z P ^ Z ^ ; 
de macareo que nella ha, com que muitas naos ou ficam ém era fugido para iaquette. 

feco,ou çoçobrão com a foberba da agoa,que entra do mar à Decada.+.ijr.i.capj. & Fernão u 

encher o que vazou, afsi a de Iaquette tem grande numero ^ ,v'7' c ' r '6 '7 ' 
de Ilhas de areas levadas daagoaque fe mudão,à que os nave 
gantes chamão alfaques,com as cneas do grande rio Indo,& 
de outros que defearregãofuasagoas nella. Neítaparteefpe-
rava Melique de fe falvar,por duas razões:a hüa por fer peri-
gofa a navegação per aquelle mar,& per terra não poder ir el 
Rei la,por as grandes montanhas que lhe era neceítario atra-
veílàr,que fão dos Resbutos,com que aquelle Reino de Cã-
baia tem continua guerrara outra razão,por fer elle caiado co 
húa filha dc Lacazamo, Senhor da comarca de Cache, Resbu 
to de nação,que cita no interior da enfeada que diífemos, & 
homempoderofoentre aquellagente, onde eíperava achar 
favor. 

Determinado Melique cm effettuar fua partida, mandou 
paífar muita artelharia que eítava na cidade às naos em 
que efperava de fugir , & afsi proveo toda a fuítalha do 
neceífario , como que avia de pelejar com noífa arma-
da , fe nos quifeífemos cõmetter entrar no porto , com 
fundamento de não fomente levar fua peífoa , familia, 

T $ & fazenda, 
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& fazenda,mas ainda todos os principaes mercadores quealli 
reíidião,per vontade,ou per força, para com elles ennobre-
cer a povoação , & fazer delia outra efcala tam principal co-
mo i5io,por o lítio em que eítava. A principal pelfoa com q 
Melique Saca tinha comunicado efte feu propofito era Agá 
Mahamud,aquelle feu Capitão das fuitas que muito períe-

* Como efireve leão de Barrei n» „úloos noífos em Chaul,quando fazião afortaleza:*porque 
capítulos J.^.i o.aa Década, z. o , r , , ^ j r rr o J • L 11 

r alem de fer homem de lua peíloa,& prudente,tinha nelle co-
fiança que lhe manteria fegredo. E porque eíta mudança fe 
não entcndeífe,nem menos no embarcar foílè fentido,foiíIè i o 

. Melique àhúaquintãafua, que he na terra firme da Ilha de 
Dio obra de cinco milhas,alem da villa que chamão dos Ru-
mes,que he hum arrabalde da cidade,entre aqual,& 0 arrabal 
de,fe mette o braço da agoa falgada, que faz a terra ficar em 
Ilha.Nefta quintãa tinha elle fua molher,& feu filho, & fazé-
da,& mandando diante algüs navios, com difsimulação, por 
não arrancar com tanta familia,nelles mandou a molher, &c 
parte da fazenda. Eanouteem que efperava de fe acolher, 
mandou a Agà Mahamud, que fizeífe grande revolta na ci-
dade,dizendo que vinha nofla armada para a tomar „ Sc q no ?,o 
alvoroço de todos acodirem aos lugares de defenfà, elle acodi 
ria também da quintãa aquella antemanhãa, como quem íè 
vinha metter dentro,& ao paífar do rio fe embarcaria, & da-
ria à vella caminho de Iaquette. 

Agà Mahamud lançando outras contas, fezfc em outro 
bordo,& deu conta à certos Capitães Arábios,& outros que 
fervião à Melique,& examinado bem o negocio, affcntarão 
de não confentir à Melique que lè embarcailè, nem entraflè 
na cidade, & eftiveflèm levãtados cõ voZ de Soltã Badur, ate 
faber delle o q mandava. E começarão pelo proprio ardil de >0 

Melique,de noute cõ tãbor,& grades gritas,dizêdo, q vinha 
á armada dos Portuguefes,& deípejarão muita artelharia que 
eftava nas naos,& navios q Melique queria levar,& a pofe-
rão no rtiuro,cõ outras munições q avião mefter para defen-
fão da cidade, Melique foi logo avifado dos feus da grande re-
volta que avianefla,dizendo que vinhão osPortuguefes,que 
ácodiffe: & como elle tinha cuidado o ardil d'aquella revol-
ta,pareceolhe que o fazia Agá Mahamud polo feu mandado, 
& todo feu trabalho era mandar carregar fuas carretas com o 
fato,dizendo q o queria recolher na cidade antes q nos che- 43 

gaffemos. 
«C 

_ .. . - - . . - ^ 
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gaífemos. Vindo elle cm rompendo a alva, para embarcar' 
leu fato, a gente, que ja èftava apellidada por parte de Agà 
Mahamud, tanto que o vio à bordada agoa, começarão de 
lhe tiraras frechadas & efpingardadas, com grandes apupa-
das,chamandolhe traidor,que queria dar a cidade aos Portu-
guefes, com mil doeftos,quaes a géte popular junta,foe foi-
tarem femelhantes mudanças de tempos. 

Quando Meliqucfe vioalsi fobrefaltado, não fomente 
dcfefperou de fe poder embarcar, por lhe terem tomada a 

to embarcação, mas ainda temeo perder a vida, parecendolhe, 
que tarn grande Coiifa, como aquella, não podia vir de Aga 
Mahamud,fenãoinduftriada d'algum Capitão,por manda-
do d'el Rei, que lhe pareceo não poderia muito tardar, que 
não vieífe fõbre elle. E pedindo hum pelouro dos que lhe ti-
rarão com a artelharia,o tomou na mão,& diíTe: Eu te mandei 
fazernão pata mi,fe naopara méus inimigo sy isrpois os amigos te 
mandaá úy como final que j a o naofaoj eu te lebo comigo, como tejla-
munha para algúa hora (fe Dtos quifer) temoílrar á elies s que mal 
mepaga^ao o bem que lhesfizs Tornado para fuaquintãa,aveii 

afO do qüatrò dias que não fazia Outrâ coula, fe hão carregar, & 
aperceberlè de cavalgaduras & de carretas, para ir per terra 
Onde èltava féu fogro nos Resbutos,veolhe nova,que ei Rei 
abalâvá pará vir fobre elle, por o recado que lhe mãdou Agá 
Mahamud. Meliquc Saca como a nova o apreífou levando 
de fua fazenda o mais principal, fe pôs em caminho, em que 
paífou alfas de trabalho em hum paífo júto da cidade deNo-
vanaguer,em que jaeftavãodous Capitaés dei Rei, que lhe 
forão atalhar a eftrada,oride lhe conVeo partir ò ouro, prata, 
& jóias,que levava pelos alforges da gente de Cavallo,não ef-

5 o perando de íè poder falvar. Com tudo elle o fez de maneira, 
que rottlpeo O grande numero de gente que os Capitaés tra 
zião, ti mais falvou grande parte de fua reco vagem diãte de 
íi,o que cíle naof fperav a.Paífada efta afronta, elle fe vio em 
outra maior: porque el Rei o akançou,mas elle fe pôs àeípo 
ra fita, dizendo aos feus, qúe não avia de ver o roftro de leu 
Senhor,né levantar arma contra elle: & áfsi fe falvou d'aqllâ 
fúria d'eí Rei por enram. 

Em quanto el Rei foi no alcanço de Meliquc, Agà Ma-
hamud com os confelheiros defte cafo mandarão á grã pref-

40 íaclikniar Melique Tocam irmão de Meliquc Saca,q eftava 
T 4 em 
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a./5i nãos Francefasforão tres.Hua 
aportou na liba de S. Lourenço, da 
qual era o Frances que nella achou 
Diogo da Fonfeca,comofe dijfe no ca 
pitulo.j.do livro. 3. Outra eraefla 
de que tratta aqui I0S0 de Barros. E 
daoutraeraCapitão, & Pilotohtm 
Virtugues natural de Villa do Con-
de,que fe chamava o Bofado, a qual 
nao fe perdeo em hüa Bahia da cof-
ta Occidental da liba Samatra, per 
10 de Panaaju cidade do Rei dos Ba 
tas,que ouve dejia nao algüa arte-
lharia,com que foi pelejar comelRei 
do Achem 110 anno de MDXXXIX. 
Fernão Mendez, pinto no livro das 
fuasperegrinações,cap,i6.& 20. 
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cm Mádrcfavat,ao qual diíferão que lhe cntregavão aquella 
cidade,ate el Rei prover,por quanto feu irmão fazia aquella 
traição que elles não confentirão.ElRei como defefperou de 
poder aver à mão Melique Saca,vèofe à Dio,& mandou ma 
tar como traidores os mais daquellcs principaes, que forão 
noconfelho de fe levantar contra elle,& de todoefteve julga 
do á morte Agà Mahamud,por fer autor dilfo,fe o não defen 
derãoalgüs Capitães privados d'elRei. E também por rogo 
de Codamo Chan,que era o principal do Reino, que tinha ó 
fello,corno acerca de nos o Eicrivão da puridade, deixou Ba-
dur de matar à Melique Tocam com peçonha fecreta,dizen 
do que o merecia por aceitar a Capitania da cidade de mão 
dos traidores. Com tudo elle o levou con(igo,& afsià Agà 
Mahamud,para Champancl, como prefos. Também levou 
quan tos Rumes avia na cidade,por fe não fiar delles, & os mã 
dou pôr em guarda da Serra, da qual era Capitão hum cha-
mado Tearchan,& em Dio deixou outro por nome Camal-
maluco,homem que elle fez de pouco,por o acompanhar, & 
fervir nos feus princípios. 

A vendo poucos dias que el Rei era partido paraChampa 10 
nel,na entrada de Iulho do anno de M.D.XX VILchcgou ao. 
porto de Dio hüa nao Francefa, que fe armara no porto de 
Diepa,a de que era Capitão,& Piloto hum Eftevão Diaz Bri :. 
gas de Alcunha Português, com ate quarenta Franccfes,o ; 
qual por traveíTuras que tinha feitas nefte Reino, fe lançou . 
em França,para cometter efta maldade,que lhe cuftou a vida. 
Porque deípois de lhe dar o Capitão de Dio feguro para alli 
fazeremfeu comercio,os prendeo à todos, & os mandou á el 

Rei à Champanel,parte dos quaes fe fizerão Mouros, 
& o Eftevão Diaz acabou mal,como 

também acabarão os 
Francefcs. 

30 
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C A P I T V L O. VII. 

tDaembaxada que Sabor Tatxiab fyido <De!j mandou à el !{eide 
Cambaia ,o qual armando gente contra elle, foi contra o Kt^ama* 

lúcOfZsr como mandou esfollar hüs Qllijsda vingan-
ça que ellesàijjò tomarão. 

O R N A D O Soltam Badur á Champanel, 
da viagem que fez à Dio, vierãolhe alli Èmba 
xadores de Babor Patxiah Rei dosMogolesi& 
do Reino do Delij. A fuftancia de fua embaxa 
da era, que por quanto aquelle Reino do De-

lij,de que elle era Senhor,fora antiguamente a cabeça do Ini 
perio de tcdo o Indoftan,& todos os Eítados q nelle ha, erão 
governados per Capitães do mefmo Imperioros quaes em té 
pos paífados,cõ infortúnios, & guerras que aquelle Império 
reve,{e rebellarão contra elle,& lè intitularão por Reis,iendo 
vaflallos,elle Babor Patxiah queria tornar reílituir a aquelle 

to Império o poder, & jurifdição que tinha em todes aqucihs 
Eftados,como verdadeiro Senhor que era delles.E porque o 
Reino do Guzarate, de que elle Baaur fe chamava Rei , era 
hum dos principaes,& mais vezinho à elle Babor, lhe man-
dava dizer,quetomafíea fuadivifa, & na Mefquita foífe o 
feu nome cantado, em final de obediencia,& valíallagem. 
Soltam Badur como era homem adornado, & tam foberbo, 
que lhe parecia ler mais digno d'aquellas coufas que Babor 
pedia delle,quiíera logo mandar matar aos Embaxadores, fe 
léus Capitães lho não eltorvarão. Pòloque lhes refpondeo, 

30 que diííèífem à quem os mandava, que ante.de muito tem-
po efperavadelhcdarareípoltadentro do Reino doDelij. 
E comiíto osdeípedio,ficando tam indinado da foberbado 
Patxiah,que logo mandou fazer grandes apercebimentos, q 
forãocemmilhomésdecavallo,& quatrocentos Elefantes, 
& grande fomma d'artelharia. 

Eílando para partir contra o Delij, lhe mandou pedir Ma 
dre Maluco,hú dosCapitães do Reino do Decan,o foccorref-
lè contra o Nizamaluco feu vezinho,q lhe tinha tomada a ci 
dade de Doltabad,cabeça de feu Eílado,& pretédiacónquif-

40 tárlhe O reftante delle, £ que por efte beneficio fe queria 
T 5 fazei 
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fazer fcuvaflallo. El Rei Badur deixando para outro tempo 
a jornada contra oDelij , fe foi à cidade de Doltabad, de que 
o Nizamaluco fe apoderara,& efteVe em cerco fobre ella tres 
mefes,átè que a tomou,lios quacs aos cinco de Outubro da-
quelle anno,que foi o M . D . X X V IILchoveo pedra tá grof-
là como laranjas,que lhe matou muita gente, Sc cavallos, & 
ate Elefantes, per que lhe conveo torriarfe ferri fazer mais, c 5 
tamanho apparato como levou,que rèftituirà Madre Malu-

efiiimrafiefirnit çó aquclla cidade que tinha perdida* 
io Uva. Tornado Badur à Champanél,com perda de outra muita j <3 

gente que lhe morreo no caminho, por ler tempo de in ver-
110, acertou à ver na cafa onde fe arrecadavão feus dereitos 
naquellacidade,certos homés,que eráo Gentios,&do Reino 
dós Collijs,que fica entre o Reino de Mandou, Sc Champa-" 
liei,os quacs também arrecadavão dereitos para feuRei. E 
pofto que elle fabia bem a caufaporque alli vinhão pedir, Sc 
cobrar aquelles dereitos,fez que não fabia parte diífo, Sc per-
guntou que dereitos erão aqüelles que fe davão de fua fazen-
da à aquelles Gentios,reiponderãolhe,que avia muitos annos 
queos tinhão, & a caufa era, porque avendo entre o Reino 
dosCoIIijs.& 

aquclla cidade de Champanel guerra $ era mui 
períèguida delles,por lhes virem todos os annos à qiicimar os 
pães,& as mais novidades.E que vendo el Rei feu bifavò,que 
era menos mal darlhe algúa coufa por anno, que a perda que 
ó povo d'aquella cidade recebia j ouve entre elles concerto, 
que lhes pagaífem em cadá hum anno a quarta parte do ren-
dimento d aquelía cidade, Sc que iftoeraoque aquelles ho-
més alli arrecadav ão.Soltam Badur, que era homem fem ne-
nhú difeurfo no que fazia,mandou prender aquelles Gétios, 
Sc porque fe não quiferão 

tornar Mouros,os mandou esfol* 3 ̂  
lar vivos,dizendo,que aquelle era o tributo que de Champa-
nel avião de levar os Collijs. Sabido efte feito pelo Rei d'a-
quellagente,mandouhúanoute darem hum lugar cinco lé-
guas de Champanel,& tomarão delle cinquoenta peífoas, 
que mandou esfollar vivos, Sc ficarão pendurados cada hum 
em feu pao corno carneiros; Em vingança foi Soltam Badur 
fobre aquelle Reino,& por fér ja lio inverno,fem fazer cou-
ia algúa,íè vèo,com determinação de tornar fobre elle como 
viefle o verão. Mas fobrevèo coufa que o impedio,& foi, que hü Senhor 4 o : • do 
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do Reino do Decan chamado Baamane,o mandou chamar 
para lhe entregar duas fortalezas,& muita fazenda que tinha 
em íeu poder do Nizamaluco, por aggravos que lhe fizera. 
Poloq em o mes de Settembro do anno de M.D.XXIX.par-
tio el Rei Badur de Champanel còm fetenta mil de cavallo, 
&dozentos mildepè,dos quaeslhe morrerão dous mil na 
paífagem do rio de Baroche,& afsi Outros muitos de pedra q 
choveo, & de frio,por caufa das neves.E primeiro queentraf-
iè nas terras do Nizamaluco,combateo nua Serra mui aípera, 
onde eftava hum Gentio chamado Largiz, home poderofo, 
& tributário do Nizamaluco. O qual vendo o grande poder 
de Badur, fe entregou â clle, mas mais íè entregou Badur à 
húa irmãade Largiz ,de que fe namorou tanto que a tomou 
J>or molher,& aquella foi a primeira q recebeo, & logo d'alli 
a mandou mui acompanhada à cidade de Champanel. Profe-
guindo feu caminho,pôs cerco à cidade Patarij-, que era tam 
forte,que a não pode tomar (a qual fora do Madre Maluco,& 
o Nizamaluco lha tinha tomada)polo que íe determinou em 
ir dellroindo as terras chãas do Nizamaluco,an.tes que detef-
fe em cercar cidades,& fortalezas. Tanto que chegou ás te-
rras do Hidalc han,com quem tinha amizade, mandou arvo-
rar húa frec ha,fcgundo feu coftume,para que fóílè notorioâ 
todos,que não avião defazer mal, nem dãno à couíado Hi-
dalchan. 

Sabendo o Nizamaluco do cftrago que Soltam Badur ia 
fazendo,não lhe quis ir ao encontro,temendo o grãde poder 
que levava:mas chamando em fua ajuda o Verido,que he ou 
troCapitão dos do Reino de Decan,foiífe caminho das terras 
de Emir Mahamcd Xiah,fobrinhodo Soltam Badur, porfer 
vezinho á ellas.Badur quandofoube deftáfuaida,partiò íèu 
exercito em duas partes, & deu à feu fobrinho trinta mil de 
cavallo,& elle ficou com o mais, mandandolhe que acodiífe 
à fuas terras.E acertou que vindo o Veridodefavindo do Ni 
zamaluco,fobre o modo que avião de ter naquella guerra, &: 
tornandofe para feu Eítado, vèo à fe encontrar com EmirMa 
hamed Xiah que o ia bufear. Verido, pofto que íèu exercito 
era mui defigual, porque não levava mais que cinco mil de 
cavallo, & doze mil de pè,era tam esforçado, & a fua gente 
tal,que acõmetteo o arraial de Mahamed, paífando para iíTo 
hum rio à vao,& não fe contentou, fenão com lhe ir cortar 
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as cordas das tendas. Com o fubito Ímpeto deite inimigo íc 
virão os Guzarates tam embaraçados,que fe começarão dc 
desbaratar. E ouvera o Verido de fazer grande eítrago nel-
les,íè não ufarão de húa ftratagema, que foi , levantar hum 
fombreiro de pè,o qual ningem pode trazer fenão a peífoa 
d'elRei:para darem à entender que era vindo Soltam Ba-
dur em feu foccorro.E afsi tanto que aquella iníignia appa-
receo,os Guzarates,que não fabião do caio, cobrarão, ani-
mo, & o que era fingido, ficou fendo verdade: porque na- ; 
quella conjunção veo ei Rei, que fez a Verido recolherfe, iQ 
dizendo,que não avia de levantar arma onde efíivcíTe a pef 
foa d el Rei. Porem com todo feu animo perdeo alli füa bã-
deira,& quatrocentos de cavallo, que erão a flor de fuagen-

te: & elle matou grande numero de Guzarates,& fe não per' 
dera a bandeira,& fe não retirara por reverencia d*el Rei, 
ficara com a Vittoria. Mas elle o fez na peleja tam esforça-
damente, & com tanta prudência, & moítras da difçiplina 
militar,que defejou Soltam Badur de o ter por amigo, & 
lheeícreveo,queo quifeífe fer:& per cartas ficarão gran-
des amigos, recolhendoífe cadahum para feu eílado. z o 

Defta ida deixou Soltam Badur rres Capitaés com doze 
milhomés de cavallo fobre as terras doNizamaluco,q erão 
vezinhas de Chaul,onde tínhamos noflã fortaleza. Alli an-
davão eftes fazendo guerra,dc erão aquelles,com quem Frã 
cifco Pereira de Berredo Capitão dcChaul teve o recon-

*n»e*f.itUo/»p.4.àofucctjfodetro q u e a t r a s diíTemos. * E por acodirem aos dannos q An-
ATZa'' tonio da Silveira fazia na deftroição das cidades de Reiner 

& Surat, & das outras povoações d aquella eníèada, deixa-
rão os Capitaés aquella parte de Chaul 

Chegado Soltam Badur à cidade de Champanel, lhe de- 3 o 
rão nova, que íèu irmão Iangri Chan era morto, o qualef-
tava na cidade de Abmadabad,com o Capitão delia, que o 
tinha encuberto,& negado a el Rei Badur, temendo que o. 
queria matar,como fizera aos outros íeus irmãos.E porque 
Badur entendeo que efta nova era falfa, fe foi à A bmada-
bad,& com peçonha tez matar ao Capitão, tendolhe feito 
juramento de lhe não fazer mal,& a Capitania deu à um 
privado chamado Cari ja, que era Senhor de Cambaiet. E , 
o q fe fez deite irmão d el R e i , & doutro per nome Chan-
de Chan,à quem de dereito pertécia o Reino de Cambaia, 40,. 

que 

í 

•HHBI 



) 

l i v r o q^v i n t o . 301 
que nefte tempo eftava no Reino do Mandou 3 por fer cafa-
do comhúa filha dei Rei^diíTemos atras,, * 

C A P I T V L O V I I I . 

Como 'Babor Tatxiah 1{ei dos Mogoles,indo para façer guerra à el 
(Rei de Cambaiajhe faio ao caminho el %ei de Chitor, da 

batalha que ambos t foerao. 

E S T E tempo Babor Patxiah Rei dos Mo-
goles,& do Delij ,por caufa dareípofta que Sol 
tam Badur deu à fua embaxada, com grande 
exercito abálou do Delij,com têçãode entrar' 
nas terras do Guzarate.Mas efta determinação 

lhe foi impedida por lhé fair ao caminho elRei deChitot,que 
he hum dos tres mais podcrofos Principes d aquellas partes: 
à efte por excelíeil&a os Rcsbutos chamão Sanga, qUe entre 
elles quer dizer Emperador:& õs outros dous Principes fão o 
Samori j no Malavar,& el Rei deBifnagà no Canará,os quaes 

i 0 tem a mefiria dignidade Imperial. O Sanga dizem que pode 
pôr em campo dozentos mühomés de cavallo: & fe he ver-
dade o que fe diz de feu Eftado,que tem cento & cinquocn-
ta mil povoações de cinqüoenta vezinhos para cima, não 1c 
avera por muito ter dozentos mil de cavallo. Efte vèo ao en-
contro de Babor Patxiah, por faber que para ir ao Reino do 
Guzarate forçadamente avia de atraveflargram parte doíèu 
Reino de Chitor.Nefta reíiftêcia ouve entre ambos os exer-
citoshüá mui cruel batalha, em que de húa parte , & outra 
morreó muita gentejdella ficou o Mogoí tatti afrontado, por 

3 o cuidar c[uc nao acharia naquella gente tanto animo,que fe re 
colheoa feu Reino, à fe refazer, para cõmetter a paífagem 
com mais poder,como fez. 

O Sanga como foube que Babor fe apercebia para tornar, 
o eféreveo à SoltamBadur,o qual como fabia que Babor não 
pretendia mais das terras do Sanga,que a paífagem, para e n-
trar nas fuas,por cauía dos mcíTagés que entre elles erãopaf-
fados,mandou hüa foma de dinheiro ao mefmo Sanga, para 
ajudadaquelíarefiftenciaíporquepor o esforçodafua gente 
fabia ícr elle mui poderofo.Taiito que o Sanga lè fez preftes, 

40 não quis cfpcrar em fuas terras aos Mogoles, mas com cem 
mil 

* J f í eap. Ij.d0liv.4j10 qualfeefere 
reoqbüdefles irmãos de Badur foi 
morte,ir e outro levado a Goa, 

| 

• r 



a .como per todo Oriente fe ja com» 
ofonho Pythagorico da trefpaffação 
das almas à vários corpos de brutos 
antmaes s bua das caujas porque as 
vacas fão tam refpeitadas d'aquel-
la Gentilidade the por averem que 
no corpo de fia alimariafica bua ai-
ma melhor agafalhada, que em ne-
nhum outro de/pois quefae do huma 
no.Eafsipoemfua maior bemaven-
turança em os tomar a morte com 
as mãos nas ancas de hua vaca, efpe 
rando quefe recolha logo a alma 
nella. 

FÉÈ D E C A D A;: Q J F A K T X 
mil decâvallo os foi biifcar alem da cidade deChader liofim^ 
Ho Reino do Mandèujque os Mògoleslhe jatiiíèãò tomada, »• 
E antes de fe encontrar com elles,por fer homem de idade,có 
o trabalho d^qiiellajorhadafallefcéo.MortQ elle, não deixa-
rão por iífo feus Capitães de feguir feu caminho em buíca dos 
Mogolcs i &,pàra os governar elegerão hum que era o maiSf 
principal vaílàlio do Sangayque chamavão Salahedin > que 
era Senhor de hum Eftado que chamão Ràofinga,ou fegun-
do outros Rauíina,& punha em campo vinte mil homés de 
cavallo.Chegado Salaliedin aos Mogoles,romperão luas ba- I O 

talhassem que Cada hua das partes perdeo muita geüie,afsi de 
pèjComo de cavallo. £ poros Mogoles trazerem menos gen 
re daque era a dos Resbutos,com a grande quebra que ouve 
rão,não quiíerão ir mais avante. Neita batalha dizem que o 
Salaliedin foi prefo;& outros, que elle fe carteou com Babor' 
Patxiah, & que na revolta da peleja fe lançou com elle. Em; 
fim elle íè fez Mouro,& ficou em ferviço do Babor, que lhe 

.deu muito dinheiro por o ter de fua mão, por fuas terras feré-
aentrada para vir ao Reino do Mandou, per onde elle deter- : 
minava de acõmcttera entrada para o Guzarate,& não per í o . 
Ghiror. 
- Tornado Babor para o Deiij, o Salaliedin fe foi para fuas 

terras,& por temer que feu povo o não receberia porSerihor, 
por fe ter feito Mouro fe tornou ao eftado do Gentio: & a ce • 
remonia que nifto tem, he efta. Eftc Gentio tem á vaca por 
coiifa fanta,8 & por iífo não comem a carne delia,nem a ma-
tão, as mais das fuas ceremonias fazem com a ourina,ou 
cfterco dclla:& quando fe querem tornar ao eftado de Gen -
rio,por averem aceitado algüa outra feita, mettehi hua vaca 
cm hua caía muito limpa,& dãolhe alli à Comer milho,& tan 3 & 
to que a vaca efterca,tomão aquella bofta, & defpois de feca 
a lavão,&tirão delia o milho que fica enteiro,& efte desfa-> 
zem em farinha, & delia fazem certo numero de bolos, os 
quaes comcm em modo de jejum, & penitencia. Ifto fazem-
per efpaço de quarenta dias, & defpois fe lavão em hum rio ,• 

d'agoa corrente,com certas ceremonias feitas per feus 
Bramenes,no fim das quaes ficão no eftado 

do Gentio que de antes 
tinhãó. 

(?) 
CAPI-
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c a p i t v l o. ix. 

(omo Soltam 'Badur com feu exercito foi contra el1{ei Mamud de 
Mandou,**? o Txnceo}tsr matou ja catttio-, <Cr encontrando no 

caminho o noho Sanga de Cbitor,fe^com elle alian-
ças , is o quepafíou com Sala-

hedin. 

E N D O acabado oinverno, perque afsi os 
Mogoles, como os Resbutosfe recolherão à 
fuás terras, Soltam Badur ajuntou hum grande 
exercito, & caminhou contra Baguer, que he 
hum Senhorio de Gentios Resbutos,qüe jaz 

da banda da cidade de Abmadabad cõtra o Reino de Chitor, 
na qual ida não tez coufa algüa de fuftancia, fomente algúas 
efearamuças com os Gentios da terra,que o vinhão afrontar, 
& íe tornarão logo a Serra. E porque entre aquella grande 
Serrania avia hum paíTo efíreito,perque os Mogoles podião 

1 0 entrar,com o grande poder de gente que levava fez alli hüa 
fortaleza,em que fe deteve tres mefes. Acabada a obra, lãçou 
fama que fe ia para feu Reino de Cambaia,& caminhou para 
o Reino de Mandou, & encontrandofe com o novo Sanga 
de Chitor(que entam fuccedera à feu pai,eleito pelos Resbu-
tos por feu Emperador,paíTada a batalha que tiverão com os 
Mogoles,de que atras fizemos menção,o qual ia caminho da 
cidade de Chanderij,que lhe os Mogoles tinhão tomada) ou-
ve entre èlles viftas,& novas aliariças,por caufa dos Mogoles 
inimigos cõmús de ambos, & fe deu hum à outro muitos 

50 preíeiites,& peças ricas,em final de amizade,& principalmé 
te dinheiro que Soltam Badur deu ao Sanga para ajuda da de-
fenfáo,que avia de fazer contra os Mogoles, por não entraré 
pelas terras de Chitor.E porque Soltam Badur deu conta ao 
Sanga,como ia íobre as terras dei Rei Mamud de Mandou, 
cm íinalde amizade,mandou o Sanga em fua companhia à 
Salahediii feu vaílãllo (que eltava com elle reconciliado) com 
algüa gente,& elle fe foi feu caminho para Chanderij. Mas o 
Salahedin naquelía jornada,como vio tépo, fugio ao Badur, 
& foife para cl Rei Mamud do Mandou,moftrando que o ia 

40 ajudar contra Badur.El Rei o recebeo mui bem, mas foi para 
mais 
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mais fua deílroição: porque por meio do Salahedin muitos 
co 

a. Efla serra rode a fette legoas, ér 
tem meu de altura. A cidade cila ft-
tuada no mais alto delia,& na qual 
tflà cortada ao picão a entrada da 
cidade. Neila ttnhão os Reis bus pa 
ços mui grandes com büa horta do 
tamanho de hüa boa villa, & détro 
delia tresgrandes tanques d'agoa, 
com barganti)s para fua recreação, 
no cabo eflrcbarias com dez. mil 
cavallos.Antes de chegar a efes pa-
ços,fe avia de paffar por tres forta-
lez.as que gitardavão Capitães com 
muitosfoldados. 
Fernão Lopez, de Cafianheda capit. 
97.do liv.S. 

Salahedin na Serra do Mandou, que per fua afpereza fe não 
pode entrar>. Mas Badur corrompeo com dinheiro aqucllcs. 
Capitães, & f e z que lhe abriííem as portas da entrada da Se-
rra. Acodindo ei Rei Mamud à cila entrada,hüsCapitães leus 
queeílavãoem outro paíío vezinho, nosquaes ouve mais 
lealdade que nos outros,entretiverão agente de Badur tanto 
eípaço,que el Rei Mamud teve tempo parafe acolher à feus 
paços,que erão no alto da Serra,à ordenar algüas coufas,pois 
não tinha outro remedio contra tam poderefo inimigo ; & 
chamados feus filhos,mandoulhes que fe pofeífemem falvo, 
porque elle cm fua pefioa queriafazer a expcriencia da verda 
de,ou traição de Badur.Mas nenhum de leus filhos o quis fa-
zer, fomente Chandc Chan feu genro,irmão do Badur,por o 
perigo que corria de morte,fe acolheo por detrás da Serracõ 
algum dinheiro que lhe o fogro deu,o qual fe foi para o Rei-
no do Decan.Tambem fe foi para o Reino do Dclij hum fo-
brinho de Mamud,que algús dizem que era feu filho. Pollos 
clles em falvo,chegou às portas do paço d'elRei humSenhor 
do Guzarate chamado Cancanà, & apôs eíle chegou outro 
por nome Cadamo Chan,homem de muita autoridade, & q 
muito tépo fora Governador do mefmo Guzarate. Os quaes 
cotn palavras,& pro meífas juradas afsi moverão ao Mamud, 
que deu a entrada ao Badur.Mas elle não comprio com o que 
cíles da parte de feu Rei prometterão,queera não lhe aver de 
tomar feu Reino,mas tornarlho à entregar como feu pai dei-
le Badur lho entregara ja hüa veziquando o tomou ao Sanga 
paífado Rei de Chitor,que o tinhaufurpado ao mefmo Ma-
mudrporque em lugar de comprir fua promeíla o mãdou pré 
der em ferros,& rnctter em hum andor cerrado, & entregar à 
hum feu Capitão chamado Dacafo Chan,com voz que o le-
vaílè à Champanel,& no caminho fe fez per ordem dei Rei 
Badur hum arroido feitiço, & dentro no andor matarão á el 
Rei Mamud às eftocadas. Os filhos forão também levados 
prefos à Serra de Ghampanel, & mettidòs em tal parte, que 
mais era para os mattar,que para os ter em guarda,fendo mo-
ços innocentes. A molher deu à hü feu privado chamado Mi-
nao Chan,& de tres .filhas q tinha,elle tomou a maior, outra 
deu à feu fobrinhòi Emir Mahamed Xiah, & a outra àoutro. 

Feito 

10 

1 0 

3 ° ( 

40 
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Feito Soltam Badur Senhor de todo o R eiiio do Mandou, 
lhe vierao dar a obediécia todos os Príncipes do Reino: & lo-
go começou dar o pago aos Capitães d'el Rei Mamud, por a 
traição qcontrafeu Senhor cõmetterão;porqmetteoeiitre 
dous mais principaes talzizan.ia,qhú matou ao outro, & elle 
mãdoudegollarao matador,moilrãdo que fazia dellejulliça 
por fe mollrarRei jufto.E per outros modos,& artifícios,por 
cõprir c5 fua má inclinação,à todos caítigou com morte. Ao 
Salahedin,porq foi o q ordio a traição dos Capitães, mãdou-
lhe dar todo o tefouro q fe achou d'el Rei,q erão quinze colo 
res,q vale de noífa moeda tres contos dJouro. Más como Sala 
hedin não era menos malicioío q el Rei,& entendeo q aquil 
lo era para o ícgurar,diísimulou cõ elle,& pediolhe licéça pa-
ra mãdar feu filho herdeiro chamado Botiparao ao Reino de 
Chitor à cafar cÕ húa irmáado Sanga,dãdolhe entêder, q erâ 
para elle Badur fazer fuas coulas iiaqlle Reino mais levemé-
te,têdo feu filho tãta razão nelle, como era íer cafado cõ húa 
irmáa d'el Rei. A vida cita licença, & pofto o filho em falvo 
cõ grande apparato de noivo,para melhor encobrir feus inté 
tos,acolheofe també oSalahedin para o Senhorio de R ao fi li-
ga,«} he húa Serra inexpugnável, onde tinha húa cidade, aisi 
por íitio,como por arte mui defenfavél,q era a cabeça de feu 
Eítado. Badur como era home aitüto,& q em todas fuas cou-
las ufava de artificio,& manha, não moítrou fentimento da 
ida do Salahcdin,antes lançou fama que o avia de deixar por 
Governador d*aquelle Reino do Mandou. 

C A P I T V L O X 

Como Salahedinpor engano do Soltam "Badur, Vindo ao 7{eino de 
M andou,foi pre/o,&- Badurfefoi à %aofthga embujea deBotiparao, 

que lhe e/capou, & como quis dar batalha ao Qntormenmo 
irmão do Sanga,com quem tinba feitas liatb 

ças,<? amizade. 

O L T A M Badur como cfperava tépo pet 
algum engano aver às mãós o Salahedin, apro 
veitoufe da occáfião qüe fê lhe logo offere-
ceo, & foi andar nova entre os do ícU arraial, 
que os Portuguefes vinhão fobre Cambaiai 
^ V Polo 
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Polo que efcreveo ao Salahedin, encomendandolhe muiro q 
fe viefle para Mandou,porque elle tornava à fuás terras con-
tra o mar,por aquella vinda dos Portugueíès. Salahedin con-
fiado nos mimos das cartas,& vendo que Badur fizera ja duas 
jornadas de caminho para a parte que lhe dizia,ajuntou hum 
bom exercito,& com elle fe vèo dereito ao Mandou. Mas Ba 
dur que trazia eípias fobre elíe,lhe furtou a volta, & hum dia 
amanheceofobrefeüarfaiaí de improVifo, poloq vendo Sa-
lahedin que lhe nau pôdia efcapar,por lhe ferem os caminhos 
tomados,fe entregou à Badur.O qual o fez Mouro per força, 1 0 

& mandou hü de feus Capitães fobre Raof inga, cuidando q 
íe lhe cntregaífe.Mas Botiparao filho herdeiro do Salahedin, 
vendo que fizera Mouro à feu pai,não lhe quis obedecer, né 
menos os feus fubditos de Raofinga * que por o mefmo refc 
peito lhe tinhao odio. 

A efte mefmo tempo chegou tecado à el Rei Badur,como 
o Governador Nuno da Cunha com grande armada ia fobre 
Dio,com efta nova efpedio com grande preííadous Capitães 
com muita gente,& munições. Alli lhe vèo também nova, q 
o Sanga novoRéi deChitor,com quem elle poucos dias avia 
aílcntara grandes amizades nas viítas que tiverão, morrera 
naquelle caminho que fazia para Chanderij, & que levanta-
do por Rei hum feu irmão moço de pouca idade, por o qual 
governava fua mai a Rainha Crementij,que livrara da mor-
te à Badur,fe forão os grandes para fuas terras. Per aqlle mef-
mo tempo era vindo onde Soltam Badur eftava Tear Chan, 
homem de muita confiança, & autoridade', que lhe tinha el 
Rei dado a Capitania da Serra de Champanel,que era a mais 
forte coufa de feU Reino,onde elle tinha todo feu tefouro, & 
muitas vezes deixava fuas molhetes,quando fazia algúa com 30 
prida jornada,ao qual mandou chamar q vieífe para elle com 
gente,porque efperava fazer o que fez com a nova que lhe 
derão. E foi mandar logo d'alli Madre Maluco feu Capitão 
cõ doze mil de cavallo à Raofinga per hum Caminho, & elle 
tomôü outro menos ufado, cuidando que pudeífe acolher à 
Botiparao filho de Salahedin.Mas Cortio elle trazia efpias no 
arraial de Badur,tanto que foubedeftes feus caminhos,entre-
gou a Serra de Raofinga à hum feu Capitão,& com feu excr 
cito fe foi caminho de Chitor. Efta ida fez elle, porque fabia 
que Badur levava feu pai prefo,& que o avia de cercara elle 4 a 

naquella 
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que fc lha não entrcgaffc, como determi-
nava fazer, lhe mataria feu pai ante ícus olhos. Mas Soltam 
Badur como foube do caminho que Botipatao levava,à gran 
de preífa mandou à Madre Maluco feu Capitão que lhe foíTe 
tomar hum paífode aípera montanha per onde elle avia de 
paliar: mas Botiparao era ja paífado quando elle chegou ao 

Soltam Badur, deixada a maior parte de íèü exercito em 
Raofinga, o entregou à Tear Chan,&foi com outra par-

19 tedelle ao paílo onde eftava Madre Maluco , & juntos am-
bos os exércitos, foi caminho das terras do novo Sanga mo-
ço de poucos annos,mais com tenção de o tentar fe o achava 
tam defeuidado, & defapercebido, como lhe dezião que ef-
tava,que de o confolar pola morte de lep irmão, & à Rainha 
Crementij (à quem elle tinha tanta obrigação) pola de feu 
filho.Mas o moço ainda que não tinha idade para governar, 
tevea para defender feu Reino, vindo à impedirão Badur 
que não lhe entraííe nelle com quinze mil de cavallo, gover-
nados por mui bõos Capitães. Badur, trazia dez mil, & du* 

?-9zentos Elefantes, & algüa artelharia. Chegados ambos a 
vilta,em parte que lhe ficava hüa ribeira no meio, cada 
hum fortajeceo leu arraial efpcrando q vieífe a manhãa para 
darem a batalha j a qual não ouve eífeito,por vir recado à 
Badur , que o Sanga fugira aquella noute , fem ficar no 
campo mais que húas poucas de tendas velhas, & outras 
couíãs de pouco preço. Hús dizem,que o Badur íèntioo 
ardil do Sanga , que le fez fugido , para elle Badur o fe-
guir ate que cailfe na cilada que lhe tinha armada. Outros 
affirrnão,que Badur foi avifaao per peífoas que o Sanga tra-

<3 o zia no feu confelho, que o avifavão de tudo o que paífava. 
Porque Badur trabalhava muito que lhe cuftaífem as vitto-r 
rias dinheiro, & não fangue, & nifto gaitava grande par-
te do feu. Finalmente por qualquer caufa que foflè , elle 
não feguio o caminho que levava, & deixou alli em hú cer-
ro paílo ao Madre Maluco, com quatro mil de cavallo,co-
mo homem que temia virem lhe dar nas coitas, & tornouíè 
à Raofinga, onde chegou Muítafà, que el Rei mandou ir dç 
Dio,àque deu o nome de Rume Chan, & fez as merces 
que atras eferevemos, & para fazer experiencia de iuapef-

40 foa, & induftria, lhe mandou que combatcíle a cidade com 

V i os 
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os fcus Rumes que levava,&: com os Francefes da nao do Bri 
gas,de que atras efcrcvemos,com oito Portüguefes que anda 
vão no feu arraial. A cidade citava aíTentada no alto da Serra, 
emíítiotamingrime, & afpero, que às pedradasfe podião 
defender os pálios perque fe entrav a nelle, nos quaes avia ba 
luartes com muita artelharia. O primeiro foi entrado pelos 
Portuguefes, & o que íè delles adiantou foi hum mãeebo por 
nome Franciíco Tavares,quc na tomada do fecundo baluar 
te matarão , & íèus companheiros forão bem feridos. Dura-
rão eítes combates quatro meies,acè que ganhando todos os 1 o 
baluartes,cl Rei chegou à dar hüa bateria a cidade, com que 
derribarão hum grande lanço delia. 

C A P I T V L O X I . 

Como o Soltam Badur tomou a cidade de Raofinga àpartido, & da 
Verdadet<? diligencia que ufou^ara que os Vencidos nao rece-

berem offenfa.Edo Valerofofeito de SalahedinjUP 
dejuas molheres. 

- 1 0 
A O querédoBotiparaoefperaremRaoíinga 
ao Soltam Badur,& pôr em perigo feu pai fe fe 
defendeífe, foi cõbater húa cidade notavei de 
íèu Eítado,q confinavacõ o Delij, q hum Rei 
d'aqlle Reino chamado Álamo lhe trazia ufur 

pada,-ao qual venceo Botiparao,& cobrou fua cidade. Álamo 
cm odio ae Botiparao,& pretédendo recuperar a mefmacida 
de,fe vèo para SoltãBadür,ao tépo q clle citava ja em partido 
cõ a géte da cidade de Raoíinga,q tivera em ccrco. O Badur 
quãdo vio hú Príncipe tã grãde, q trazia cõfigo doze mil de 3 o 
cavallo,q fevinha offerecer para o íèrvir naqlla guerra,fezlhe 
muita hõra,&como era vão,&mui altivo,por moítraríè mag 
nifico,& grãdiofo, lhe deu muito dinheiro,cavallos,& gran-
des atavios,& terras q lhe rédeífem em quãto andaífe cõ clle. 

O partido q os da cidade moverão ao Soltã Badur,foi def* 
pois de não teré polvora,frechas,& munições,cÕ q iè defen-
aeíTé,q entregarião a cidade,cõ q lhe feguraíTe asvidas,&fazé 
das,&adefpejarião, por quãto fequerião ir habitará outras 

artes,& q os q quiíèfsé ficafsé livremête. Feito citc cõcerto, 
üa antemanhãa vèoíc a maior parte da géte da cidade afsétar 40 

cm 
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em hua fralda da Serra em modo de arraial, para dalli fegui-
rem leu caminho.E de quam pouca fè Soltam Badur gardou 
com juramento à outras peífoas,cometia gente,fuccedendo 
o negocio contrario à eíperança que delle fe tinha (como fc 
vcrájtcvc tanta conta em compriro que prometteo,que re-
ceado que os feus foldados lhe fizeffem algum dano, mandou 
à hum leu fobrinho,q com fuagente eíliveífe em guarda d a-
quella que fe lhe entregava.E porq elle cuidou que as primei 
ras peífoas q faiífem folfem as molheres,filhos, & família de 

i o Salahedin>que elle trazia prelo coníigo,vendo q era ja muita 
gente em baxo, & cilas não defcião, mandou trazer Salahe-
din ante {i,&pergütoulhe porque não vinhãofuasmolheres, 
ao que elle não foube refponder,fomente diífe que mandaífe 
làalgüapeífoa que vieífe em guarda delias, que per ventura 
com temor de receberem algua oífenfa da gente de guerra, 
não oufavão de vir.Para o que el Rei mandou logo hum pri-
vado feu chamado Aliccr,q era aquelle Capitão qperdeo as 
fullas em tempo de Lopo Vàz de Sampaio,*dandoJhe aviío ^Comtfereferia no cap.14.deHv.x 
q tiveífe grande recado no telouro de Salahedin; porq como 

1 o avia pouco tempo que elle avia dado à Salahedin o q toma-
ra à ei Rei do Mandou,& mais fabia fer elle muito rico, & q 
avia grande tempo qentefourava,parecialhe ter alli húa mui 
grande prefa.Chegando Alicerao muro da cidade,lhe vèore 
cado das molheres de Salahedin,perque lhe fazião laber, que 
ellas não fe avião de entregar à peífoa a!gua,fenão ao mefmo 
Salahedin.E quãdo elle folfe morto,à própria peífoa d'elRei. 
Trazido elle recado à Badur,mandou à Salahedin que foíTe 
là para vire em fua companhia,& o mefmo Alicer em guarda 
delle,com poucagente,por não fazer eílrondo, com que as 

2 o molheres fe aíTombraffem. 
Entrando Salahedin onde ellas o eílâvão efperando 

apercebidas para o que determinavão fazer, começarão de 
lhe lembrar fua honra,& quam mal o tinha feito em fe tornar 
Mouro,porq illo procedia da vontade,&os cafos da guerra, 
& fua prifão da fortuna,có outras palavras taes, que não teve 
Salahedin que lhe refponder, fenão q de vontade nunca fora 
Mouro,& o que niílo fizera fora por falvar a vida,& a vir alli 
offerecer por lalvação delias,ou para morrer cõ ellas juntamé 
te.Erão ellas molheres com fuas eícravas por todas quinhen 
tas Gêtias,afora algúas Mouras que na guerra forão cattivas. 
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As quaes molheres/egundo feu coftume GétiIico,de fe quei 
maré quando morre léus maridos, eftavão offerecidas à efta 
morte,antes q ir à poder de Soltam Badur, & para ifto tinhão 
em hum pateo grade muita madeira junta,de fandalo, pao de 
aguila,béijoim,& outras coufas odoríferas,& vafos de azeite, 
& manteiga para melhor arder. O Salahedin quando per ellas 
lhe foi molhado aquelle inftrumento de fua fim,chamou to-
dos os parentes,& criados,que eftavão em guarda delias, que 
íèrião cento & vinte nomes,& defpois de lhe fazer húa aren-
ga, em q tratou da hora,& louvor que ganharião em morrer 10 
todos iuntaméte por não cairé nas mãos de léus inimigos,& 
vire à baxeza,& cattiveiro.Todos fe forão a hú tãque d'agoa 
que tinhão das portas adentro,onde fe lavarão, & feitas liias 
ceremoniasnaquellelavatorio,em remiííão (fegundoelles 
crião)de feus peccados,veftindofe cada hum hüa camifalava-
da,& os cabellosfultos, per honra da liberdade, íe vierao às 
molheres com fuas efpadas nasmãos,com palavras, &cere-
monias de fua religião. O Salahedin foi o primeiro que fobre 
aquelle ajuntamento de madeira, começou de degollar fuas 
molheres,indo ellas ornadas de muitas jóias d'ouro,& pedra- 1 0 
ria,& de todo o melhor que tinhão,para cevo do fovo. 

O Capitão Alicer,que com o Salahedin viera, como não 
eftavapoderofoparaoeftorvar,poftoqniífo lhe fallouem 
modo de piedade,& compaixão, temendo que aquella fúria 
vieíTe à quebrar nelle,tornoufe com grande preíTa dar conta 
à Soltam Badur d'aquelle eftranho auto, à que devia de aco-
dir,ao menos quando não podeífe faívar às peífoas, para fal-
var a riqueza antes de fe queimar. O que elle logo fez,pondo 
fe à cavallo,& mandando certos Capitães que eftavão mais 
preftes, que foífem diante à entreter que não ouveífe tanta 3 o 
perda,Mas quando chegarão àhús baluartes que eftavão no 
meio da Serra ̂  acharão o Salahedin, que Com os ícus tinhão 
morto àcfpada muita gente que guardava aqúella entrada 
da Serra: &r os paços do Salahedin paredão o mefmo infer-
no de chamas de fogo, entre fumo de mil cores, fegundo 
a niateria que o fogo queimava. Finalmente o Salahedin 
com os feUs, como quem queria vender fua vida atrocode 
muitas,andando todos armados,fizerão coufas,que não pare 
cião de homés,fenão de Demonios q andavão reveftidos nel 
les: porque fendo fòs cento & vinte homés, matarão mais 40 

de 
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de quinhentos,ate que mais canfados,que vencidos, à ferro 
forão mortos. E fe o Salahedin não morrera logo de hüa eí? 
pingatdâda na primeira fúria,ainda o dãno fora maior . É en-
tre os feridos d aquelle infulto,que forão muitos, foi hú Por-
tuguês,&dous FranCeíès. 

E porque o fobrinho de Soltam Badür,q elíe mandarapôr 
em guarda da gente,q fe faira da cidade fobrè fua f è , não po-
dia reter os foldados, que não foíTem a roubar,por a indina-
ção q tomarão defte feito do Salahedin,acodio o mefmo Ba-

io dur à efta fúria por manter fua palavra: & eftafoi a primeira 
que guardou. E ainda lhe foi ífto mais louvado,porq temédo 
le q toda via os foldados fe defmandaírem,mandou avifar aos 
principaes da gente que era faida,que aquella noute fe foífemi 
caladamente em boa hora,& íizeflèm fogosde ixa íTem al-
guas tendas velhas armadas,para terem tempo de fe ir efeoan 
do pela outra fralda da Serra:porque elle mãdaria ao Capitão 
da guarda delles,que ninguém foílè ao feu arraial, & em quá 
toviíTemalgüastendas,&fogos,prefumiriao não ícrempar 
tidos.Elles o fizerão afsi,& fe falvarão,hus fazendo caminho 

2.0 paraoReinodeChitor,outrosparaode Delij. E de quanto 
tefouro Badur efperava de aver do Salahedin,achou fomente 
quaíi hum milhão & meio de valor,entre ouro,prata,& cou-
ias de cafa,porque o mais fe queimou,& avia levado Botipa-
rao quando fe d'alli foi. 

C A P I T V L O. X I I . 

(orno Badur mandou dar honrada fepulturaà Salahedin, IT aos que 
com elle morrerão como fe\ afogar Jílicer feu prihado em hwrt 

3 o rio jW datifitafio que lhe fe^Mclique Tocam, C7 como to-
mou o Rícino de Qhitor ao Satiga, das condtções 

com quefelhefezjoafiallo. 

Ecolhido o defpojo da cidade de Raóíinga,má 
dou el Rei fazer hüa nobre fep ultura à Salahe-
din, & aos Mouros q com elle morrerão ao feu 

1' modo: & aos mais principaes Gétios mandou 
* queimar os corpos, &levarfuas cinzas ao rio 

Gãga,qhe o Ganges,fegúdo feucoftume.A cidade, & toda a 
j 0 Serra deu àSoltã Álamo,q noyaméte era vido ao fervir naqlla 

V 4 guerra, 



/ 
3 t i D É C A D A Q _ V A R T A . 

guerra,a qual logo foi povoada de gente da tcrra.E cmquari-
tòfeelRei alli deteve,mandou à Tear Chan,que com fuagé 
te>&: outros algús Capitães foífe tomar a fortaleza de Doçor 
no Reino de Mandou,que o Sanga paífado tinha tomada, a 
qual levemente Cobrou por fé delpejar,& deixando nella Ca 
pitãeSjfe veo caminho do Mandòu,onde ja achou el Rei que 
efteve alli ate o fim do in verno.E como Badur era homem q 
feu efpirito não aífeífegava fem fazer algum mal, paíTeando 
hum aia à cavallo ao logo do rio Narbánda,que íe Vem met-
ter na enfeada de Cambaia junto da cidade de Baroche,por to 
nafeer naquellas Serras do Mandou,entrou em hua fufta que 
mandou fazer parafeu paífatempo,& em hua almadia muito 
pequena fez entrar o Capitão Alicer,& como tinha ordena-
da a morte defte, os remeiros que remavão a almadia derão 
Com cllc na agoa em modo de folgar,como que queria el Rei 
Ver íè fabia nadar.E ouvindo os brados,& laftimas que Alicer 
dizia,pedindo que lhe acodiífem,Badur íe matava de rilo,ate 
que o miíèravel íè afogou. Era efte Alicer naquelle tempo 
mui privado d?el Rei,& de ninguém confiava fua mai,& qua 
tas molheres tinha fenão delle, como ja liara fua armada das 2© 
fuftas de D i o , & de feu pai Camalmaluco a Capitania da 
mefma cidade. 

Nefte tempo vèo Melique Tocam,que eftava em Dio, vi-
fitar à el Rei com grandes preíentes, & darlhe conta como 
tinha nova mui certa da vinda dos Rumes, parael Rei orde-
nar o que niílo avia de fazer, & outros aífombramentos das 
armadas dos Portugueles, para moftrar a muita necefsidadc 
que avia delle fer fempre prefente naquellacidadejpòraqual 
razão el Rei o defpedio logo,& lhe deu algús Portuguefes, & 
Francefes que là andavão,por os aver por mais fieis q os Tur 3 o 
cos,temendo que vieílèm como Melique Tocam lhe dezia. 
E avendo ja dias que elle era partido para Dio, & eftando el 
Rei em Champanel ordenando hüa grande fefta, à que elles 
chamão Bacharij,em que matão grande numero de gado de 
toda a forte, cm memoria daquelle facrificio que Abraham 
fez do carneiro em lugar de feu filho Ifac,lhe chegou recado 
defte Melique Tocam,em que lhe fazia faber qUe fobre Dio 
era chegada hüa groífa armada,& que ainda não tinha fabi-
do fe erão Rumes,fe Portugueles. Com efta nova defampa-
rouel Rei afefta,& à grande prcíla fe vèo à Dio. Aquella ar-

mada 
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mada era a de Antonio de Saldanha, de que atras efcreve-
mos. * E como ei Rei achou recado em Dio , que a armada «xoc*pitulo.i7.do livre./,. 
m o fizera mais dano,que tomar algüas naos que vinhão do 
Eítreito do Mar roxo,fem acometter a cidade, ficou defcan-
fado,& fem alli fâzer detéçajporq efperava de ir fazer guerra 
ao Sanga Rei de Chitor,mandou levar de Dio feifcentas pe-
ças d'artelharia,em que entravão cinco baíilifcos, & cõ cem 
mil de cavallo,& gente de pè fem numero, da qual a que fo-
mente fervia no arraial enchia os campos,fe abalou. 

O Sanga o efperou jüto de Doçor, mas como vio aquella 
grande potencia de gente,armas,& artelharia, não oufando 
efperar mais,fe recolheo para Chitor,3 em cujo alcance man .. . 
1 r r> . v r . . . ' n . 1

 r . Chitor nahngoa da terra quer dt 
dou Badur ate o encerrar na cidade. Eita da meima maiieira z.er sombreiro do mundo, cr ajsi o 
de R ao fingaeítifituadafobre húa grande Serra mui afperà *ra eft*cidade,porfera mais mbre, 

de fobir, fomente de fronte tem hum pico,que lhe fica quafi ' d u j t o w -
igoal em altura,que por fer vezinho à cidade, por caufa delia des,& de/eus moradores,cujas pare 

fe chama Chitorincomodiminutivo.Deílepico fe começou deserão forradas de taboas doura. 
m • 1 1 o 1 11 o u i n 3 das,oubranqueadas com bum bitu. 
a bater a cidade, & delle,& d outras partes,em que el Rei co- m muiaiV0}& risque parecia 

mo chegou mandou aífeílar a artelharia,foi tam grande á ba dr». 
;r-o teria dos bafilifcosÁ doutros tiros groíTos,que derribarão 

hum grande lanço do muro da cidade. Os de dentro fe virão 
em tanto perigo,& aperto,avendò dous mefès que durava o 
cerco,em que fe defenderão mui esforçadamente,que vierão 
à concerto,& foirQue el Rei de Chitor lhe alargaífe todas as 
terras que tinha tomadas do Reino do Mandou, & todas as . 
peífoas que tinha em arrefés,por o refgate que o Soltam Ma-
mud do Mandou lhe ficou devendo; & afsi húa coroa de pe-
drar ia^ certas jóias outras,que o mefmo Soltam dera em pa 
gamento de feu refgate quando foi vencido na batalha q lhe 
o Sanga velho deU;& que hum irmão mais moço do Sanga o 
ferviífe com dous mil de cavallo, & que o Sanganofimdo 
antro foífe à Corte delle Soltam Badur à lhe fazer à falema co 
mo feu vaífallo;& que Botiparao filho do Salahcdin morto q 
citava cafado com húa füa irmãa,vieífe à fervir à elle Rei Ba-
dur como feu vaífallo.Feitos fobrcelte concerto feus contra 
tos ao feu modo,Badur foi entregue de tudo: & entre algüas 
villas,& cidades que o Sanga entregou,a que mais fentio foi 
a cidade de Renatambor, que eíjtà nosconfís do Reino do 
Delij,fituada em húa Serra redonda,que tem doze legoas em 
tomo todas de cãpina fem açoa, perq não pode fer cercada. 
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Defta mancirapagou Badur o beneficio que a Rainha Cre-
mentij de Chitor lhe fez quãdo o livrou da morte, que el Rei 
feu marido lhe queria dar,pola que elle deu fem caufa em fua 
prefença à hum feu fidalgo principaLE nifto pararão as ami-
zades,^ lianças que o Sanga mancebo,& elle contratarão. E 
com efta vittoria ficou Soltam Badur Senhor de tres grandes 
Reinos,do Guzarate,do Mandou,& do Chitor,cujos Reis de 
cada hum per ííera potentifsimo, & riquifsimo avia pou-
cos dias. 

ÍO 
C A P I T V L O X I I I . 

ComoVèonoVaà Soltam Badur,que Babor Q{ei dosMogoles em 
fallefado daVindado VrincipeMir Zaman,cunhado donofo 

1{ei,à Corte do Badurcomo elle intentou diminuir os/oldos 
& quantias que agente de guerra 

tinha delle. 

Cabadas eftas coufas com os de Chitor,Soltam 
Badur fepartio para a cidade do Mandou,onde ?.o 
lhe vèo nova que Babor Patxiah Rei dos Mo-
goles era fallefcido,& que hum filho feu per no 
me Omaum Patxiah reinava,ao qual elle logo 

ordenou mandar vifitar per hum Capitão feu Mouro de na-
ção Coraçone,por faber bem os eftilos dos Mogoles,& com 
elle hum Caciz homem mui religiofo de fua feita. A fubítan-
cia defta vifitação,& embaxada,era alegrarfe com elle do no-
vo Eftado que herdara,& oíferecerlhe lua amizade,& que co 
mo amigos,& aliados aflentaífem pazes; para o que o Caciz 
levava os livros de lua lei, para ferem juradas nella, aven- 50 
do que os Mogoles não erão tam doutrinados nas coufas dei-
la,comoerão os Mouros do Guzarate, por a vezinhança, 
comercio que tinhão com a cafa de Meca. 

Nefta conjunção chegou à Corte de Badur Triftão de 
Ga ,que Nuno da Cunha mandara fobre concerto de pazes, 

*Xicap.ij. io Vmo.4. como diílcmos atras* E no tempo que eftavão na Corte do 
MogolosEmbaxadores de Soltam Badur,vèo àfua hum 

» S e í & S S pri"dPechama
r
do Mit z»™a>* canlad°ac °<™<m pat-

lf.iydoUv.i.da Década. xiah,que era cafado com huafuairmãa.Sua vinda era com te 
mor d el Rei,q fofpcitava que Mir Zaman intentava traição 40 

para 
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para o matar. Trazia eít Príncipe confrgo milhomes de Ca-
vallo, & grande apparato,como à feu citado convinha,poíto 
que lua partida fora apreífada,como quemfugia.Soltam Ba-
dur,fobre muitas horas que lhe fez,lhe deu logo dinheiro pa-» 
ra fe prover de coufás neccíTarias à fua caía,& para feufulten 
to a cidade de Borodà, que rendia cento & oitenta mil par* 
daos. Omàú Patxiahíeucunhado, como loube ícr ellc aco* 
lhido à Cambaia,efcreveo à Soltam Badur que lho mandaífe 
entregar, & em quãto não teve refpofta delle,nao quis deípa 

JQ chardetodoo Embaxador ,poloquelhe conveo deixar la o 
Caciz,& hum MeÍique,que era a fegundapeíToa da embaxa-
da,& virfeà Soltam Badur fobre o cafo.Badur o tornoulogo 
àinviar mais à intentar amizade entre Omaum,& feu cunha 
do,que à dar promeíTa de lho entregar. 

Eítandoeltas coufas afsi movidas, fuccedeo para Badur 
não aíTentar paz com oGovernador da índia ,&cõ Omaum 
Patxiah,que lhe veo nova,que hum feu tio irmão de fua mai 
fc levantou por Rei , com favor de hum Capado Capitão da 
Cidade de Mambadabad,& de outros Capitães,no que entra 

' l o va Mujatte Chata.Soltam Badur como foube deite alevanta 
mento (de que oavifoú o mefmo Capado, temendo quefe 
não fuccedeífe o cafo bem,que defpois vieífe ellé à pagar elta 
traição com a vida)acodió logo com mão armada,& não fò-
meme matou o tio,mas duas peífoas principacs,que publica-
mente favorecerão aqueliarebellião; & comMujate Chan 
difsimuíoujpor fer húdos mais antigosSenhoresdoGuzarate. 
E à Tear Chan,q era feu principal Regedor,& Capitão da Se 
rra de Chãpanel,onde tinha feus tefouros,& molheres,per al-
çus indícios que de algús feus criados,& peífoas à elle chega-

3 o Sas,teve de elle favorecer eíte cafo do tio,o fuípendeo por al-
gús dias do cargo,at e elle ir em peífoa à Chãpanel ver fe acha 
va algum raítro,para acrefcentar o cafligo;& ao Capitão Ca 
pado fez honra, & merce. E como ficou defaíTombrado da 
principal gente que tinha morto, & fe vio Senhor do Reino 
do Mandou,& o de Chitor eílava à fua obediencia, parecia -
lhe que eftava feguro dc noífa parte, & dado Mó gol, por as 
pazes que determinava ter com elle, & com o Governador 
Nuno da Cunha. Poloque fe refolveo defpedir a gente de 
cuerra,& encurtar as comedias que tinha ordenadas aos Ca-

40 pitães,por eftarem preítes com gente quando qs chamaífe.E 
chegou 
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chegou à tanto efte negocio, que diífe aos Senhores que ti-
nhão terras, & rendimentos para efta defpcfa, que lhes avia 
de defcontar certos annos que comerão os rendimentos/em 
aver guerra,& fem elles terem a gente obrigada.E afsi come-
çou àmover húa coufa,que Te antes lhe tinhão odio por fuás 
crueldades,& por quam vario, &c fubito era em Tuas acções, 
com ifto fe dobrou,& logo fe paííarão para o Mogol quatro 
mil homés nobres efcandalizados deíla novidade. 

C A P I T V L O. X I I I I . 

(orno Soltam fèadurpor Mujate Cban lhe contrariar que nao tirajfe 
as comedias aos nobres que oJcrVirao na guerra, o mandou à 'Dio pa-

ra Melique Tocam o matar: Cr do Valerofo feito que fizeraoy 

Mclique em defcobrir aquellefegredo à Mujate3<y Mu-
jate em feira prejentar à elT{ei para que 

elle o matajje. 

E N D O Mujate Cban , que era hum dos 
mais antigos,& poderoios Senhores do Reino 
de Guzarate,adeíordemque el Rei intentava 
cõ aquelles nobres queoièrvirão nas guerras, 
dizia em publico,que não avia de confentir, q 

à gente nobre lhe fofle tirado o que tinha, por o averemme-
recido per ferviços de Teus avòs,&feus.Poloque Soltam Ba-
dur que tinha fofpeita que favorecera à íèu tio no alevanta-
mento que fez contra elle,& defejava de o caftigar, &c não 
oufava por a grande qualidade de fua: peífoa, por contrariar 
aquella fua ordem,determinou de o matar per manha, como 
erafeucoftume. Para o que chamandoo hum dia, lhe diífe, 3 
que elle fabia bem como tinha aífentado com Nuno da Cu-
nha Governador da índia,de fe verem em Dio:& porque te-
mia,que vindo o Governador poderofamente , achaílè Dio 
defapercebida,lhe rogava fe foífe para là,para favorecer com 
fuapeíToa, & gente à Melique Tocam, em quanto elle não 
fofle,& que hi o çfperaífe. Partido Mujate Chan para Dio, 
defpediologo Badurhum feu Secretario por nome Mula Ma 
med,com húa carta para Melique Tocam, em que lhe man-
dava,que tanto que Mujate Chan foífe na cidade,por lhe fa-
zer feita o leyaífe hum dia em húa fuíta ao mar, & o lançaíle 4 

nelle 
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nelle com hüa pedra ao pcfcoço:& que quando delta manei-
ra o não podeíTe matar,roíTe de qualquer outra,com que não 
cfcapaíTe de morte. 

Na noute que eíte Mula Mamed chegou a Dio, deixou a 
fua tenda na quintãa de Melique,&vèo embuçado à cidade 
darlhe conta do negocio à que vinha,& como trazia hüa car 
ta d'elRei,à que elles chamão formão, a qual também com 
o feu fato deixara na quintãa,& por não fe pôr à defenfarde-
lar logo per ante os feus, fe viera fem cila antes que Mujate 

í o Chan cnegaífe,que devia ja vir perto.Melique Tocam,quan 
do ouvio eíta maldade d'el Rei, ficou aífombrado, & refpon-
deo à Mula Mamed que fe tornaífe à fua tenda, & como ho-
mem que vinha caníádo repoufaífe ate o outro dia ja tarde, 
pois Mujate Chan não era chegado. Dcfpedido Melique de 
Mula Mamed,mandou logo chamar algüs homés, de q mui-
to confiava à que deu cotado que lhe el Rei mandava fazer, 
pondolhe diante quam grande Senhor era MujateChan,que 
fomente de parentes,criados,& vaífalíos tinha dez mil de Ca-
vallo,& que bem fàbião quam leal femprefora aos Reis. E 

io que fegundo o que tinhafabido,que a caufa de o el Rei man 
dar matar procedia de lhe elle ir à mão por hum dano tam no 
tavel como era querer tirar as comedias aos homés que as ti-
nhão merecidas ao Reino,& à elle proprio Badur.Mascomo 
elle era homem perverfo,que per mui leves coufas fe movia 
à pôr em effeito qualquer grande maldade, & nafccra para 
derramar quanto nobre langue avia no Reino de Guzarate, 
elle Melique eltava determinado em não fazer o que Badur 
lhe mandava,mas que com tudo queria o parecer delles. O 
voto de Melique approvarão todos, & ainda acrefcentarão 

3 o muitas mais razões,para lhe não aver de obedecer, tam abo-
rrecida^ defeontente eltava a gétc da vida, & feitos daqlle 
Rei. fola qual razão Melique Tocam eípedio logo hum dei-
tes homés à grande preífa a Mujate Chan,perque lhe manda 
v a dizer o que paífava,por iífo viífe o que tazia; & como elle 
vinha ja muito perto de Dio,aquella noute teve eíte recado: 
o qual da gente que trazia mandou logo trecentos de cavallo 
que ante manhãa foíTem dar na tenda de Mula Mamed, & o 
prenderão, & lhe bufearão o fato que trazia, ate acharem a 
c a r t a d'el Rei para Melique Tocam, a qual logo foi levada 

40 à Mujate. E tanto que pela cartadelRei vio fer verdadeo 
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que Melique lhe mandara dizer,fem fazer mais detença, da; 
mais limpa gente, & efcolhida que trazia, tomou quinhen-
tos de cavalio,& com elles fe tornouà Cambaia,onde ei 
Rei eftava. Ecomo homem confiado em Tua peífoa,por 
fcrmuicavalleiro, & amado dc todos por fuás qualidades, 
fe foi à el Rei (que fe vinha chegando â Dio para fe ver 
com Nuno da Cunha) & tanto que cfteve ante elle, tirou 
de hum terçado que trazia na cinta, & lançoufe aos pèsde 
Badur, dizendo :Se te eu mereço a morte, aqui eííÂ o traidor, 
C o ferro para lhe cortares a cabeça; ainda que o eunao mere-
ça } f e dijjo tes contentamento , que maior honra pojfo eu de/ejar, 
que perder a cabeça per tuamao, porfatisfa^rà teu appetite.Mas 
mandaresme matar por hum teu efcrabo, filho d'outro , isto nao 
pojfo eu fofrer Jendo innocente. Outra coufa te merecíamos meus 
atos, tsr meu pai, & eu, por quantos ferbicos temos feitos aos 
teus, â ti. E fe iUo mandatas ft^er, ou nao, ex aqui a tua 
carta. El Rei quando vio que Mujate Chan lhe aprefen-
tou a fua carta, ficou confufo, & tam envergonhado, que 
lhe não foube refponder, fomente o levantou nos braços. 
Epor cuftumarem os Príncipes d'aquellas partes, quando 
querem fazer honra à alguém, ou moftrarenlhe final de 
amor,mandarenlhe dar húa vefte,àque elleschamãoCa-
baia,defpio elRei húa que tinha mui rica,& lançoua nos 
hombrosà Mujate Chan,com grandes palavras de amor, 
& confiança, & algüas defculpas. E por o mais contentar, 
lhe diíle, que tomava o terçado, como de mão dehumíèu 
vaífallo mui leal, & em retorno delle lhe mandou dar húa 

eipada, que lhe Nuno da Cunha com outras coufas 
mandara dc prefente,quando concertarão 

as viftas em Dio,que não ou ve-
rão eífeito. 

C A P I -
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C A P I T V L O. X V . 

(orno Sadur fyide Qtmbaia mandou fecretamente à^ume Chan 
tomar <Dio>(?fe Melique Tocam fe quifefie defender ,que o ma-

tafle. E que homem era loão de Santiago,o que 
foi por lingoa a Cam-

baia. 

A N T O que cl Rei fatisfez com afagos, & 
mcrcesà Mujate Chan,pedindolhc quefefof-
fe para as cidades de Palitanà, & Talajà, que 
erão fuas vezinhas,íia eilfeada de Cambaia. E 
porque entendeÒ que Melique Tocam fora o 

dcfcobridor da morte que lhe mandava dar, determinou de 
o ir per fícaftigar.Para o que teve grãde incitador em Rume 
Chan,o qual dcfêjâva muito ter Dio, & queria grande mal à 
Melique. A caufa defte odio èra,porque Ordenara com el Rei 
que lhe tiraílè a cidade de Barochc,que lhe dera quando à élle 
vèo, fazendo crer à el Rei q BaroChe era hua cidade mui for-
te,& importante à íèu Eftado, & que fendo pofta em poder 
de Rume Chan,recolheria alli todos os Rumes que vieíTem 
àaquellaspartes,&como homeni que era livre, & aventurei 
ro,daria defpois muito trabalho à aquelle feu Reino.Efte cõ-
felho lhe pagou Rume Chan em a mefmá moeda à Melique, 
dizendo a el Rei,que homem que defcobria os feus fegredos 
tam importantes,que o devia dç aver por traidor: & que não 
feria muito tèrfe concertado com os Portugueíès para lhe eri 
tregar Dio,que ellcs tanto defejavão de aver,para fe affegurar 
de S. A.por o delido que fizera i pòló que feu parecer eia,que 
logo antes de Melique fe prover per algúa maneira, foífe pôr 
cobro fobre Dio. El Rei como nefte tempo era governado 
per Rume Chan, paréceolhe melhor o feu confelho, que o 
doutros feus aceitos,à que também deu parte defte cafo.Por-
que os Príncipes que fe deixao governar por homés que lhes 
fallãoà vontade,íao como os homés fraícarios,& fujeitosà 
molheres,que aquella que hè mais nova na converfação,lhes 
he mais aceita. Afsi Badur governado polo novo privado R u 
me Chan,o mandou logo dJalli de Cambaia onde eftava com 
algüs navios de Remo,&dculhe húaprovifão per elle afsina-

^ J/t 
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da, que todos em Dio lhe obedeceíTem como à fua propria 
peílba fob pena ê morte,& per outra proviíao fecreta lhe má 
dou,q fe meteffe em Dio,& trabalhaíle de qualquer modo de 
matar à Melique Tocam.Chegado Rume Chan àcadeaque 
eftà atraveíTada no porto de Dio, fendo Melique Tocam na 
fua quintãa,não lhe quis oCapitão q elle deixou em feu lugar 
na cidade abrir,ate q Rume Chan lhe moftrou o formão a el 
Rei ,& como foi dentro na cidade, apoderoufe delia aquella 
noute.Sendo efta nova dada à Melique, por não fazer eftron 
do,fe vèo có pouca gente ao outro dia,como home feguro,ca i o 
minho da cidade, &c chegando ao Caez que citava da banda 
onde elle avia de embarcar para paífar, os criados de Rume 
Chan qeftavão nas fuit as em que elle vèo, lhe defenderão a 
paifagé, A efte reboliço acodio Rume Chan,para naqlla vol-
ta matar à Meliquejmas os Arábios q elle trazia em fua guar 
da o defenderão como leaes,& valentes homés que erão. Me 
lique vendo ocafo,entendeo fer mandado dei Rei, & temen 
do q viria logo per terra,tornoufe à fua quintãa, & íem fazer 
nella detença,tomou o mais dinheiro, Sc jóias q pode levar, 
& fuamolher,& duas eferavas que a ferviíTem, Sc fugio çami to 
nho de Sinde.ElRei q ficava em Cambaia,partio per mar,Sc 
vèodefembarcar em Gogà,& d'alli per terra vèo ter à Dio.E 
tanto qfoube o q erapaífado,efcreveo á Melique Tocãgran 
des amores,& mandoulhe hum feguro, cõ o qual,& cõ a pa-
lavra de Cancanà ( q era o principal Senhor do Guzarate em 
fangue,& renda,à q el Rei tinha grande reípeito, & o mefmo 
Melique)íè tornou.E ja nefte tépo també era vindoMelique 
Saca feu irmão,c5 outro tal feguro,& promcíía de Cancana: 
o qual eftava em Cambaia com Mir Mamud Xiah,fobrinho 
d'cl Rei,que ficou alli com a Corte toda em feu lugar. 3 o 

De Dio(onde nefte tépo vèo Nuno da Cunha pára as vif-
tas cõ Badur,qnão ouverãoeífeito)fefoi Soltam Badur para 
Champanel,levando configo à Ioão de Santiago, q fora por 
lingoade Simão Ferreira,quando foi àDiofobre as viftasde 
Nuno da Cunha com el Rei.E para que fe faiba os coftumes 
daquelles Reis do Oriente,& de quam baxos homés fe ferve 
muitas vezes no governo de feus Eftados,& lhes dão as maio 
res dignidades delles,& quanto no do Guzarate pode efte, da 
remos delle algüa noticia.Efte home era Arábio de nação,ef-
cravo de hum marinheiro Português, q andayana armada da 40 

índia, 
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índia,& por faber bé alguas lingoas, fe fervia delle Nuno da 
Cunha de interprete em alguas coufas de pouca fuftancia,ma 
iormente nas q não requerião fegredo: como tal o levou por 
lirigoa Simão Ferreira quando foi à Cambaia ao negocio das 
vilfas q diffemos.E por a fagacidade q eíte homem tinha, & 
húa defcrição apraziveí na converfação, cõ q fe âccõmodava 
à vontade de muitos,todos fe lhe aífeiçoavão.Tanto fe conte 
tou Soltam Badur delle as vezes que o vio Mar,que mandou 
dizer à Nuno da Cüiiha(quando vèo ter à Dio) q levava Saii 

i o tiago coníigo,pará per elle lhe mandar certos cattivos que là 
rinha,& Nuno da Cunha lhe pedia,& por eífe refpeito ficou 
cõ el Rei,à opinião de algús,tam Mouro como o mefmo Ba-
dur,dando à entéder à Nuno da Cunha q Badur o entretinha 
cõtra fua võtade,& q feu coração eftava em Goa,& nos facri 
fidos da Igreja.E a coufa per qfe mais iníinuava na benevo-
lencia dei Rei,era as muitas lifongerias cf lhe dezia, apoucãdo 
as coufas de Nuno da Cunha,& dos Porruguefes ,q não erão 
mais poderofbs q para efpancar o mar,roubando a pobre gen 
te q navegava,& q todo o poder da Chriílãdade,não fè podia 

to cõparar cõ o delleBadur,emElkdo,&riqueza,& q Icvemcte 
podia lãçar da índia aos Portuguéíes.E como era diíereto, & 
entédeo a arte deBadur,& fabia darlhe razão de qualquer coii 
fa,ganhoulhe a vontade de maneira,q a primeira coufa q Ba-
dur fez por elle,como fe fora home de grande experiencia, & 
qualidade,foi fazerlhe merce de dez mil pardaos,para fè aper-
ceber do neceííario,como hú de feus Capitães, & cada anno 
quarenta mil pardaos de renda de affentaméto, cõ obrigação 
de o íèrvir cÕ quatrocentos & cinquoenta de cavallo,& o fez 
Capitão dos Portuguefes, & Franceícs q là andavão, & lhe 

3 o pôs nome FrangueChan;Frãgue,porqera Chriftãoj&Chan, 
por fer nome de honrá,como atras diífcmos. E de fua peffoa, 
& confclho fe aj udava nas coufas que tocavão ao Eftado da 

índia,como de hum dos feus mais aceitos Capitães.3 Defte M o s varies fuccefos de íoão de 
' . , ^ r o • j j f r Santiago,ejereve Diogo d» Couto n» 

gênero de nomes Clcrayos,& muitas vezes de Capados ie ler cap.io.do i divÂa Dec.s. 

vem os Reis d'aquelle Oriente,quãdo per fuaspèífoas fèavé 
tajão dos outros lia guerra,ou os fervem em coufas de fuas ré 
das,ou appetites, fem fazerem differença de fervo à livre, ou 
de natural àeftrangeiro,&: afsi como muitas vezes os levan-
tão da terra em hú dia,afsi em hüa hora os tornão à derribar 

40 por leve caufa. r X CAPl-
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da, que todos em Dio lhe obedeceíTem como à fua propria 
pelToafob pena á morte,& per outra provifão fecreta lhe mã 
dou,q fe meteífe em Dio,& trabalhaíle de qualquer modo de 
matar à Melique Tocam.Chcgado Rume Chan àcadeaque 
eftà atraveífada no porto de Dio, fendo Melique Tocam na 
fua quintãa,não lhe quis oCapitão q elle deixou em feu lugar 
na cidade abrir,ate q Rume Chan lhe moftrou o formão d'el 
Rei, Sc como foi dentro na cidade, apoderoufe delia aquella 
noute.Sendo efta nova dada à Melique, por não fazer eftron 
do,fe vèo cõ pouca gente ao outro dia,como home feguro,ca i o 
minho da cidade, Sc chegando ao Caez que eftavada banda 
onde elle avia de embarcar para paífar, os criados de Rume 
Chan q eftavão nas fuftas em que elle v èo, lhe defenderão a 
paífagé. A efte reboliço acodio Rume Chan,para naqlla vol-
ta matar à Melique;mas os Arábios q elle trazia em fua guar 
da o defenderão como leaes,& valentes homés que erão. Me 
lique vendo o cafo,entendeo fer mandado d'el Rei, Sc temen 
do q viria logo per terra,tornoufe à fua quintãa, & íem fazer 
nella detença,tomou o mais dinheiro, & jóias q pode levar, 
& fuamolher,& duas eferavas que a ferviífem, & fugio cami io 
nho de Sinde.El Rei q ficava cm Cambaia,partio per mar,& 
v èo defembarcar em Gogà,& d'alli per terra vèo ter à Dio.E 
tanto q foube o q era paífado,efcreveo á Melique Toca gran 
des amores,& mandoulhe hum feguro, cõ o qual,& cõ a pa-
lavra de Cancanà ( qera o principal Senhor do Guzaratc em 
langue,& renda,à qel Rei tinha grande reipeito,& o mefmo 
Melique)íè tornou.E ja nefte tépo tambe era vindoMelique 
Saca feu irmão,cõ outro tal feguro,& promcíTa de Cancanà: 
o qual eílava em Cambaia com Mir Mamud Xiah,fobrinho 
dei Rei,que ficou alli com a Corte toda em feu lugar. 3 o 

De Dio(onde nefte tépo vèo Nuno da Cunha para as vif-
tas cõ Badur,qnãoouverãoeífeito)fefoi Soltam Badur para 
Champanel,levando confígo à Ioão de Santiago, q fora por 
lingoa de Simão Ferreira,quando foi à Dio fobre as viftas de 
Nuno da Cunha com el Rei.E para que íè íaiba os coftumes 
daquellcs Reis do Oriente,& de quam baxos homes fe ferve 
muitas vezes no governo de feus Eftados,& lhes dão as maio 
res dignidades délies,& quanto no do Guzaratc pode efte, da 
remos delle algüa noticia.Efte home era Arábio de nação,ef-
cravo de hum marinheiro Português, q andava na armada da 40 

índia, 



L I V R O Q ^ V I N T O. 3 n 

índia,& por faber bé algüas lingoas, fe fervia delle Nuno da 
Cunha de interprete em algúas coufas de pouca fuftancia,ma 
iormente nas q não rcqueriãò fegredo: como tal o levou por 
lirigoa Simão Ferreira quando foi à Cambaia ao negocio das 
viltas q diíTemos.E por a fagacidade q efte homem tinha, & 
húa delcrição aprazivel na converfação, cõ q fe áccõmodava 
à vontade de muitos,todos fe lhe affeiçoavão. Tanto fe conte 
tou Soltam Badur delle as vezes que o vio fallar,que mandou 
dizer à Nuno da Ciíiiha(quando vèo ter à Dio) q levava Sari 

io tiago confígo,parã per elle lhe mandar certos cattivos que là 
tinha,& Nuno da Cünha lhe pedia,& por eífe reípeito ficou 
cõ el Rei,a opinião de algús,tam Mouro como o mefmo Ba-
dur,dando à entéder à Nuno da Cunha q Badur o entretinha 
cÕtra fua võtade,& q feu coração eftava em Goa,& nos facri 
ficios da Igreja.E a coufa per q fe mais iilfinuava na benevo-
lencia d'el Rei,era as muitas lifongerias c[ lhe dezia, apoucãdó 
as coufas de Nuno da Cunha,& dos Porrugüefes ,qnão erão 
mais poderofos q para eípancar o mar,roubando a pobre geri 
te q navegava,& q todo o poder da Chriftãdade,nao íè podia 

to coparar cõ o dellcBadur,cm Eltado,& riqueza,& q leveméte 
podia laçar da índia aos Portugueíes.E como era diícreto, & 
entédeo a arte deBadur,& fabia darlhe razão de qualquer cou 
fa,ganhoulhe a vontade de maneira,q a primeira coufa q Ba-
dur fez por elle,como fe fora home de grande experiencia, & 
qualidade,foi fazerlhe merce de dez mil pardaos,para fe aper-
ceber do neceííàrio,como hú de íeus Capitães, & cada anno 
quarenta mil pardaos de renda de aíTentaméto, cõ obrigação 
de o fervir cõ quatrocentos & cinqüoeiita de cavallo,& o fez 
Capitão dos Portuguefes, & Francefes q là andavão, & lhe 

3 o pôs nome Frangue Chan; Frãgue,porq era Chriftãoj&Chan, 
por fer nome de honra,como atras diílemos. E de fua pefioa, 
& confelho fe ajudava nas coufas que tocavão ao Eftado da 
índia,como de hum dos fcus mais aceitos Capitães.3 Deite ^outmvariosfucceÇot de loão de 

3 , , ^ f. „ , U 1 i*"r S4ntiavo,e(cieve Dtogo do Couto nt 

genero de homes eicravos,& muitas vezes de Capados ie ler c a f A o j 0 ui,vMDec.s. 
vemos Reisdaquelle Oriente,quãdo per fuas péífoas fe ave 
tajão dos outros ria guerra,ou os fervem em coufas de fuas ré 
das,ou appetites, fem fazerem diíferença deíèrvo á livre, ou 
de natural à eítrangeiro,&: afsi como muitas vezes os levan-
tão da terra em hú dia,aísi em hüa hora os tornão à derribar 

40 por leve caufa. 
r X CAP1-
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C A P I T V L O , XVI-

Como Soltam Badur^ Omaum Tatxiabfe Vierao à defaVir, ar co-
meçarão faiçr guerra entre ft> por (Badur lhe não querer 

entregar Mir Zaman. 

O L T A M Badur Rei de Cambaia, poíto q 
era hum dos maispoderofos,& ricos Príncipes 

• de todo o Oriente, fempre Te temeo das armas i o 
dos Mogoles,como de gente mais esforçada q 
a fua,& de mais valor que as outras de que elic 

avia triunfado,& nenhúa coufa mas defe java que fazer pazes 
„ & lianças com Omaum Patxiah Rei do Delij, com as quaes 
„ lhe parecia lhe feria fácil lançar os Portugueíes da índia, & 
„ alcançar a quietação com que gozaífe das boas venturas que 
„ ouvera.E ja naeíperança d'aquella liança,alem dos coníèlhos 

de feus privados,que o lifonjeav ão, retufara as viftas com o 
Governador Nuno da Cunha,de que fez menos cafo do que 
devera.não duvidando de trazer Omaum cõ bõos partidos à to 
fua amizade.Masiíto lhe não fuccedeo como elle cuidava:por 
que Omaum Patxiah,afsi por a entrega que Badur lhe não fa 
zia de Mir Zaman feu cunhado,como por a informação que 
teve,que os Embaxadores que Badur à elle mãdava, levavão 
muito dinheiro para peitar, & corromper feus confelheiros, 
& privados, provocandoos à fazer traição, & muitos íinaes 
em branco para lhe fazer merces de terras,rendas, & honras, 
fe fe paífaífem à elle,fentioo muito,& tevelhe à grande baxe -
za querer com preço como mercador, & não polo valor das 
armas,& de fua peifoa aver delle vittoria,quc ouvera de pro- 3 o 
curar per guerra guerreada, & limpa,como cavalle iro; polo 
que elle não ouvia bem aos Embaxadores, nem os queria 
conícntir em íua Corte. E como homem efeandalizado de 
Badur, aísi por efta caufa, como por os favores que fazia à 
Mir Zaman,fe defavèo com elle,& lhe negou as pazes. 

Badur íèntio muito elta defavençâ,por muitos reipeitos, 
de que era o principal, o mascabo em que caia com o Gover-
nador Nuno da Cunha, à que não quifera ver,fazcndoo ir à 
Dio para iíTo ,como quem citava iníolente com a liga que ja 
cuidava q tinha feita có Omaum Rei tam temido de todos. 40 

Polo 
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Poloqinftava mais lia concordia co elle , & lhe mandou ou-
tros Embaxadores.Mas elles partidos,lhe vierão novas,que à 
terrado Sinde,vezinhaaos Resbutos,com os quaes elle ti-
nha guerra,erão vindos algüs Capitães de Omaum, & ouve-
ra entre elles,&: os da terra alguas efcaramuças,como gente q 
queria atravéífar as Serras,& entrar no Guzarate. Com efta 
nova,mandouáSadarChancomdezmilde cavallo âMor-
bij,quehe contra aquella parte,para reter os Mogoles qnão 
entraííem mais pela terra;& elle tãbemfe fez preftes cm Chã 

i o panei,lançando fama que queria ir (obre a noíTa fortaleza de 
ChauLE para mais acreditar efta fama,mandou levar fuas ten 
das,& apparatos de gueria á hum lugar chamado Olor, que 
efta no caminho para Baroche,& que d'ahi fe iria à Chaul,no 
qual lugar todos os Capitães, & Senhores eftiverão ate fim 
de Iunho. Entre tanto mandou lançar ao mar em Cambaia 
íettc gales,& alguas furtas,& outros navios de remo, dizédo, 
que nertas embarcações avia de mandar muitá aitelharia, & 
munições, para per mar pôr cerco à Chaül. E deípois de ícr 
tarde,que noífas armadas lhe não podião fazer dãno, mãdou 

í o eftes navios caminho de Dio,dizendo, que alli eftarião mais 
feguros dè os Portuguefcs os poderem queimar. 

Partida efta armada, mandou hum Capitão chamado AI-
bergij,que era feu cunhado,que levaíTe toda efta artelharia, q 
elle ajuntara para a ida de Chaul,caminho do Mandou, porq 
temia neftacÕjunção mais a vinda dos Mogoles para aqlla 
parte, & a V oz de vir áChaul era fingida,porcaufadclles, mof 
trandoq mais lhe lembra vão noífas armadas d'aquella cofta 
de Cambaia,que a vinda de Mogoles. Cõ tudo porás novas 
que cada dia tinha delles,& de quã pouco làfazião feüs Em-

£ o baxadores,de Olor onde eftava j unto todo feu exercito, par-
tio na primeira v ifta da Lúa de Iunho,tempo mui obfervado 
delle por fua religiãô;pofto que elle na verdade andava aíTom 
brado no feu animo,receando muito romper guerra com os 
Mogoles,por ter experiencia que a gente de Cambaia era fra 
ca,& não coítumada ao curfo d aqüella gente valente, fofre-
dorade grandes trabalhos, & experta na guerra. E fe algúa 
coufacomfeus Guzarates tinha ganhado, era porque os ini-
migos erão também fracos,& porque de fuas vittorias, mui-
tas ouvera mais per fua induftria,& peitas, que à força de bra 

40 ço;& a g e n t e eftrangeira que configo trazia de Portuguefes, 
X z Rumes, 
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Rumes,Parfios,& Arábios erão mui poucos, 

Finalmente,per idas,& vindas de léus Embaxadores>a re-
folução deíles dous Príncipes foi,que Omaum Patxiah pedia 
à Soltam Badur,que lhe cntrcgaííc feu cunhado Mir Zaman, 
& foltaíle o Príncipe do Mandou,& feus irmãos,& lhe relli-
tuiíle o Reino que lhes tinha tomado. Ao que reípondeo Ba 
dur,que quando elle Omaum reílituiífe o Reino do DeSij à 
cujo era,que entam foltaria elle o de Mandou: & que rnilhor 
íèria,pois ambos erão irmãos na lei, que o íoífem em amor, 
8c paz,eilando cada hum em feu Reino »fazendo guerra ao i 
Gentio fem lei,& aos Chriílãos,à quem tam odiolas erão as 
couíàs de feu propheta Mafamede. E quanto à íeu cunhado, 
villo como entre elles avia parentefeo de primos, 8c íer cala-
do com fua irmãa,de que tinha filhos, 8c ao elcandalo q delle 
tinha não ler coufa indigna de perdão, leria melhor apartalo 
de fi,dandolhe algúa coufa com que viveífe conforme á feu 
citado,& elle lhe daria também naquellaparte à elle vozinha 
algüas terraspara fe ajudara manter, 8c aísi viveria entre os 
dous eftremos de feus Reinos fem elcandalo algum,& que fi-
caífe livre,fem ter obediencia de vaífallo à hum,nem à outro, z 
Sobre elles recados ouve outros,em que ja fe começavão ef-
quentar em palavras,ate mandar dizer Solta Badur à Omaú, 
que não curaífe de fe pôr em caminho, & vir buícar feu cu-
nhado,que elle o levaria configo ao Reino do Delij,& que là 
lhe faria a entrega delle.Com elle recado lhe mandou de pre-
fente hum veílido de molher de grandes ornamentos, como 
em defprezojporque osMogoles fáo homés que fe prezão de 
andaré na guerra mui ataviados nos vellidos de fuas peífoas, 
& ornamentos de feus Cavallos. Em retorno daquelle pre-
lènte,com outras palavras que reípondião às de Badur,o Mo j o 
gollhemãdouhum cão ,& hum açoute com que açoutão 
os cavallos; porque os Guzarates não temufo de efporas,& 
aísi lhe mandou hum dromedário, 8c hum cavallo, dizendo 

palavras perque o provocava à ir encontrarfe com elle 
tam á preíla como diziarporque delias allegorias, 

8c figuras ufão muito aquelles Mouros do 
Oriente em femelhantes 

negócios, * * 
* 
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DE I 0 AO DE B A R R O S . 

Governava a índia Nuno da Cunha. 

Em quefe defcreVe a origem dospoVos Mogoles, <S que 
parte da terra habitarão. 

O R Q j y E a guerra dos M o g o - „ 
les com el Rei de Cambaia, & o que „ 

vel,& de que coube grande parte ao „ 
Eftado da i ndia, & que aos Portu- „ 
guefes caufou muito trabalho: con- „ 
vem darmos noticia particular deita „ 
gente, & em que parte da terra eíla- „ 

vaefcondida: dosquaesateaquelle tempo,em que vieráo „ 
ter < m e r r a com o Soltam Badur Rei de Cambaia, os noíTos „ 
que na índia andavão não tinhão conhecimento algum. E „ 
para maior fatisfação dos que íè deleitão em faber hiítorias, „ 

4 o repetiremos de longe a origem delles.Efta gente àqcómun- „ 
X 3 menre 
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mente os noíToschamão Mogores,& propriamete Mogolcs, 

a .impropriamentefáo chamados za clíes entre íi fe chamão Chacatais,a por vire de hüa linhagé 
fãoÍ S f j J m Í n C i a S m q U e M l U antiga,& nobre dos Tartaros,afsi chamada, dcq elles feglo-
r40zagatdt. muito,como os Efpanhocs fe jaótão (fem razão) de vir 

dos Godos,como fe osGodos,& osChacatais não foíTem dos 
Barbaros q povoão as terras frias do Norte. A região q eftes. 

« S c ^ t ^ t Ghacata, hab.tãó.he: chamada Chacatà 'vezinhak Provm 
catai,filho de chingifeban, senhor ciàTurqueftan,mai natural, de q procederão os verdadeiros 
das Províncias sogdiana, B<tãria- Turcos.E pofto q todos os Chacatais fejáo Mogolcs, os no-

&'Armcí{'l'A,'a'Panh'a'1 bresíométe fe noftieão Chacatais, aos quacs hegrande inju- io 
ria chamarlhe Mogoles,tãto como fe lhe chamaílèm villãos; 
o que não he no povo,que por iíío íe não efeandaliza. 

Os Perfas q foi a gente daquellas partes Orieiyraes q mais 
cedo recebeo afeita de Mafamede,por as vittoriasq dellesou 
verão os ArabioSj&qcõ a feita també receberão a Efcrittu-
ra,efcreverãoemfuasjChionicas,q eftes Mogolcs delcêdé de 

^ Z f r Z U r g a nU'~ Magpg.netodeNoe Patriarcha dasgétes,filho de Iaphet.c E 
^̂ ttcftMldelluẑ gttíitdô â bíjfí* a í s i dizem,q Magogfoi hü Rei poderofo naquelks partes de 
rias Tartaras, de hum Turc neto dc Tartaria,de q procederão muitas & diverfas famílias,& linha 
x*ejibodeuthtt(doqu*iHãefa- g como diremos cm noíTos Comentários da Geographia, zo z.em menção os hijrortadcres) como * „ c „ . . „ , . r . „ Ç>. r. ' 
fc pode ver nos cabulo, i. & i . do em q rallamos da orige dos iartaros Aíiancos.fcm viaa deite 
hv. i o. eno capitulo.7, do livro. j. defpois per todo o tempo q reinou feu filho Tara-
efenvequando 110 anno deC. de 1 < ' " n - 1 1 j T • 1 
nojja Redempção laxarão do Norte han,as geres qeítavao dcbaxo de teu Império guardavao a re 
cs Mogolcs,com as outras gentes,fi- ligião,coftumes, & adoração de hú fò Dcos, íegundo tinhão 
carão elles povoando o Remo de Mã reCebido de Noe leu prop-enitor. Mas faileícidos eítes dous 
dou,cr que naqmla cidade fe vem r \ •> t? • " r • " 1 
ainda oje tresfepuiturasde Reis Mo R«s,iuccedcrào outros Príncipes q ieguirao tuas próprias ui 
goles,como confia dos letreiros dei- clinacóes, c5 q os povos fe derão à varias feitas, & opinióes 

c ó u â m aos preceitos d feus antigos padtes.Daqui fe « t f o u 
res de toda a india,onde no maúü- dcrramarêie per diveríasjpartes, & habitaré novasProvincias. 
mo delia fundarão as duas cidades E polío q efta ffécc per aqllaçrande Tartaria tinha efie nome * o 
de Mangalor, hua na coita de Dio, 1 V • • o • * r D c rr • • , 
& outra na de canara, & nefta ha de teu primeiroPnncipe Magog, &toflc avida por vagabun 
fepuituras de muita antiguidade, da,como aqllaq diícorre per diverfas partes,onde fe mais cõ-

fervou efta geração foi na região q ora he chamada Mogalia, 
ou Mogoftã do nome delles,á q Ptolemeu chama Paropani-
fus,pofto q elles fe extendão mais:porq vão vezinhar ao prc< 
fente cõ o Reino Horacan,chamado per Ptolemeu Aria, de 
húa cidade fuaMetropoli,àq oje chamão Here.Epela psrte do 

' o^ebam^eflerb Alia, N ò r t c y ã o beber as agoas do rio GcÜ »chamado dos Gcogrà 
phos Oxo,q paíTapela Província Badriana, nomeada de íúa 
Metropoli Badria,q ora fe chama Bohára, Eítudo mui ede- 40 

Lre, 
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antigo,como relíquias do grãdeZoroaftres,3 àqosPer 
fas chamão Zoac.Ncfta Boàra eftudou Avicenna,Medico cc *Zo'°4r",cmoreferesuidas,foi 
1 1 1 r 1 1 r - j r n r ^ " FerJa Me"f >vtveo O' têpo de Nino 

le brado,por íer natural da terra,íegudo eíereve os Perlas. O q Rei dos Affrrios,antes da guerra Tro 

lhe não tira fer natural de Cordova,conforme a opinião de al tana D.annos:perfuadio ms Afyrios 
gús;porqpodeferqportèreftudadoemBohàraoqueirãoos I t t J l t & r " f ° ' 1 - C ' ° A Z 
n C C r 1 T-'- \ K 1 1 í 1 XT Ceo,guardaJfemas fuás cincas fe 
Perlas lazer leu natural. 1 e mais os Mogoies da bada doNor- queriâo qfeperpetuajfe o Reino dei-defte a regiãoSogdiana,à q elles ora chamaoQueximir.& afsi l"-Eícr^eo quatro livros da natu-

r j - j t 1- j» ri • • o rez*a,hu de pedras preciofas, & cin-

o monte Caucalo, que divide a índia d outras Províncias,& Code Afiroiogta judiciaria. 

regiões Boreaes.He verdade que nefta noíla idade, como he pli»'» efcreveno cap 16. do Hv.7. 

gente bcllicofa,correm da parte de Meiodia ate os montes à %rio z™4"*™mefmodiaq na-
0 T-, , 1 r> r • O r> * O 11 A teo:(y no cap. i .do Itv. í, o. q foi o tn-
que Ptolemcu chama Parveti,& Bagous, * & elles Angon. remorda Arte Magica,& o primei-Efte Eftado era de hua gente chamada Patane, que fenho- roque a pranteou em per fia. 

rcava cltas-montanhas^ como os q habitSo nos confíjs dos ^ f f S S t S S t ^ i 
montes Py reneos,d aquém,& d'alem delles,í ão fenhores dos guerra com Nino,na qual foi morto. 

paíTos perque paífamos de Efpanha à França,& dc là para cà, F-não?odefer viver zoroaftres an-
1
 r . n

 1 1 1
r > r* r 1 i j j tesda guerra Troiana D. annos.é" 

aísi eites povos Patanes i ao lenhotes de duas entradas que a em te^0 dt Ni„0>cõm di í SuidaS: 

índia tem,para aquelles que per terra querem ir à ella. Porq porq Nino momo no amo do Muit-

os que vão da Perílado Reino Horacam,de Bòhàra,& de to- * " ^ Z » ? ' r m Í f e f i r o i 
. a . . , „ \ - i i \ daDCCC.XXIUI.annos defpots.no 

das as partes Occidentaes,cammhao ate a cidade a que os na MNO DO MÜDO MM.DCCC.LXXU. 

turaes chamão corruptamente Candar,avendo de dizer Scan 
dar,nome perque Perfas chamão Alexandre; por clle ( como * 
efereve Arrianob ) edificar ella cidade, &do feu nome íè b. Aniano faz. menção de quatro ci 
chamou Alexandria,fituada ao longo do tio Aria. Ella cida- da{"J Alexandre Magno fundou, 
, . . , 1 • th n o 1 i 11 & a q deu feu nome. A primeira em 

de he huadas mais IIiuítres,& celebres d aquellas partes, por E„^[0 j m bocca 0cctdenUl dorta 

fer ponte,& porto perque fe caminha para a Indiarporque as Mo. A fegunda nas fraldas do mon 

Serranias da Provinda Ciftou,q vem. cortando para o Meio tecaucafi, não longe da cidade d, . r . ' 1 . , . \ * y Baãra. A terceira no no laxartes, 

dia,ate os delertos de Mazeran, deixao no meio hua aberta, c\umadode Aniano Tanais (outro 

onde como porto eftà Scandar {ituada.Nella fe tomão dous do que divide Afia de Europa.) A 

caminhos,quem quer ir pelos defertos de Mazeran,vai paífar "Jr'ecÍ\™Tení7d!r"iot 

o rio Indo na cidade Batcar,íituada nas correntes delle(a qual de Banos que fe\a scandar. 
por a íituação que tem,podemos dizer fer aquella à que Pto-
lemeu chama Ariftobatia,*) & querendo delia ir ao Reino de 
Cambaia,tomão a mão dereita pelo rioabaxo,& vem entrar 
nelle pelas Serranias dos Resbutos,& vão tèr à grande cida-
de delles chamada Patane,& d'ahi à Lavaia.E querendo ir ao 
Reino do Delij, vão pelo rio acima atè a cidade de Moltan 
Metropolidos povos Moltanes.E deixando à elquerda o rio 
Indo,caminhão per terra chãa a mais povoada de toda a ín-
dia , atè chegar à cidade de Deli], que lie a cabeça d aquelle 
Reino,q delia fe nomea,fituada nas correntes do rio Iamona, 

X 4 àque 

*Na taboa nona de Afia, 
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*m taboa.io.de Afia. àqüe Ptolemeu chamaDiamuna,* & Plinio Iomancs* 
„ . Eítcs caminhos de que falíamos, fio as cifradas geraes das 
*Uv.6.cap, 17.1?. & 20, e i o -11 - -

\ Cafilas,q as vezes íao de tres,& quatro mil homesí.porq a te-
rra ale de fer deferta,& em muitas partes mõtuofa, he de mui 
to perigo,por caufadagéte mótanhes,&cãpeítre q vai buf-
car as eítradas para roubar os caminhantes.O caminho de Cã 
dar à Batcar,não o fegiié as Cafilas fenão em tépo de guerras, 
por fer muito deferto,& ter quatro,ou cinco jornadas fem a -
goa,& de muita area,temendo q fe foré pelo de cima/] eftá á 
parte do Norte,ale dosfmõtes Angon dos Patanes,por ler per 10 
meio do Reino dos Mogoles,pode fer delles roubados. Elie 
caminho de cima,para quê quer ir ao Reino do Delij,he mais 
breve,& povoado,pofto q mui fragoio em partes;&; na cida-
de de Cãdar poé o roítro quaíi à Leite,átraveífando toda a te 
rra Hozara,& vai ter àantiquifsima cidade Cazrij,meia arrui 
nada,& d'ahi à cidade Cabol Metropoli dos Mogoles. A qual 
tãbê por caufa das mÕtanhas,& ferranias he outra pote q vão 
demandar,não fomente as Cafilas,q vé deCandar,mas ainda 

'1 as de Camarcanr,& de toda a Província deTurq.ueítã,&Cax 
car.E deita cidade Cabol,ate outra por nome Ingoxan,em q 2.0 
averà tres dias de jornada,té as Cafilas bõ caminho; mas co-
mo chegão à hua villa chamada Haibar, d'ahi ate a cidade de 
Nilao, & delia ate as portas per onde entrão na índia, q fera 
caminho de cinco dias,he elle tã eítreito,& fragofo, q fe não 
pode ir por elle fenão à fio,& olhar para o cume das Serranias,. 
& pôr os olhos nas nu.vés.E chegãdo á porta per onde os Per 
fas dize q entrou Alexandre Magno,a qual elles chamão Dar 
bande,q quer dizer porta fechada,& os índios com a mefrna 
íignificão Dangalij.Defcobrefe o cãpo da comarca chamada 
Guzar,onde eítà fituadaa cidade de Beera,nas corrétes do rio 3 o 
Bet.Eíta cãpina he ja da terra da índia-.E como q.uãdo da alio 
madade húamõtanhafevee grandes capinas, em c] a viítafe 
perde,afsi paífadaeíta porta,q fica foberba,apparecem aqilas 
doReino doDelij,povoadas de muitas cidades, & lugares , ie 
achar né hua lo pedra em q tropece. Eíf a terra he em íi fértil, 
& graciofa à vifta.por fer regada deites cinco notáveis rios, q 
fazé o corpo do Indo,Bet,Satinague, Chanao,Rauè,& Bea. 

Deita porta ate a cidade de Cãdar,q fica atras,onde íè eítre 
mão os dous caminhos q diífemos para a índia,tudo fãoSerra 
nias,& terra afpera,parte da qual era do Eítado dos Mogoles, 4 0 

prin-
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príncipalmete aqeítàmaisao Pohente,& Norte>q hev.a me-
nos fragofa. E aqeítàaq Suldosmontes BagoUs,ou Parvetf, 
como lhePtoletneuchanla,& aqellàaoOricnteatè a porta 
JDarban4e,q hc dos povos Patanes,tiido fão, Serranias aíperas. 
E poltò c] asCaíâlas q per cítes dous povos paflavão lhes paga 
váofeusdcreitos/egádo reucortume^ntigo^quãdo viãoaql 
las riquezas Qricntacs q vinháoda índia,& asOçcidehtaestj 
entravão nella,onde fe cÕmutaváo húas couías por outras,-fa 
zialhes grade cobiça do Senhorio delia; & por duas caulas cre 

i o ciaaefperãça q tinhão de CÕfêguir leu dcfçjo. A primeira por 
' fere elles Mouros,& os povos da índia Gétios,quafiatè o ma 

ritimo da Indiabaxa,cujacoíta nos navegamos; muirà parte 
da qual he ja fubjeita aos Mouros. A outra caufa era, fere elles 
todos gente bellicofa,& bé armada,& fofredorade trabalho, 
coftuinada à pelejar a Cavallo,por a grade Copia q^elles tem. 
O q tudo viâo pelo contrario nos Gentios dg índia,por fergé 
te traça,& imbclle,mais induitriofa,& inclinada ao ulo meça 
nicõj& de comercio,qao exercício das armas,& as de cj ufão 
ferem fracas,& fem cavallos,& eífes q terti de lua terra íèrem 

2.0 fracos,& poucos,& osq vem de fora de tanto preço,q os não 
podem ter íènão Senhores,& peíloas de muita fazenda. r 

Mas áo defejo deites dous povos,avia dous incõvcnientes q 
os impedião. Aos Patanes, q erão os mais vezinhos da porta 
Darbãde,tèr el Rei do Delij polto nejla hu Capitão de muita 
fidelidade cõ muita gente d'armas para guarda delia,& afsi pa 
ra arecadação dos dereitos q fe pagavão das mercadorias que 
pér ellaentravão.& faião.E os Mogoles,qerão maiscõquiíta 
doresq eítes Patanes,ale de teré o impediméto da entrada,« 
nhão cidades, villas,&: lugares dos mefmos Patanes,q lhe cq-

3 o vinha cõquiítár primeiro q chegafsé às portas Parbãde. Por 
a qual caufa erão os Patânes mui ciofos deita entrada, & bem 
entédião q todas as cõtedas,& guerras q os Mogoles cõ elles 
tinhão, mais erão per fe fazeré lènhores deita entrada, q por 
teré cobiça d fuas terras, &Eítado,por fer muifragofo,&eíte 
ril,& dififeréte do feu dlles.Cõ eíte receo q osPatanes tinhão, 
quãdo das partes daPcríia,deBohàra,deCamarcãt,& Caxcar 
vinha algúa grande Cafila para entrar na índia, como era de 
quatrOjOú cinco mil homés,não os deixavão entrar cm fuas 
povoações,nempaíTar avante,fem primeiro darem arre-

40 feés,&.outrosíeguros,perq ficaíTem dclles fatisfeitos,& ecr-

X j tos, 
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tos,não fcr àquella gente algum artificio,& ardil dos Mogo-
les. Outras taes cautelas tinha el Rei doDelij na entrada da 
fua porta, & por caufa deitas fofpeitas, 6c vigias, & guerras 
-em que os Mogoles andavão com os Patanes, perque algüas 
vezes as Cafilas erão roubadas, ou ao menos lhes Faziáo pa-
gardereitos dobrados,como ellas chegavão à cidade de Can-
dar deixavão efte caminho de cima , 6c tomavão o de baxo, 
que era deferto_,pofto que mais comprido,& efterilfoífe. 

C A P I T V L O II. 

Ú)oscottumes,úr trajos dos \f ogoles, l? da feita que tem, 
V de fua Imgo a. 

A Que tratamos da origem, & habitação dos 
Mogoles, pareceonos neceíTario dizer de fuás 
peíToas,de lua lei, & de Teus coftumes,& trajos, 
6c da ordé da fua milicia.Os Mogoles fão da lei 
de Mafamede,fua lingoa he Turqueftan,por là 

teré fua origem,& por a vezinhança que tem com os Pcrfas 
também fallão a fua lingoajgeralmente fão homês bé diípof-
tos,alvos,6c de olhos algü tanto pequenos,ao modo dos Tar-
taros,& Chijsstratãofe todos muito bem, veílindofe os no-
bres de fedas,brocadilhos,& lãas finas,& o povo de algodão, 
& no inverno de acolchoados, & de feltrospara a chuva. A 
maneira de feus veftidos he femelhante à dos Perlas, que fão 
fáios compridos abertos por diande de pouca fralda,cingidos 
por cima,como fe cingem os Venecianos. As barbas trazem 
compridas,& as cabeças rapadas,nellas trazem barretes altos 
de feltro teforedõdos,& não agudos,recheados de algodão, 
ou de outra coufa,com que andem fempre irtos, 6c ao redor 
das cabeças fobre os barretes toucas de algodão brancas, afsi 
poftas,que do meio para cima ja fora do cafco da cabeça lhes 
fique o barrete defcuberto,poro qual trajo do barrete lhe 
chamão os Vezinhos Cachabax,que quer dizer cabeça de fel-
trojeomo chamão mais propriaméte aos que vive na comar-
ca de Camarcãt,na cidade Metropolitana da região Caxcar,-
à q as outras nações chamão cabeça de feltro, porq o trazem 
na cabeça mais alto que o dos Mogoles.Os homés nobres fe 
tratão cõ muita policia,fervéfe de baxellas de prata, alumião-
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fccom velas de cera. Quando caminhão levão o fato que té 
em arcas encouradas>malasJ& almofrexes cubertos cõ repof-
teiros,oa alcatifas,fobre Camelos,ôdevão mui boas tendas 
para fe agafalharem no campo. Fora da guerra,em fuas terras 
ião gente pacifica,branda, & de bom gafalhado aos eftran-
geiros,& verdadeira em feus negocios. As molheres deita na-
ção ião fermoías,& para apparecerem em toda a parte. 

As armas de que ul ão,aisi as offeníivas, como as defeníi-
vas,coltumão dc trazer mui ricas,principalmente os nobres, 

ip trazem pelotes forrados de laminas douradas, que lhe dão 
por baxo do giolho hum palmo com cravações douradas, & 
muito bem guarnecidas,nas cabeças trazem celadas, & capa-
cetes guarnecidos d'ouro com fuas plumagés. As offenfivas 
fão lanças,terçados,maças dè ferro,màchadinhas, que levão 
penduradas nos arções das fellas,arcos,&: frechas,que he a fua 
natural arma para pelejar; & tirando osTartaros Vzbeques 
de Camarcant,& da Província Caxcar,& d'ahi para cima,ate 
contra o Norte^ienhúa nação que à noífa noticia vieíle che 
ga aos arcos,& ao modo de tirar dos Mogoles; Sc quanta ven 

aro- ragem os Perfas fazem neftes arcos aos Turcos de Grécia, Sc 
da Natolia noífos vezinhos,tanta fazem os Mogoles aos Per 
fas.Toda fua guerra fazé à cavallo;porq o eftilo,& curfo del-
les não lofre trazerem gente dc pè, porque andão tanto que 
anoutecendo aqui,ao outro dia amanhecem d'ahi à d e z , & 
quinze legoas.Qs cavallos fáo como quartaos, correm pou-
co, mas andão muito,&pelejão com elles acubertados. Não 
he gente que íitue cidades,& dem combates com artelharia, 
& artifícios que cà ufamos neftas partes. Todofcu feito ião 
corridas,talhando os fruttos,& novidades dos campos, rou-

30 bando povoações,& comaquellc furor do primeiro impeto 
tudo acõmettem, no que fão tam preítes,que não dão lugar 
à algú apercebimento.E quando íe cuida q ie poem em fugi-
da,muitas vezes ficão vittoriofos;porque afsi frechão fugin-
do,como quando cõmettem. Coít urnão fazer ciladas,& tem 
nifto grandes modos,& ardijs.E fazem mais conta de lerem 
íènhores do campo,q das povoações, Sc eíta fomente he à 
fua maneira de cerco,porq fabem q que do campo for fenor, 
q u e o f e r a do mais.Finalmente elles,& os cavallos em q an-
dão fão grandes aturadores,& fofredores do trabalho. Tra-

40 zem artelharia em carretas, cada peça de comprimento 
de 

/ 
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dehumcovado,as groíTas tirão pelouros de tamanho dos de 
falcões,os das meudas como nozes. 

Com eíla gente anda muita de diverfas nações,como Tar 
taros,Turquimaes,Coraçones,& outros, aos quaes também 
chamão Mògoles por andarem com elles. O feu Rei tratafe 
com muita mageflade,& deixafe ver poucas vezes; tem gran 
de guarda em fua peífoa,afsi na paz,como na guerra, na qual 
o guardão dous mil dc cavallo à cada quarto, cm que entrão 
cem Senhores principaes,& todos comé de fua cozinha. Dos 
mais ufos,& abufos defta gente, diremos em noífa Geogra. 
phia,quado eícrevermos de fua região,&: das à ella vezinhas, 
baila o que aqui temos ditto, para fe faber o valor dcíla géte. 

C A P I T V L O. III. 

!Da caufa que os Mogoles tfoerao para entrar no %eino do íDelij, & 
como e/R ei jBaborfefe^Senbor delle, do mais 

quenellcfuccedeo. 

S T a N D O os Reis dos Mogoles, & Pa-
tanes tam intentos em hum meímo penfamé-
todefc fazerem Senhores na índia, para go-
zarem as riquezas delia, como os eílados do 
Mundo eíláopollos em cafos que o tempo 

traz,acontcceo que hum Rei do Delij chamado Babul, vèo 
a ter guerra com outro feu vezinho,contra o qual elle man-
dou pedir ajuda dc gente de cavallo à Abrahemo Rei dos 
Patanes , cuja Metropoli he Nilàoj que diílarà da porta 
Darbande quinze legoas. Abrahemo como nenhua cou-
fa defejava mais que entrar naquelle Reino do Delij , vèo 
à elle o mais poderofamcnte que pode , & em lugar de 
foccorrer à Babul,lhe tomou o Reino, & fazendofe Se-
nhor delle, mandou vir do ícu Reino muita mais gen-
te , que foi deípois caufa de o perder, como adiante di-
remos. 

Vindo eíle á morrer,áixou dous filhos,o maior q ficou por 
fucceíTor do Reino fe dizia Efcandar,o menor Álamo Chan. 
Fallefcédo Efcãdar, ficou o Reino â feu filho Abrahemo, eíle 
por fer homê cruel,&ámao governo,fétindoÁlamo feu tioq 
elle lhe jpeurava a morte, fugio cõ fua molher & filhos para o 

Reino 
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Reino do Guzaráte, em tempo dc Modafar Rei delle,que 
lhe fez muita honra,& lhe deu terras,& renda com que fepo-
deíTe foftentar,como filho de que era. E defpois de ertar em 
Cambaia,não tardou muito que feufobrinho Abrahemo 
fez taes coulas,que muita parte dos Grãdes efereverão à Ala 
mo,que fe tornaíTe ao Delij,quc o querião levantar por Rei: 
porq ainda q não ouvera mais razão que as cruezas, & malda 
des q Abrahemo ufava,era bé que o defpofeííem do Reino, 
quanto mais fer eJle filho legitimo de Abrahemo primeiro,à 

o que mais pertencia q à Abrahemo fegundo,q tinhão por cer 
to fer adultcrino,& não filho de Efcandar« Alahio avidas cftas 
cartas,as foi moltrar à Soltam Modafar, pedindolhe licença, 
& ajuda para ir cobrar aqlle Reino,q com tã juftás caufas lhe 
oíferecião,pcrq fe via fer elle o verdadeiro fucceífor. Moda-
far trabalhou muito por o defviar d aqllejpropofito, dãdolhe 
paraiífo muitas razões:mas quando vioq Álamo toda via fe 
determinava ir,por cada dia lhe vire recados,& cartas dobra-
das , tornando elle Álamo à lhe dar conta da preífa que os do 
Reino lhe davão,confenrio q fe foíTejmas ufou cõ elle de húa 

o cautela,acõfelhandolhe que não levaílè fua molher,& filhos, 
dizendo,que o negocio à que iaeftava mui incerto, & como 
podia fucceder bem,podia fucceder ao contrario, como cou-
fa que dependia da vontade da gente do povo, q fempre foi 
varia,& inconftantejpor ifíb feu parecer era, que deixaífe fua 
molher,& feus filhos comendo as terras que lne elle tinha da-
das:& que quando eftivcííe pacifico,elle lhe mandaria a mo-
lher, & os filhos como quem erão. 

Elle cõfelho,pofto q foi proveitofo à Álamo,por os traba 
lhos em q fe vio,a tenção dei Rei era, parecerlhe q fe Álamo 

3 cobrava aquellc Reino do Delij,por a vezinhança q tinha cÕ 
elle,q era bom penhor terlhe a molher,& os filhos em poder, 
para qualquer negocio,& cõ a licença lhe deu boafoma de di 
nheiro,por não ir efcãdalizado delle:& quãto à géte qÁlamo 
lhe pedia,diífe q lha não dava por não rôper as pazes, & ami 
zade antiga q avia entre feu Reino,& aqlle do Delij. Alarno 
íàtisfeito d el Rei cõ aquellas razões,& cõ outras, deixado fua 
molher f i lhos como lhe acõfelhou,pardo caminho do De-
lij cõ feus fervidores fòmente:mas cõ o dinheiro q levava fez 
hú bõ exercito dc géte folta do Guzarate,& Mandou,& dou 
tra que fe à elle ajuntou pelas terras per onde paífava. 

/ 
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Os Grandes do Delij,quando fouberão de fuaida,o vierão 

receber,& levantarão por Rei,intitulãdofe por efte nome de 
Soltam Laudij,& acrefcentandomais feu exercito,começou 
fazer guerra à Abrahemo;o qual por algüas vezes q pelejou 
com o tiojfempre o venceo,atè q na derradeira batalha, ven 
dofe Laudij defamparado da maior parte da gente, que logo 
110 principio o feguia,cõ algüs poucos foi pedir focorro à Ba-
bor Rei dos Mogoles, por razão do parentefco que tinha cõ 
elle.O qual ja a efte tempo tinha tomado parte do Reino à 
Abrahemo:porq como eftes dous Príncipes, o dos Patanes, 1 o 
& o dos Mogoles,defejavão de tomar aquella porta Darbãde 
para entrarem no Reino do Delij,tãto q Abrahemo o velho 
o tomou pela traição que cõmetteo contra cl Rei Babul,def-
cerão os Mogoles fobre as terras dos Patanes, & começarão 
de os conquiftar. E ja no tempo que Soltam Laudij lhes foi 
pedir foccorrojlhes tinhão tomado eftas cidades, Ingoxauz, 
Haibar,Haibarij, Senarà, & a fua Metropoli Nilào,que ef-
tão no caminho das Cafilas que entrão na índia por a porta 
Darbande,entrada tam defejada delles. 

A caufaporqeftes Mogoles em tam breve tempo con- i o 
3uiftarão eftes,& outros lugares do Reino dos Patanes, aven 

o tanto tempo que o defejavão,foi,que Soltam Abrahemo 
o velho,tanto que tomou a cidade de Delij, começou à defpe 
jar o feu proprio Reino de gente,por a necefsidade que tinha 
delia para a cõquifta do outro,q elle mais eftimava,por a diffe 
rença que avia de hu Eftado ao outro. Com q ficou tam def-

ovoado, que tiverão os Mogoles azo de entrar nelle, & em 
revecõquiftarãò a maior parte das povoações de baxo. Por 

que as que cftão nas montanhas ainda oje as não entrão, mas 
fe defendem os Bagounes fortemente, & muitas vezes defeé 30 
do cume das Serras,& vem aos paífos fr agoífos per onde paf-
fão as CafiIas,asquaes nãodeixãopaífar ate que lhe dem hú 
tanto por iíTo, como gente que não quer perder a poífe dos 
dereitos,que lhe as Cafilas pagavão daquella paífagem. 

Babor Patxiah vendo o requerimento de Laudij, poro de-
fèjo q tinha de entrar náquelle Reino. Defpois de o receber 
c5 muita honra,& gafalhado como paréte,em poucos dias fe 
vèo Cõ elle trazédo quinze mil homés de cavallo,ao qual fe a-
jfitarão algus Capitães q andavão cõ Laudij, & o deixarão 
no desbarato da derradeira batalha. El Rei Abrahemo junta 4 o 

fua 
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fua gente algúasvezes pelejou Co feu tio em lugares q delle 
fe podia ajudar,até q em hüa batalha cãpal q ambos tiverão, 
emqAbrahemotraziadousmil elefantes,cuidando q cllcs 
baila vão para lhe daré vittcria,foi elle vencido,& morto dos 
meímosfeus elefantes.Porq querendo com elles romper aba 
talha dos Mogoles,afsi como vinhão furiofos para rõpcr, afsi 
tornarão à virar, tanto q íe fentirão feridos de hüa chuva de 
frechas dos Mogoles,q os não confentirão chegar a elles. Cõ 
eíle Ímpeto de fugida,& frechadas com q os ião perfeguindo, 

io trilharão, & romperão a batalha em que Abrahemo vinha, 
comq puferãu tudo em desbarato. Ella vittoria confirmou 

r j• r • j j r> r r, • ar a.ToioTamur Lang,o Lançar [co-a Laudij ler ávido dos Patanes por feu Rei. Mas porq Abra- mo ihechamaDio£0 do cJto) q,e 

hemo íeu pai não tinha pago a maldade qcõmetteo contra quer dizer feiice manco, natural de 

Babul em lhe tomar o Reino,chamandoo elle para o ajudar à ^ i â f ^ z i n h a k samanhã-
. c | • n - i • i r - i n de,oqualdefpoisque comas armas 

detcnder,a jultiça divina dilsimulou co elle para o pagar eíle fe fez senhor das Provindas de HO-

feu filho per o mefmo modo,& ainda com niaior dãno. racanfou coraçone) per fia, Arme-
t > t > n • 1 • j t t - a j nia,é" todas asmais que \azemper 
Porque BaborPatxiah como a maiorparte de fcuEílado tollo Mar CafPio(â^s Turcos cha 

era montuofo,& afpero de lofrer nos temporaes do anno, & mão Tanguisxor,q quer dizer Mar 

não tinha a fertilidade,ares, & riqueza, & tam grande nume- salgado,& os AmeniosXorGuiUn, 
, „ _ . t T-x t • • i i i "c Guilan, cidade jituada nas 

i o rode povoaçoes como o Reino do Deiij, do qual boa parte faaspaias) faioà conqmflaro m-

elle vio, & paífeou naquella guerra, quis tomar por premio doftan,&do qganhou nelie.cõ vim 

defeutrabalhoopropnoR 
to,pegavafe Babor à tres razões que a iífo o movião. A pri- guirfiufilho mais velho, que j a era 

meira o exemplo de Abrahemo,no que fez à Babul, à quem ™ >0 lual fos a f u a Corte em 

' aquelleReino fora roubado,& não pertencia à que o poífuia. Por 'mmdeTamur,q foi no anno 

A outra razão era dizer,que fabia que os Capitães de Laudij deM. cccc. v. lhe ficarão tresfi-

lhe aconíelhavao q lançaffe mio delle Babor antes q fe foffe, 
ate lhe entregar as cidades que lhe tinha tomadas doEílado bêde entre os rios oxo,& iaxartes* 

de feu pai,q era a entrada do Indoílan , de q eílava em poífe, Miraxàm cõ o Reino de coraçone, . ~ r nl 1 r • r i 11 a • o • &HaomarXtab,aqchamarao Ba-

3 o & q por eíle modo ficaria leguro delle. A terceira, &princi- ubo^^cou pm Fpdo_ Eítef( vaç_ 
pai razão,era dizer,Babor ter mais dereito noReino q o mef- f»u ao Deir, feiro calandar, matou 

mo Laudij,porq deria q o grande TamUrLang natural Cha 
catai,em lua vida dera o Reino de Caboi que elle conquiílou outros do indoftan.iierdouosporfua 

ate o rio Indo,ã feu neto Pir Mahamed languir, & eíle cafara ^ofabírfeu fi^ 
defpois hum filho feu com hüa filha dei Rei do Delij,por a °Eje™undo'c(l!i relede 
vezinhãcaqtinhao, o qual foi avò delle Babor Patxiah.a E Diogo do tomo,era Babor bifneto de 

hüa das peífoas que á Babor deu muito animo, & ajuda para 
toralmete fe fazer Senhor daqlle Reino, toi huMouro de na- Década,faz outra rela-

ção Patane,per nome Xer Chan,deqfazemoseíla lêbrança cãodosfucafornjeTamu^un^ 
^o por o muito que nos livros feguintes delle hemos de dizer, ^ Z i f i í ^ i e m ! 
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Finalmente Babor per força de fuas armas,íe foi entregan 
do do Reino,ate de todo fe fazer Senhor delle.Poloque ven-
dofe Laudijdefpoj âdo,&cattivo,como homem abatido da 
fortuna,& defconfiado do remedio, pedio à Babor ufaíTe có 
elle de clemécia,pois o chamara parâ o ajudar à cobrar o que 
reftava do Reino,que fora de feu pai,& não para lhe tomar o 
acquirido,& quifeílè darlhe liberdade, por quanto queria ir 
acabar o refte de fua vida na cafa de Meca;porque lhe parecia 
que por feus peccados o quiíèra Deos caftigar.Babor lho con 
ccdeo, refpeitando fer feu parente, & lhe mandou dar larga- i o 
mente o neceífario parâ feu caminho, & pôr nos confíjs do 
Reino de Guzarate,onde deixara fua molíier, & filhos em po 
der de Soltam Modafar,que naquelle tempo fallefceo. E não 
querendo Laudij ir à Meca, fe deixoü eftat no Guzarate em 
íèrviço de Soltam Badur,que à feu pai Modafar fuccedera. 

Do exemplo deftes PrincipesJ& d'outros q o tempo mof-
trou, íe pode ter quafi por regra geral, que os Príncipes que 
íãcm do íèu Reino por conqüiftar o alheo, muitas vezes per-

„ derãoo proprio,& o que quiferã conqüiftar; & que todo o 
„ Príncipe que mette em íèü Reino ajudas doutro mais pode- 1 3 
„ roio,em lugar de fe defender d'âquelle contra quem pede o fa 

vor, vem fer vencido do que chamou para foccorro. 

C A P I T V L O. I I I I . 

j> 
j» 
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Çpmo ü Rei Sadur de Cabaia começoufazer guerra à el Rei Omaum 
dos Mogoles, (f a Rainha de Qhitor lhe negou a obe-

diência^ a deu à Omaum. 

S Mogoles com eftas fuas vittorias,& cõquif- 3 o 
tas dos Reinos de Bagou,& Delij, forão terror 
à quelles povos dalndia não coftumados à gue 
rra da gente do Norte dura,&ailimofa, & por 
efta razão receava Badur Rei deCambaia rom 

per com Omaum Patxia filho de Babor,& afsi inftou muito 
na concordia com elle,como atras diífemos,*que não poden 
do coníeguir, & vindo à rompimento de guerra, a primeira 
coufa q ordenou contra Omaum, foi mandar hum Capitão 
feu per nome Terça Chan,com vinte mil de cavallo, & mui-
ta gente de pè,que entraífe nas terras do Mogol. 40 

A cauíà 

V 
ê 
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A caufa porq mãdou efte Capitão,& não outro,fendo elle 

ainda muito moço,era por fer hú dos filhos de Sòltã Laudij, 
q elle deixou em Cãbaia por cofelho d'elRei Modafar,o qual 
deu à Laudij terras q comia,ale das q lhe tinha dado, quando 
Babor o deixou em liberdade, & o mãdou pôr nos confíjs do 
Guzarate;& nefte tempo ainda era vivo, & íervia á Soltam 
Badur.Eporo dereito que efte mancebo tinha ao Reino do 
DelijjO mandava Badur Com aquelle poder 4 dous fíjs,aísi pa 
ra elle com maior animo pelejar cÕ os Mogolçs, que o defér-

o darão do feu,como porque a gente Patane fua natural em o 
vendo cõ tanto poder o ajudaífe,rebellandofe contra Qmâü, 
pois era Senhor eftrangeiro,& não natural. 

Efpedido efte Capitão,efereveo Badur à Rainha Cremei! 
tij molher do Sanga velho,mai do moço que entam reinava, 
que lho mandaíTe com agente cõ que era obrigado vilo fer-
vir na guerra,porque entam tinha muita necelsidade delle,& 
de fuagente.A ifto refpondço a Rainha,qde mui boa vonta-
de, & q logo o fazia preftes: mas por não ficar orfãa de dous 
filhos qtinha,lhe pedia por merce, que para fua coníòlação 

0 lhe mandaíTe o outro que andava em fua Corte. O q lhe Ba-
dur cócedeo,& lho mandou a Chitor mui honradamente per 
dous Capitães,dos quaes hum era Cuja Chan,& outro Mina 
Hocen.Apprefentando elles efte Infante à fua mai, pedirão-
lhe que lhe entregaíTe o herdeiro Sanga,porque vinhão para 
o levar,& que com elle também foífe Botiparao feu cunhado 
delle Sanga, que era filho do Salahedin. A Rainha mandou 
muito bem agafalhar os Capitães,& tratalos com muita hon 
ra,dizendolhes querepoufaílem, porque em breve tépo aca 
baria de aperceber feu filho ,•& agram preífa mandou fazer 

0 preftes muita gente de cavallo,& de pè,com todo o apparato 
de guerra,dando à entender que erapara ir com el Rei feu fi-
lho à íèrvir à Soltam Badur. 

Entretanto teve a Rainha Crernentíj algus confelhoí 
com os principaes Capitães,& com elles aífentou que muito 
mais proveitofa coufa lhe era obedecer à Omaü Patxiah Rei 
dos Mogoles,que à Soltam Badur,por muitas razões que pa-
ra iífo forão apontadas. E antes que fe determinaífc à dar 
efte defengano à Badur,íecretamente mandou feu Embaxa-
doràOmaum Patxiah, noteficandolhe fua tenção, & que 
querendo aceitar a proteição,& defenfáo daquelle Reino de 

Y Chitor, 
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Chitor/eu filho lhe daria a obediéciade vaífallo, como à Em 
perador de todo o Indoílan,que elle era.Tanto que a Rainha 
teve certa aacceptação de Omaum, mandou dizer aos dous 
Capitães do Badur,que fe foíTem em boa hora, que leu filho 
era moço,& mal difpollo,& não podia por entam fair de feus 
braços para o curar,& como eítiveífe em boa difpoíição,ella 
faria niüo o que lhe bem pareceífe. Os Capitães porque in-
íiílião em não fe partir fem levar elRei,mandoulne a Rainha 
dizer,que fe foífem logo,fe não que os mandaria deitar fora 
do Reino,o que elles fizerão fem efperar outra refpolta. Sol- 10 
tam Badur tanto que foube que a Rainha, & os do feu Con-
felho ficavão naquelle propofito de lhe não obedecer,& que 
mandava arrafar aquelle monte,de que a cidade fora comba-
tida,para delle outra vez não tornarem à receber dãno, bem 
fentio queiíloera algúa confiança que tínha em Omaum 
Patxiah. 

Paííado aqlle inverno,cm fe Badur aperceber para ir buf-
ear elle feu inimigo,tãto que foi tempo, fe pôs em caminho. 
Mas Rume Chan o tirou de ir bufear o Mogol,& lhe aconfe -
lhouque foífeprimeiro àChitor, dandolhe luas razões per- 1 0 
que devia caftigarella defobediencia, por lhe não ficar nas 
coitas aquelle Reino rebellado, que lhe podia fazer dãno, fe 
algum tratto tinha com Omaum Patxiah. Movido elReicõ 
as razões de Rume Chan,partio com cem mil de cavailo, Sc 
quinze milefpingardeirosjagente de pèà que pagava foldo 
ferião quatrocentos mil homés. D'artelharia levava mais de 
mil peças,delias groífas de bateria,em que entravão tres bafit 
lifcos,& tres meios,& outros canhões groífos, ôc outra leve 
de campo,& feifeentos elefantes,todos armados de laminas 
de aço,com íèus caítellos,para de cima pelejarem, & em ca-: 3 o 
dacaftello quatro homés,& dous berços:levava feis mil carre 
tas,em que íomente ia a fardagem d'el Rei, delias tiravão 
bois,& delias cavallos.Alem delta fardagem d el Rei,ia a dos 
Capitães, que era outro grande numero. Per ordenança dos 
que governavão aquelle exercito,no lugar onde fe cada Ca-
pitão agafalhava,tinha própria praça,à que acodião todos os 
mantimentos,que os feus regatães erão obrigados à trazer.E 
afsi todo official mecânico,fem o ir bufear â outra parte. A 
qual ordem era mais efpantofa, que o numero da gente, Ôc 
abundancia de todas as coufas. 

CAPI-
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Çomo Soltam Badurfoi cercar a cidade de Qbitorfir de algúas Vitto-
rias que os Mogoles ouVerao de feus Capitães,tendo elle cer-

cada a cidade, que tomou, 6" do que def-
pois dijfofeç. 

Preffouífe elRei no caminho deChitor,por lhe 
vir nova q Terça Chan,que elle tinha enviado 
ao Reino do Delij cõ vinte mil de cavallo,pele 
jara cõ os Mogoles,& em hum recõtro q ceve 
cõ elles,ficara no campo cõ a vittoria,pondofe 

elles em fugida.Com efta nova,chegando à Chitor, a íituou 
com a mais da gente q levava: a outra mandou com Soltam 
Laudi,pai de Terça Chan:& com Mompalrao,& outros, cõ 
húa copia de gente,ao extremo do Reino do Delij, para que 
vindo os Mogoles per aquella parte,que era mais fofpeitofa, 
os entretiveíle,atè per elle fer avifado da vinda delles, por o 

ao não tomate de improvifo occupado naqlle cerco. Pola qual 
razão,cercada a cidade,começou à dar os combates tã aprec-
iados,cõ a muita gente que tinha,que dava muita oppreííao 
aos cercados,que também com grande animo íè defendião, 
no que elle perdia muita gente j & forãolhe mais trabalhoibs 
eftes combates,que os da outra vez,por falta do monte Chi-
torij fronteiro da cidade,que a Rainha mandou arrafar,& tã-
bem por ella ter muita artelharia que Badur lhe deixou,quan 
do da outra vez combateo a cidade,para íe defender fe os Mo 
goles a vieífem cercar.E como Badur era accelerado, & não 

3 o tinha paciência para. efperar o tempo, & conjunção das cou-
fas,&diance dos feus olhos via que os cercados cÕ efta arti-
lharia,& grandes artifícios de fogo,matavão muita gente, & 
não confentião chegarem á combater o muro, mandou per 
ante fi pôr húa mefa com muito dinheiro cm ouro, & lançar 
pregão,que por cada pedra do muro que lhe trouxcílèm da-
ria hum tanto,com o qual p a r t i d o agente pobre fe aventura-
va de maneira,que de cento náo ganhava hum, ficando la os 
outros mortos,& feridos.E com tudo vendo a gente logo o 
pagamento na mão,tornavaífe à venturar, com o que el Rei 

40 gaftava algúas mil peças d'ouro cada dia. 

T i Efta 
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Eftando nefte entretenimento,por fer ja hum pedaço do 

muro desfeito,por a bateria,& defpejo das pedras que a gente 
tirava, vierãolhe novas que Terça Chan, que elle mandara 
com vinte mil de càvallo, & ouvera húa vittoria dos Mogo-
les,&: com o favor delia,entrara tanto pela terra das campinas 
do Delij,que ia j a mui perto da cidade de Agara,q era a mais 
notável do Reino,como homem que fe ia empoífando d'a-

uelle Reino, de que elle era Príncipe herdeiro, como filho 
e Soltam Laudij, Rei defpojadõ delle ; & tendo ja andado 

feis jornadas fem algumcontrafte, ielhe apprefentarão ate 
dous mil Mogoles de cavallo,que configo trazião algúa gen 
te de pe' da terra,os quaes fingindo temor de Terça Chan co-
meçarão de fe recolher em húa batalha cerrada para hum cer-
to lugar,em que fe pudeíTem amparar .Terça Chan alvoroça 
do com a moftra de temor que nelles fentia, & com a vitto-
ria que ja d'outros ouvera,os rompeo. Mas elles não curando 
de lhe refiftir, forãofe recolhendo concertadamente, como 
gente defira náqüelle meifcr,dcfendendoíe fegundo feu ulo* 
tirando com feüs arcos per cima das ancas dos cavallos , ate 
entrarem em hús valles de entre húas ferras. Os Guzaratesco i ô 
mo ião naquelle alvoroço,íeguirão lua corrida,ate iré dar em 
duas ciladas q os inimigos lhes tinhão encubertas, nas quaes 
os Mogoles matarão tãtos,q de vinte mil hornés de cavallo, 
fomente efcaparão quatro mil.Nefte desbarato morreo Ter 
ca Chan,não fugindo,mas pelejando como esforçado caval-
leiro que elle era,com algús que o quiferão feguir nas voltas 
que fez,& com elle muitos homés nobres,& Capitães Guza 
rates E porque os Mogoles feguir ao o alcance quatro dias, 
ainda eífes poucos que efcaparão, foi com favor de Soltam 
LaüdijjO qual por eftar naquella parte por onde eítes fugião 30 
acodio com feis mil de cavallo aos recolher, & fe foi per húa 
Serra c[ era de hum Príncipe Gentio, q o favoreceo, íem ate 
entarn faber fe era feu filho morto. Mas defpois q de fua mor-
te foi certificado per peífoas que o virão matar,mandou efta 
nova à Solta Badur,perq elle ficou mui trifte,& receofo, afsi 
por apeífoa de Terça Chan, & por os Capitães conhecidos, 
como porq nefte desbarato conheceo o poder dos Mogoles. 
Logo mandou ceifar dos cõbates da cidade,por entender nas 
exéquias de Terça Chan,q mandou fazer mui folénes, por a 
nobreza de feu fangue,& amor grande que lhe tinha, & não 40 

íòmen-
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fomente elle,que de todos era amado por fuás boas qualida-' " 
desjmas os outros que com elle perecerão,forão de todos mui' 
chorados per todo o arraial,& fez mui grande efpanto a mor 
icdcfta gente,& a perda da riqueza do arraial, que fegundô: 

íiiicoltume,foem levar os Guzarates,de que os Mogoles fi-
carão ricos, ••'.) 
i: Os cercados quando virão que fe lhes não davão aquellcs 

Gontinuos combates dos dias atras, & ouvirão o rumor dos 
prantos,que no arraial le fazião,parccendolhe pór ellcs , que 

r-o íèrião mortas algúas peífoas notáveis, defeerão à baxo à ou-
tra cerca onde eítaváo os inimigos,& derão nclles com gran 
de grita,em que fizerão muito eltrago, por eilarem feguros 
d'aquellefobrefalto.Indinadodiílo Soltam Badur, mandou 
logo à grande preíTa dar combates,Como que nelies fe queria 
vingar da Vittoria que os Mogoles ouveráo.Fitando neíta fit 
ria,lhe vco outra nova,que Mompalraofeu Capitão ouvera 
outro recõtro na parte onde eitava com os Mogoles, em que 
lhe matarão crcs mil homés,òs mais dclles Dccanijs,que era a 
nielhoYgente que elle trazia d'acjuellas partes, entre os quacs1 

-®a;iisott«ibhinBtGa|atãoGentiodaqueflamefma gente cha-
mado BargiyqUe elle muito íèntio > & afsi toda eita indiria-
çãó?qtu?tinha contra os Mogoles,convertia contra os cerca-
des.E tanto fez com dadivas,& promefíâsderédàs, & acref-
ccncamcntos à quem o bem fizeílè,atè que a cidade foi polia 
cm feu poder,à culta das vidas de muita gente nobre,& Ca pi 

\ cães de nome, em que entrarão quatro Portagucfcs. Ne lie 
" * çerco.-morrerãojíegúdo dizião,quinze mil homés,dos qüaêS 

os quatro milerão de cavalIo.OSanga,& füá mai, com toda „ , , 
r-, 1 ' r « c -i a i • C • r r - * 'Ne/r<í cuerra de Cbitor, eferevé fuaçafa)&tamilia,&gente nobre que os^qms ieguir}íe mi^o-^debuto,qt!efe acharãodío-

yq hum dia antes da entrada da cidade per húáporcaqué-neilaHIGODÈ ME/QUITA,LOPOTERR.ANDEZ.FIN 

" da parte da Serra,pelo qual caminho elles fegurâmén te fè po ^MANOEL Mendez., DUANE d, G, 
R I R . , T 7 • I • ° ma, & todos os mais portugurfesej 
ierao em laivo,deixando queimado quanto movei tínllao, q BAJURT-MBAcattivos, AOS QNAES den 

t".-não puderão levar . a Soltam Badur não entrou-tiacidàctei$ armas,cavados, & criados,, 
K « o i - n c - « .-...•J. doo maisneceífario cerni,srwez.^. 

tenção de matar, & roubar age te que nclla ficou,como virto ^ y ^ za»uar{[a d c f i a ^ i 
rioíò,antes a mandou reformar logo de muros,& legurar to- confíkndoa hiais deites , q:;e ié"r ' 
da; 
per 
parte de Cavallo. ' • maítvalór Torummi& que "naip 

Acabadas todas assoufas que tocavãoao foíTego, & fegu- ZÍM^ISS^^ 
40 rança da cidade, & feitas grandes exéquias por os quealli c.̂ .yioiiv.9* 

Y 3 morre-
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morrerão,partiofe el Rei dalli, levando ;feu exercito reparti-
do em tres batalhas,como homem que à cada encubertaefpe 
rava de lhe fair hua cilada dos Mogoles.Porque el Rei afsi co-
mo para cõmettet qualquer coufa ardua, feu efpirito era au-
d a z ^ fetti medojafsi em recear virlhe algum mal,era timido, 
como Tão os tyrannos.O temor dos inimigos fe lhe dobrava 
cada dia,&janaquelle caminho qiieia fazendo lhe chegou 
outra nova, como os Mogoles tinhão tornado à tomar a ci-
dade de Chandarij,que o Sanga velho Cobrara delles, & def-
troido muita parte do Reino de Mandou, ate tomarem a ci-
dade de Sarangüe,que difta quarentalegoas do Mandou,cou 
fa mui notável 

Indo íeü Caminho com o exercito em boa ordem con-
tra hua comarca que chamáo Doçor, por caufa de húa ci-
dade do mcfmonome, alli aífentou leu arraial, fem querer 
ir mais avante,per confelho de Rume Chan, per que entam 
fe governava naquellas coufas. Nefte lugar em que el Rei af-
íèntou feu arraial,de hüa parte eftavahum rio grande, & da 
outra hum tanque d'agoa, que elles coftumão tazer naquel-
las partes:porqne como ha poucas ribeiras, para recolhimen 
to das agoas do Inverno,fazem eftes tanques(à que mais pro 
priamente podião chamatlagoas)todos empedrados. Elles 
tão tam grandes,que muitos delles paífão de legoa em circui 
to,dos quaes beve a géte,& ogado,& efte que el Rei tomou 
para derenfa de feu arraial,era hú daquelles: & da outra par-
te onde ellava o rio obra de duas legoas & meia,per duas par 
tes,fez duas cavas,perque mettia o rio ate o levar ao tanque} 
demaneira que de todas as partes ficava cercado d'agoa, que 
lhe fervia de força,& provifão para o arraial ;.& per aquella 
parte per onde os Mogoles o poderião acõmetter, fez hum 
baluarte,no qual mandou aíTentar mui groífa artelharia. 

Nefte tempo os Mogoles tomada a cidade de Nerangue» 
por,& vindo caminho do Mandou,foilhes dada nova como 

a.A eíla cidade diz. Diogo do couto Soltam Badur tinha tomada a cidade de Chitor,4 que muito 
que chegara omaum Patxiah, vin- fentirão,porque vinhão para a foccorrer.& afsi com efta no-
doemfeguimento de Soltam Badur, j • J • 1 i w i . „ 
4 qual logo fe lhe entregou. & queva > deixando o caminho do Mandou que Ievavão, vierãofe 
delia paftra ao Reino do Mandou, dereitamente onde el Rei ellava, ate aílentarem feu 
V ^ M i t r r e f P n C U ' arraial,duas legoas delle,à viftahum do ou-

tro, por a terra fer 
chãa, 

C A P I -
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Co r. o Omaum' fatxiah teVepor perdido à Solta Badur,por a maneira 
em que tinha ajfentadofeu arraial, ar como foi morto o 

(/pitão Coraçan Qhan. 

E N D O Soltam Badur, & Omaum Patxiah 
aífentados feus arraiaes hum á vifta d'outro, ca 
da hum começou de entender como Teu inimi 
go eftav ampara fe melhorarem, & faberem per- í 
que modo melhor poderião acõmetter.Omaú 

como vio que Badur eftava fortalecido cm feu arraial,ouveo 
por perdido,vendo que fazia mais conta da legurança de ler 
acómettido,que do campo,do qual elle fe fez ícnhor, àdous 
fíjsjhum mandando às vezes luagente à efcaramuçar,à ver íè 
podia provocar os Guzarates à fairé ábatalha;outro á lhe to-
lher que não lhe vicífem mantimentos de fora; entendendo, 
que tanta gente avia de comer, & não íè avia de manter do 
vento,&que não podião ter coníígo tanta provifáo queem 
poucos dias fe não gaftaíTema qual neceísidade Badur fe vio 
dentro de hum mes.E para remedio delia, mandou hum feu 
Capitão à hum Rao,que era Príncipe Gentio,que não reco-
nhecia fuperior , & confinava comas terras do Sanga, & de 
outra par te cõ o Reino de GUzarate, q o proveíTe de manti-
mentos, mandãdolhc húprefente de cavallos,armas,Si outras 
coufas.Mas comoelle naqlle tépo tãto temia àOmaú,como 
à Badur,refpõdeolhe,q 1c elle quifeífe paíTar per fuas tcrras,q 
o caminho aberto eftav a,q elle o não podia tolher à hu tã grã 
de Príncipe como elle era,mas q ajudalo não podia,porq não 
cÕprava inimigos cõ fazer boas obras à outros;& íem querer 
tomar algúa coufa efpedio o meífageiro de Badur. Defta ref-
pofta ficou elle mui enfadado,por ver q ja no feu arraial era tã 
ta a falta dos mãtimétos,q afsi para a gente,como para as bef-
tas,valia tudoem muito grãde preço,CÕ q os pobres perecião. 
E fe algúa pouquidade vinha para o arraial,era tomada pelos 
Mogoles, os quaes por lhes eícaparé dous Capitães q cõ húa 
pouca de vitualha entrarão feguros no arraial,trouxerão d'ahi 
em diãte melhor vigia,elles per húa parte, & o Sanga de Chi 
tor,que era vindo em fua ajuda contra Badur, per outra. De 

Y 4 maneira 
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maneira que ate os homés que ião fegarhüa pouca de erva, 
eráo logo tomados. 

El Rei Badur vendo a deítroição,& mortes dc tanta gen-
te,& alimarias d aquelle arraial , & que muitos defefperados 
fe faião delle à búfcar que comer,& lè pòdião de noute,ou de 
dia fugião,querendo antes cair na mão dos inimigos^ue mo 
rrer de fome; mandou lançar grandes pregões,derendédo aos 
Capitães que não confentiífem alguém de fua Capitania fair 
do arraial íòb pena de morte.E por animar a gente, & anão 
defcfperár , mandou Coraçan Chan bufear mantiineritos à 1 0 

hua fortaleza que hi citava perto: era Coraçan Chaii hum 
íeu Capitão de-muita autoridade,© qual tinha debaxo de fua 
bandeira todos os Coraçones,Mogoles,& Perfasqueem feu 
Reino andavãoj&aísigente da terrajeom que fez dous mil 
de cavallo.Partidò de noute,foi fentidó dos Mogoles, & dei-
xarão o caminhar ate hum certo paífo, per onde entendião 
que ellé avia de ir,& alli lhe armarão húa cilada entre hús ma 
tos.E faindolhe de roítro com ate feifcentòs homés, forãolhe 
alargando o campo atè os metterem nella 3 onde lhe matarão 
a mais da gente, & elle muito ferido foi levado ante Omaum '»o. 
Patxiah,hüs dizem que foi morro por não querer confeífar o 
citado em que Soltam Badur citava, outros que por dizer al-
gúas palavras defeortefes à Omaum, o matarão, & lançarão 
leu corpo pelo rio abaxO,parair ter onde os feus eítavão, 8c 
fer conhecido por o veítido que levava. Eíta morte de Co- / 
raçan Chan,& dos outros homés de preço que com elle fo~ 
rão,foi mui íèntida, porque poítoqué quanto à nação fof-
I fem eítrangeiros , erão ja ávidos por naturaes , & fen-

tião a falta que farião ao Reino,por ièrem 

muito cavallciros , 8c / I ^ 
valerofos. ' 

* 
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C A P I T V L O. V I I . 

Como S oltam 'Badur, por a morte de Coraçan Çhan, w outras per-
dasjdefamparoufeu arraialj(7fepòs emfafoo, (S? o arraial 

foi Jaqueado) & das riquezas que Je 
nelle acharão. 

O L T A M Badur vendo as muitas vittorias 
que feus inimigos tinhão avidas delle, & que o 
tinhão em cerco com fome,& que de cem mil 
de cavallo que trouxe, não tinna cinquoenrà 
mil, & para pelejarem não ferião quinze mil, 

& que de íeifeentos Elefantes não teria ja cento, & os bois 
erão mortos,& comidos,como homem defefperado,determi 
nou de pôr fua peífoa em falvo. Porquê alem de lhe faltarem 
tantas coufas como avia mefter para íua defenfáo, foi aviíà-
do,que algús Capitães feus,offendidos delle, tinhão ordena-
do de o entregarem aos Mogoles.E ou ifto foífe verdade, ou 

2Õ temor delle,ou artifício para fe acolher,elle o pôs em effeito. 
De q deu primeiro conta à Rume Chan,&, à Fraiigue Chan, 
ordenandolhes que logo aquella noute mandaíTem carregar 
bem a artelhariagroffa para arrebentar.E no tempo do eftro-
do,por não fer lentido, fe faio com algüs do feu Confelho, o 
que foi à xxv.de Abril,de M . D . X X X V . & por fer grande cí-
curo,& não fe poder ver o caminho, levou atite í i hua tocha 
baxa,que o encaminhou ate fair de todo fora do arraial, .a ? 

Tanto que nelle ouve rumor que el Rei era ido,cada hum 
trabalhou de fe porem Salvo.E algús Portuguefes que alli aii 

30 davão fe forão para os Mogoles,& algús Guzarates, entre os 
quaes foi Melique Liaz,por delgoftos que tinha dei Rei-,por 
que alem de em fua peífoa receber muito mal, & dãno nafa , 
zenda,mataralhe com peçonha feu irmão Melique Saca , 6c 
a Melique Tocam mandara degollar, per confelho de Rume 
Chan,que lhes queria grande mal. Foraonefta fugida tòma-
dosmuitos Capitães,& Senhores Guzaràtes:& outros por fe 
disfraçaré em trajos pobres,fe falvarão, não lendo conheci-
dos dosMogoles,qdellesnãofaziãocafò. El Rei não parou 
menos de Madou,levado em fua cõpanhiaRume Chan,Frã-

40 gue Chan,& Duarte da Gama,& Frãcifco Vàz Portuguefes. 
Y j Omaum 
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Omaum Patxiah tanto que foi avifado de noute, q el Rei 

era partido, por lhe parecer que fua ida feria para a Serra de 
Mandou,por fer a colheita que mais perto tinha,mãdou apôs 
elle humCapitão com dez mil de Cavallo,que lhe foífc tomar 
a diantera,o qual nefte caminho matou grande numero de 
gente da que ia fugindov,& quando foube que el Rei não era 
la,deixouiTe eltar àviífadacidade,quccftàao pè da Serra,o 
que deu grade trabalho à Badur,porque o fez rodear por ou-
tra parte,&foi entrar na cidade per hum poiligofallo encu-
berto aos Mogoles.E tanto que foi dentro na cidade, mádou x o 
fazer à porta delia húa torre, de q fez Capitão à Rume Chan. 
Mir MamudXiah,fobrinho d'el Rei,não fabendo que cami-
nho levava feu tio,foiífe para a cidade de Chãpanel, & neílc 
caminho foi roubado dos povos Collijs,& ferido hú feu Ca-
pitão per nome Suja Chan,&: foi tam desbaratado,que efea-
pouco cinco de cavallo fomente,com q chegou à Chãpanel. 

Omaum Patxiah,quando vèo a manhãa, apôs a noute que 
Soltam Badur fugio,mandou entrar no arraial, & indo todos 
dereitamente às tendas dei Rei,queerão de riquifsimo bro-
cado,& tamanhas,que occupav ão hum grande cfpaço, onde 
elperavão de achar maior prefa; acharão muitos Abexijs, & 
Arábios,os maisdelles feus eferavos, os quaes fe poíeráo em 
defcnfa,não fe deixando entrar,ate todos morrerem, & com 
elles os Mogoles,que lhes derão a morte.Defta maneira o arra 
ialde Soltá Badur foi pofio cm poder dos Mogoles j os quaes 
por mandado de Omaum à todo Guzarate davão a vida,-& 
nenhum outro algum dano lhe fazião,que rouballos, fe lhes 
achavão algüa coufa de preçojporq o arraial tinha tato ouro, 
& prata cm moeda,afora as baixellas, & vafos de íèrviço , 
tanto movei,de queeftava cheo, aisidos que erão mortos à 3o 
fome,como dos vivos que fugirão, & dos que ficavão, que 
gaftarão muitos dias cm o faquear. E por fer coufa sé eftimr, 
hem conto o que fe achou,não fe pode eícrever, lomente fe 
pode affirmar, que parecia fer igoalao defpojo que avia no 
arraial de Dario,quando Alexandre o venceo,cfte q Omaum 
Patxiah ouve do Soltam Badur.E quando adiante dermos ra 

zão da riqueza que efle Príncipe Badur tinha ao tempo 
que começou à reinar,& o que defpendeo,& 

perdeo ncíle arraial,fe vera a fua 
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C A P I T V L O. VIII . 

Como 7{ume Çhan temendofeque Soltam Badur o queria matar Jè 
pafjouàel <%ei dos Mogoles el %e't Badur fendo lançado 

da Serra do Mandou,fezJeVar de Champanel 
fuas molberes, & tefouro 

para (Dio. 

A N T O que Òmaum Patxiah Rei dos Mo-
goles cevou os ieus no defpojo do arraial de 
Soltam Badur,& foube que elle fe recolhera à 
Serra do Mandou,vèo em bufea delle, & aíTen 
tou feu arraial tres legoas da cidade, em duas 

fartes,onde cOncorriãò dous caminhos, por impedir algum 
foccorro do Guzarate,fe vieífe à Badur.E íabendo elle como 
Omaum Patxiah aífentara íèu arraiai tam perto,como home 
que lhe tinhão cüftado caro os coníelhos de Rume Chan, & 
eítava arrependido de ter mortos os filhos de Melique Az, 

1 0 que per feuconfelho matara,& por também ter fufpeitá que 
fe carteava com os Mogoles,determinou de o matar. A deter 
minação defta morte foi pratticada Com quem a avia de exe-
cutar,que era hum Abexij criado do mefmó Badur. Efte vili 
do Rume Chan chamado dei Rei , para o mandar matar, o 
avifou no caminho,por aver recebido delle boas obras. Ru-

\ me Chan fem ir mais adiante, nem tornar à caía, tomando 
configo algúas peífoas à elle mais aceitas, diísimuladameilte 
deu configo no arraial de Omaum Patxiah,que o recebeo co 
mo à homem com quem ja tinha prattica fobre fuá ida.3 Sol , 

3 o tam Badur quando o foube,íicou mui anojado,porque quífe /JJ^W?^ 
ra tomar vingança d'aquelle horhem que lhe fora traidor, arraial.dellefepâffaraRume chan 

Alem diífo receava,que por o muito que fabia de feus fegre- Ural Í9 f A U 

dos,& coufas que com elle comunicava,& das do Reino, lhe 
perjudicaíTe em algúas com feus inimigos; 

E antes que Rume Chan proveífe em fuás molheres,filha, 
& fazenda que tinha em a cidade de Chámpanel,mandou Ba 
dur à grande preífá que fe recolheífe tudo,& eftiveífe à bom 
recado.Mas fe el Rei fe quis vingar de Rume Chán, mais fe 
Vingou elle d'el Rei,porque tanto andou iiiduzindo,por feus 

4© meios, &promeífas de Omaum Patxiah, certos Capitães da 
' Serra, 

f 
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Serra,que tinhão de guarda as portas principaes, que cllcs lhe 
abrirão a entrádihúa noutel; pWmfciüò que pelos cercados 
fe fentiífe,erão jadentro dous mil hcmés. £ acodindo Badur 
£ifib,matou à Botiparáo hlho de Salãhedin-por lhe dizerem 
quGífeüe fòrá naquelláiraição}& aísi á Soltam Ala mo que era 
Capitão dè.iRaoíinga;mas cntcndtofcquc nenbü delles teve 
culpa,& queel Rei;comofuípeitofo que era,& vingativo, 
grãde executor de feus appctit.es, os;matara. Ourrcs aífirma-
vão,q eíte Soltam Álamo morreo pelejando cõ os Mogoles, 
defèndcildQÃehtradá , & aísi morreo hetía' Réccnal Maluco'- «> 
Capitão da mcfma cidade de Mandou. A preíla dVlRei loi tã 
tã neira entrada dos inimigos,q leniente ievotf.coníigo efíes 
cinco, Senhores Malu Chan,Bacrgij leu cunhado, irmão de 
í yamol her ,C a n ca n a filho do grande Cancanà5o mor Senhor 
do Guzarate,q era ja fallcfcido de nojo das ccuíàs d'ef Re i , & 
Somandar Chan,& hum Teu filho naturaes do Mandou. 
. Chegando cõ eltes Senhores àChãpahel à mata cavallo, 

yierão de (pois, Madre Maluco,. Mu jate Chan , & Ala Chan, 
homés de grande cafa,& renda,& outros,cada hu como fe po 
dia acolher.Solta Badur,ícm mais detença,mandou io?o tirar 

S Í & t S «Útexforo.' q n a s e m ^ & f m m a r , & m o l b ? r c s , & í 
to & vinte cofres ie cobre,eda bum asmandou com a íazenda caminho de Dio, & Soía Chan cõ 
delles com trezentos mil pardaos, q ~g te para fuaeuarda. Feito eíle defpejo,lométe das moiheres,1 

montarão trinta íeis milhões, érhu*- 1 _ ° i . „ \i - i 
cofre com mil adagai d'ouro, & fe. ouro,prata,& pedraria,por ire mais a ligeira ,temeao o grade 

quintr.escheto tepno.as < y a i , Q } í d e ainda.déixavatodo leu movei,à Tear Chan por minei- > 
afora minto mats que fenao levou, . .. „ q ^ . . . r i ^ l 
por ferem moedas de prata, o q tudo p^l Capitao,&: outro q era Getio chamado Rao Buriinga CO1 

o Madre Maluco tirara de bum te- cinco mildecaval!o.Eftãdo nefte trabalho,lhe íobrcvèo no-
V a> l J ° s em hum lugar chamado Lunipor,q 

Tramifcode Andradecap^.part.i. era de Champanel quatro legoas,cõ o qualavilo mádou arre 3 5 
DiogodoçoutoDec.f.liv. 1c.11. bentar quãta artelharia groíla tinha em baxo no pè da Serra, 

; • ^ 4- para q os Mogoles a não levaíTem acima,& fe aproveitarem. 
dclla.També pôs fogo â húas calas quentinha em baxo V& aã 
molheres velhas de feu pai.q nellas fe agafalhavão,& oú-tras 
cravas,foltou,que le foílcm onde quiíèífem. 

Paífado hum quarto da noute,por ninguém ver para onda 
b A eftacidadechamâo os Portugue ia?pamo para a cidade de Barodar,1, q difta íeis Woas de Chã 
fes corruptamente Berdora. I l l - 1 1 
Diogo do Couto cap.5.do iiv.<). panei, onde chegou ja alta noute com trezentos de cav alio, 

& hi fe deteve ate pela rnaiihãa, que partio para Cambaia, à 
qual chegou no melmo dia, fendo treze iegoas de caminho, 4 Ó 
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E porque ainda alli achou fuás moiheres com íèu tefouto, lo-
go as mandou paffar hum rio,que eftà alem de Cambaia con 
tra Dio,o qual de maré chea fe não pode paffar,& tédoo paf-
fado,vindo os Mogoles eftarião em fcguro, & elle deixoufe 
ficar na cidade.E por os inimigos fe não aproveitarem da ar-
mada que alli tinha,a mandou queimar. 

N o dia que Badur chegou à Cambaia,chegarão os Mogo 
les à cidade de Champanel. E como Rume Chan foube que 
Badur lhe levava fuás moiheres,& filha,pedio àOmaum Pat-

I o xiah que lhe deffe cinco mil de cavallojporq com elles queria 
ir tomar fua molher,o que Omaü lhe conccdeo.Rume Chan 
feguindo à el Rei,com o defejo de cobrar Tuas moiheres,& fi-
lha,fendo ja junto de Cambaia,achou muita gête que feguia 
à el Rei,com a qualpeíejou,& entre outros foi morto Iampe 
rus Rei do Sinde,que era fogrod'el Rei Badur. E por Rume 
Chan levar o tento nas moiheres, como fe defembaraçou 
defte impedimento que o entreteve,feguio leu caminho tam 
apreffádo,que entrando a fuagéte que ia na dianteira per hua 
porta de Cambaia,faia el Rei per outra. De maneira que tra-

2,0 varão alli os Mogoles com elle,& lhe convèo arrancar, & fe-
r i r , a t e que feefpedio , & fe pôs em corridapor alcançar fuas 
molheres.E por efcapar,& falvar fua peíToa,mandou entreter 
as moiheres,& filha,& fàmilia de RumeChan,porque feguin 
do elle o feu alcance,achando ifto que bufcava, o deixaffe [de 
feguir; & à fuas moiheres,& tefouro mandou ir per outro ca-

^ minho defviado, & nãopelaeftradade Dio per onde ião. E 
ainda por fe mais defpejar, mandou pôr fogo à duas, ou tres 
carretas dJaquellas que diffemos que andavão muito,em que 
levava muitas jóias,& pedraria,por lhe não fer impedimen-

30 to à fua corrida , & para que fe os Mogoles chegaüem , não 
tomaífem o que vinha nellas j & deita maneira efeapou em 
Dio. 

Porque Rume Chan tanto que chegou à fuas moiheres, 
& fazenda,não Curou de ir mais avante, & tornoufe com a 
gente da fua guarda.E querendo os Capitães delia faquear a 
cidade de Cambaia, os mercadores que nellâaviaporanão 
metterem à faco,lhe derão quantidade de dinheiro: mas rece 
bido o preço,os Rumes começarão de a roubar; ao que Ru-
me Chan acodio, moftrando fer defmando de gente de guc-

40 rra.D'ahi fe partio Rume Chan para Champanel, onde ja ef-
tava 
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tava Omaum Patxiah com fcu arraial aífentado ao pè da Se-
rra,porq à fcu parecer bailava a viíta delia para perder toda 
a efperança de a tomar,fe não foífe por algum ardil não cui-
dado,ou traição:mas determinou de acabar per dinheiro,o q 
fe não podia acabar per guerra, & afsi o fez,peitando, & dan-
do tanto ouro^& promeífasaos Capitães que guardavãocíla 
Serra,que de alta,& aípera que era, a fizerão branda, & fácil 
de fubir, & defta maneira entrou nella Omaum Patxiah, &c 
ficou efpantado de ver coufa tam inexpugnável.Allifoi catti 
vo Franguc Chauque antes fe chamava Ioão dc Santiago,& 
carregado bem de ferros.Omaum Patxiah ncíia íegunda Vit-
toria q uis ufar de liberalidade,afsi do ganhado, como do q ue 
eftava por g a n h a r d e u o Reino do Mandou à hum filho 
do Rei paliado,que andava com elle,& o Reino de Cambaia 
deu à hum irmão fcu, ao qual eípedio com quarenta inilde 
cavallo para ir invernar àAmadabad,& as terras deBsçaim 
deu à Melique Liaz,& à Rume Chan Surat,& Reincr, & pe, 
dindolhe elíe à Dio,íe eicufou,por o tèr guardado para osPor 
tugueíès em fua vontade,como adiante íè vera. 

C A P I T V L O. IX. 

fDos refpeitos per que el 7{ei de (jmbaiafe mo defendeo na Serra de 
Cha>vpaneld'(i T{ei dos MogolesfS dofuio^fortalezg, 

Jumptuofidade dos edifí-
cios delia. 

E N D O natural dos Príncipes que não tem 
clemencia temeré muitos, aisicomo elles ião 
temidos de muitos,SoltamBadurporas obras 
que ufava,como temia todos, não achava de 
quem fe fiaíTe,nem lugar que lhe parcccíTe fe-

guro.Polo que lendo a Serra de Champanel lugar tam forte, 
per natureza,& per arte,que nellc íc podia defender per mui-
to tempo de todo o Mundo,& muito mais dos Mogoles que 
não finão cidades,nem federem muito nos lugares à q vão, 
não fe fiou de ficar alli, tomando mais deíconíiançados ho-
més que coníigo trazia , que confiança naquelle lugar com 
quam inexpugnável era:porque como elle tinha mortos tau 
tos dos nobres,& efeandalizado tanta gente?temiafe que íc 

os 
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os íeus o viíTem em algum aperto,ou necefsidade, o defampa 
raflem,& à todos tinha por lofpeitos, não íabendo de quem 
íe fiaífe.-por tanto teve por mais feguro ira Dio, porque alli 
tinha os pès em terra,& as mãos no mar,para fug!r ie lhe cú-

rifle. E para que fe faiba quãto enfraquece o medo, que tem 
úa coniciencia culpada:& como efte Princip'e eftava íegu-

ro naquella Serra todo o tempo que fe quifera defender, def-
creveremos a forma delia,& tambemi por cila em II fer coufa 
mui notável. 

Ella Serra por razão de húa cidade fituada ao pè delia, cha 
mada Champanel,tem o mefmo nome,eftà em meio de húas 
campinas,& levantaíTe delias em tanta altura,3 quede dezoi a.áatturAdeftaserrAjkvbgoá» 
to,& vinte legoas ao mar apparece aos navegantes, eftando Couto qhedt quatro legoas & mia 

cila trinta legoas afaftada da cofta. A maior parte delia he tam Atluh,i*-
à pique,& de viva penedia,que ío para aves he fubida.De ou-
tra parte onde ha aígúas quebradas, he cercada de muro, & 
perto delleefpaço de meia legoa efta fituada em hum lugar 
chão a cidade de Chãpanel, cuja povoação íèrà de vinte mil 
vezinhos,de edifícios mui nobres,em que ha grande trafago 
de mercadores,& não he cercada de muro. Iunto defta cida-
de corre hum rio que fe vai metter no rio Narbada, hum dos 
maiores que entráo naenfeadade Cambaia, & fe mette no 
mar na cidade de Baroche. Saindo de Champanel para ir ao 
pè da Serra,que he o lugar por onde fe à ella fobe, eftà hum 
templo grande,& fumptuofo, que foi de Gentios, & agora 
ferve de Mefquitaaos Mouros.Delfe templo fae hua mura-
lha,de húa banda,& da outra,que ferve de rua para ir tèr à pri 
meira cerca que a Serra tem pelo pè.No qual lugar pela par-
te de dentro da primeira cerca, eftà húa povoação tamanha 
como húa honrada villa,na qual eftão dous mil Soldados que 
guardão aquellaentrada,&: a vigião de dia,& de noute: & pe 
lo muro defta primeira cerca em lugares convenientes, eftão 
cem peças d'artelhariagroífa,& dozentos bombardeiros pa-
ra ella, os mais delles eftrangeiros, os quaes temfuas molne-
rcs,& filhos em cima na Serra,como em arrefés. Acima defta 
cerca,em outra parte,vai outra por nome Reguiguir,onde ha 
o u t r a povoação do tamanho da outra Villa atras, em que ha 
mil & quinhentos Soldados, & cinquoenra peças d'artellia-
ria,& vinte bombardeiros,que também tem as molheres, & 
filhos encima. O muro delia té tres guaritas, & todo o riiodo 
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dc boâ dcfcníao com fuá artelharia,6c doze trabucos,& dous 
quartaos,porque o fitio o requere.Indo pela Serra mais aci-
ma,ha outro muro,cercado de hüa cava aberta na viva pedra, 
a qual no invernofe enche d'agoa,& fobre efta cava efta hüa 
pont elevadiça de madeira,a qual colhem per cadeas com ca-
oreftantes,& vaife reter em argolas groíTas de latão, que ef-
tão embutidas nas pedras do muro. A porta per onde entrão, 
6c fe fervem per efta parte, he tam grande que cabe per cila 
hum Elefante carregado com feu caftello, he forrada de cha-
pas de cobre com grandes laçarias dc dentro, 6c de fora, fem 10 
appareceropaoemquc eftão pregadas.Neftemuro ha cinco 
cubellos grandes,cm cada hum dos quaes ha feis peças d'artc 
lhariado tamanho das noífas esferas, & pelo muro vão poftas 
outras peças pequenas, como os noífos falcões, & quatro 
quartaos grandes,& dezoito trabucos. Aqui ha de guarda tres 
mil homés,em que entrão quinhentos efpingardciros, & cc 
bombardeiros,que todos fão Rumes,Mouros Garabijs defta 
Africanoífâ vezinha,& Ianiçaros.Eftes temfeus apofentos 
em cafas baxas, ao longo do muro. Pela maneira defías tres 
cercas primeiras,vão mais outras tres,hüa acima da outra, cõ i© 
que fazem o numero de feis que ha nefta Serra, cuja fubida 
cada vez he mais defenfavclícada hüa delias tem cavas, ba-

luartes mui bem artilhados, bombardeiros, & gente ordena-
da para fua guarda,& hüa povoação com muita abundancia 
d'agoa,& todas eftão providas demantimentos para mais de 
tres annos, fe hum cerco tanto duraífe. Na ultima deftas feis / 
cercas ha hüa grande povoação, 6c à húa parte os paços dos 
Reis, queoccupãohum pedaço dc terra tam grande como 
o de húa boa cidade, os quaes fão riquifsimamente lavrados 
de obras antigas de Mofaico,& relevo, com muito ouro, & 30 
prata,& ladrilhadas muitas das cafas de azulejos,de eftranhas 
pinturas,&cores.Neftes paços ha muitos banhos,& jardíjs, 
com toda diveríidade dc arvores, &: plantas, ervas cheirofas, 
& flores que no Mundo ha, 6c todo o modo de delicias, & 
paíTatemposri húa parte ha eftrebarias, em que tem muitos 
cavallos para el Rei ,& os feus fe defenfadarem quãdo là vão, 
com mui ricas fellas,& arreos para elles. Alli tem os Reis fuas 
molheresj &íèustefouros,& os armazés das armas, 6c defua 
artelharia,& as cafas da fundição delia, 6c mantimentos cm 
grande abundancia, Deftes paços dei Rei vai húa ferventia 40 

fecreta 
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íecretaparaopicoda Serra/obre o qual pináculo eítà outra 
fortaleza grandemente artilhada,com todas as munições 
artifícios de guerra neceíFarios para fua defenfão, & gente de 
guarnição,em que os Reis tem outros feus apofentos. Final-
mente efte he hum dos mais fortes, defenfaveis, & deleito-
fos íitios do Mundo,afsi per natureza, como per artificio, & 
riqueza que nelletem os Reis de Cambaia. Tudo ifto não 
bailouà Soltam Badur para fe aquietar, &dcfcndcrfe alli, 
tanta inquietação tem num efpirito culpado, que nãoíèm 

i o razão o comparão as Santas Efcritturas à hum mar pica-
do , & afsi fefoi metter em D i o , onde ja tinha mandado fuas 
molheres. 

C A P I T V L O . X . 

íDo quefe^ Soltam Badur em tDio:&r como Martim Afonfo de Sou-
ja quifera ir herje com elle,4sr Nwio da Cunha lho eflorhou, 

tsr mandou Simão Ferreira ao me/mo Soltam 
Jobre afortale^a de Dio. \ 

xo v"'r>!- s t . - ' ' V :"'• 
L Rei Badur , pofto que cam desbaratado, 
confoloufe quando chegou àDio cõ a vinda dc 
fuas molheres,& de feu tefouro, tomando efpc 
rança que ainda cobraria feu Eftado, coníide-
rada a condição, & coitume dos Mogolcs, que 

I mais trattão dc roubar as terras, andando em fuas corridas, q 
de as pofluirem,& guardáré habitando nellas.E para que fé o 
Mogol vieíTe;, o não podeflè entrar, mandou logo fortifi- -
cara cidade, & fazer aous baluartes cm dous paflbs da terra 

5 o firme para à Ilha,que fe podiãopaíTardemarè vazia. A Dá- „ rern** Loteí d< cajlhdnhtd* 
mam,& à áquella comarca que confina com Chaul,mandou >j

fl'"at-?s-dol,v-s-
feu fobrinho Miráo Muhmald à fazer gente, & defendela do , , 
Nizamalucojiè lhe quifcfíc fazer guerra i ordénãdolhe que i è , , 
fe viife em algum apéríófjfe foiTe à ChaulyScíè entregai à „ 
Martim Afonfo dc Soufa Capitão mor dó mar, que fabiá , , 
que in.vernava ahi.Mirao Muhmald parafabero acolhimcn- f , 
to que-acharia em Martim Afonio de Soufa, tanto qchegou 
àDamáylhcmãdou pedir feguro,para fe lhe cópriífe ir àChaul 
com fuas molheres,&: fazenda,fe fe viife apertado dos Mogo 

40 lesjou do Nizamaluco. Martim Afonfo de Soufa >& Simão 
Z Guedez 
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Guedez Cap i tã dafprtalezalho mádarão muilargo.E Mar-

Cttfiaribcda Mmefme captulo. } J tim Afôflfô Ife"?síèteveo bua carta de muitos cóprimentos, 
& fobre ellçs ,qu<? feria cl Rei de Cambaia bem açonfclhado 
em obrigar ao Governador Nuno daCunha para o ajudar na 
nccefsidade em que eítava,cõ lhe dar húa fortaleza em Dio, 
& não ganharia pouco cm ter tam boa amizade como a fua. 
E que doutra maneira nao avia o Governador de con fiar nas 
pazes que fizeífem,pois tam mal comprira a principal condi 

^ ção das que tinhão feitas,que foi mandarlhe logo os cattivos 
„ que là tinha que não mandara. E que para desfazer fufpeitas, i o 
„ lhe devia dar a fortaleza, com que el Rei de Cambaia ficaria 
„ livre de feus inimigos.Tudo ifto efcreveo logo Mirao Muh-
„ mald à feu tio,& as boas palavras, & vontade que achara em 
„ Martim Afonfo de Soufa. 

Alem deita carta,efcreveo Martim Afonfo outra á Solta 
Badur de confolações fobre feus trabalhos,& offerccimcntos 
de fuapeífoa,& armadapara o que lhe compriíTe.E aoGover 
nador efcreveo o citado em que ficava Soltam Badur, & lhe 
pedio licença para ir com fua armada à Dio na entrada de 
Agoíto,por a boa occafião que avia de impetrar a fortaleza, to, 
pitando el Rei afsi desbaratado,por o que folgaria com a ami 
zade dos Portugüefes,& juntamente recearia de fe ajuntarem 
com os Mogolesrfeus inimigos;& por Dio eftar mui falto de 
géte,& artelharia.E que citado clle Martim Afonfo no mar, 
o poderia pôr em grande apcrto,tolhendolhe os mantimen-
tos,& virlne foccorròdo Mar roxo. a;, í b C u 

„ Nuno da Cunha como de Portugal viera encarregado de 
„ tomar Dio,òu aver nella hüa fortateza,& tinha ja tomada fo-
„ bre íi eita obra,çomo de empreitada,à que elRci pèr todas as 
„ armadas que de Portugal vinhão,o incitava,& q ja lhe tinha 3 o 
„ euftado tanto,não queria que ningué niífo pofeífe as mãos, 
„ né ganhaíTe honraneíTa emprefa, fehão elle. E quanto mais 
„ valor via em Martim Afonfo,& mais autoridade tinha ante 
„ el Rei de Cambaia, que lhe era mui affeiçoado , tanto mais 
„ f e ceava delle. Pólo que o Governador moitrou a carta 
y de Martim Afonfo à algüs fidalgos feus parentes #1&c a? 
„ migos , dandolhes; algúas razões para el Rei de Cambaia 
„ naqucllc tempo, mais que em outro negar a, fortaleza, 
„ das quacs era húa , por fer Diò o lugar principal em que 
„ ie podia falvar, & ter nelle iuas molheres , & tefouros. 49 

X E que 

( 

X) 
33 
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E que ainda que Badur lha quifeífe dar, primeiro âvla de fa-
zer a fortaleza de Baçairn com que fe contentava, cuja fegu-
rançaeraomaior proveito que queria dâs perdas que Solta 
Badur oüvera.Dcfte parecer forão todos aquclles fidalgos a-
migosde Nuno da Cunha:mas outros dos quaes erão Alei- ) t 

xo de Soufa Chichorro,Franciíço de Soufa Tavares, & algús 
mais,votaráo que Martim Afonfo de Soufa devia de ir por a 
mefma razão,que o Governador dava para o contrario. Por-
que por não ter Soltam Badur outro lugar para fua falvação mJ 

i o mais conveniente que Dio,& nelle ter fuas molheres, & te- J 3 

louro,avia de querer eonfcrv alo,& telo feguro,o que não po f> 

dia fer fem amizade dos Portugueíes,& fem lhe dar a fortale-
za que pedião nella,para o defender dos Mogoles; & faben-
do que pelo mar lhe podião tolher os mantimentos, que lhe 
não vinhãoper terra.E que em tempo eftava Badur, para dc 
feu oíferecer afortaleza^quanto mais fendolhe pedida. Polo 
que a ida de Martim Afonfo lhes parecia de muito lèrviço " 
d'el Rei de Portugal,& não ir,o contrario. Como os defte vo " 
toerão menosem numero,aífentoufe, que Martim Afonlb " 

í o não foife à Dio,& afsilho efereveo o Governador. ' ' 
Porem,tanto que Agolto vèo,& o tempo deu lu^ar à na- " 

vegação d'aquella cofta,defpedio o Governador a Simão 
Ferreira,que fora feu Secretario, para Dio cm hüa fufta,com ^ 
tres catüres que o acompanharão, com embaxada áel Rei 

\ Badur,mandandoovifitar, & oíferecerlhe fua ajuda contra 
\ feus inimigos,com efperanças que el Rei lhe daria a fortale-

za,por a adverfa fortuna em que fe achava. E à efle fim deu 
procuração baftante a Simão Ferreira, para fazer todos os 

concertos quecompriífemnaacceitaçãoda fortaleza, 
j 0 E com Simão Ferreira foi Coge Xacoez Em-

baxador de Soltam Badur,que an-
dava em Goa. 

* 

CAPÍ-



3 }6 D É C A D A QJi A R T A. 

C A P 1 T V L O. XI. 

Como Soltam íBadur mandou pedir foccorro ao Turco, & fabendo 
da tomada de Çbampanel, fequifera ir à Meca, mudado o conje-

lbotefcreVeoà Martim Jfonfo de Soufa f e f o f f e logo Ver com 
elle. Ecemo os Reis Saduryisr Omaum efcreVe-

rao ao Governadoryojférecendolbe 
ambos íDíOê 

IO 
Terna»Lopez, de caftanheda no „ E N D O S E Soltam Badur eiií Dio fora dos 
tap.iooJo lir.S. 3J perigos,& medos de q eícapara,& q naquellas 

comarcas não avia movimentos algús de gue-
rra ,&o q Martim Afonfo de Soufa eferevera 
â Mirao Muhmald,& defpois à elle, tomou ani 

j , mo,& tevefe por mais feguro,do q cuidou q feria quãdo par-
„ tio de Chãpanelfugiiido.E por a certeza q tinha para íi de os 
j> Mogolcs não poderem entrar naquella Serra,parecialhe q tá 
)) impoisivel erâ tomaré elles Dio,& outros lugares q tinha for 

tes lia coita de Cambaia,como era tomaré Champaneí.E afsi 
,» fe perfuadia que bem fe poderia foftentar contra os mefmos 
, , Mogoles,fem cÕ os Portuguefes fundar novas amizades para 
, , lhes dar fortaleza em Dio,parecendolhe,q alfas era tèrlhe da -
í, da a de Baçaim,com q elles fe teriao por fatisfeitos. l?olo q pa 
„ ra effeito de cobrar feu Reino,fe determinou em mandar pe / 
y , dir foccorro ao Turco,tendo por certo que lho daria, & com ' 
„ elle cobraria feu Eftado,& deitaria os Portuguefes fora da In-
„ dia, & fe faria Senhor delia. E para provocar ao Turco, que 
„ com melhor Vontade, & brevidade o foccorreífe, lhe man-

a. De muito maior prcfofoieite } J dou hum prefente de jóias,armas,& roupas ricas, que dizem j o 
prefente,figundo òq efcreveDio- fQi avaliado em feifeentos mil cruzados.3 E para dez.ou doze CO do Couto no cap.it. do liv.i. ' „ „ , r- rr i 

da $.Decada:por(jdiz.qera biia „ mil homes que lhe mandava pedir,arhrmao que mandou 
cabaia defiod'ouro,lavrada ioda mais de tres milhões. Iíto tudo entregou à hum feu Capi-
i ^ S í S t E " tão principal chamado SafChan dc quem confiou cfta 
ro,&os botões delia de diaman-,, embaxada, mandandolhe que roífe per mar ate Iudà , & 
tes do tamanho deiremojosMa^ ^ d'ahi per terra ao Cairo, & do Cairo fe iria aonde o Tur-
'unadoT&adlga YJmfmfZ » c o eitiveífe, & para ir e-m fua Companhia lhe deu hum Por-
tio',& riqueza q a cabaia. Hua „ tugues arrenegado, pet nome Iorge , que era íeu patrão 
coroa imperial d'ouro, & pedra- £ p o f t o q u c e r a ;linda o tempo verde, quis que partif-ria ,qdez.iaoosqaviraoqvaha 3 ~ ~ Y i r 1 1 r 1 , 
mais de dous contos d'ouro. 3> ie bar Chan na entrada de Sctiembro, porque ouve medo, 4© 

que 

« 



L I V R O S E X T o ; I 357 
que partindo mais tarde, òs encontraíle Martim Afonfo de 
Soufà Capitão mordo mar,que corria a cofta com fua arma 
da.E porque as coufas que Sof Chan levava erão dè tama^ 
nho preço, deulhe tres galeões, ehi que elle folie pór Capi-i 
tão de hum,& do outro Iorge o arrenegado,& èm fua com-
panhia duas caravellas, & duas fuftas, todas eílas vellas mui' 
hemartilhadas. :i.v • r.ivo>'.) r ' ' ' > 

Enviadaefta embaxada,logo vèo novaá Soltam Badur 
como Omaum Patxiah eliava apoderado da Serra, & cidade 

1 0 de Ghampanel,com aqual ficou mui confufo,& defefperado 
de fe poder reftituir àfeu Eftado: porque para elle era cafo 
não imaginado tomarfe a Serra,que por natureza, Sc arte pa-
recia inexpugnável. E por fe ver entallado entre feus inimi-
gosjque erão de húá parte os Mogoles>& da outra os Portu-
guefcs,q o porião per mar cm Cerco,em tempo de tanta fat-, 
ta como tinha de gcte,d'artclharia,& dc mantimentos, qlhe 
não podião vir fenãoper mar,& qcõ fuás,irmadas lhe pode 
rião tolher todo o foceorro q pelo Mar roxo íhe vieífe, fe de-
terminou em fugir para Meca,&deixar feu Reino, & tornar 

a-o àelle fe impetraífe o foccorro q midara pedir ao Turco.Que 
rendo pôr em ejffeito a partida,fua mai,Nrna Rao Capitão de 
Dio feu tio,Coge Sofar,& outros, lhe derão tantas razões q 
deixou de fazer a jornada.E Coge Sofar lhe aconfelhou qüe 
deílê a fortaleza emDio ao Governador,que o ajudaria, & q 
com fua ajuda fe poderia reftaurar, & qdcfpois que cobraífe 

'' feu Reiiio,ahi lhe ficava poder tomar a fortaleza, Sc lançar. 
1 delia os Portugucícs, fe quifeífe. ; r . ; 0 , 

Com efte prppoíito pareceo bem à el Rei dar a fortaleza, 
5c logo efereveo à Martim Afonfo dc Soufa,quc vifta fua car 

3 o ta fe foífe à Dio,para trattar com elle huacoufa de muito fer-
yiço d'cl Rei dc Portugal, & lhe mandou outra carta para o 
Governador Nuno da Cunha,em q lhe dezia o mefmo,porq 
lhe queria dar a fortalcza.E com o Embaxador que levou cf-
tas cartas,mandou à Martim Afonfo Diogo dcMcfquita,Lq 
po Fernandez Pinto,Diogo Mendez, que tivera prelos cm 
Champanel, Sc os mais cattivos que era obrigado à mandar 
pelas Capitulações paliadas.b \ L fí 

Pouco tépo antes q o Embaxador dei Rei Badur chegaffe 
à Chaul, Sc deífe as cartas à Martim Afonfo. de Souía, lhe 

4 ç foi dada outra carta dei Rei dos Mogolcs, para o Gover-
5 Z | nador, 

SS 

is 

SS 

SfX 

y% 

yy 
a .Diogo do Couto,&Trancifco de 

>y Andrade,efirevem, que mandou 
Badur a mais principal de fuás 

t molherescom Safcban, o que re 
prova Caßanbeda> 

Fernão Lopez de Caßanheda nt 
» cap. toi.do liy.S. 
>s 
,, b.Eflescattivosdizbiogo doCou 

to,qos mandou Soltam Badur ao 
" Governador Nuno da Cunha por 
>, Simão Ferreira quadofoi à Cam 

baia a ver jurar as paz.es papa-
das. 

» Cap.s.liv.?. 
,, E Trãcifco de Andrade efereve, q 

defpois de desbaratadoBadurde-
" ra liberdade aDiogo deMefquita, 
i> & à feus cõpanheiros, & <?aí por 

Diogo de Mefquita eferevera ao 
Governador q o viefe [occorrer, 

** offerecidolhe a fortaleza em Dio, 
, , Ca.p.$.da 3.parte. 
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nador,em que llic oftereciaa fortaleza em Dio:porque corne 

„ Nuno da Cunha vio a cl Rei dos Mogoles fazer guerra àel 
„ Rei de Gambaia,& o grandepoder q tinha yperq lhe parecia 
„ tomaria o Reino de Cambaia, como ja tinha tomado o dc 
„ Chitor,& ode Mandou,fecretamétc lhe mandou pedir Dio; 
„ Polo q tanto q lè ei Rei dos Mogoles vio Senhor da Serra de 
„ ChampaneI,efcreveo ao Governador húa carta,que mandou 
„ à Martim Afoníb, q elle logo enviou àNuno da Cunha àn-
„ tes de fc partir para Dio,per loao de Mendoça, que também 
„ levou o Embaxadorde Cambaia.E ao Governador efcrèyeè 1 0 

3 i Martim Afonfo de Souíã de fua ida à Dio. ^ ? .•••.!-, 

» 

C A P I T V L O. 

Sjle Cdpttilo, qne em leão de 
Burros he breve , fe acrefcentou 
tom o <jefereve Terna» Lopez, de 
Caftanhedanocap. i o s.doíiv.%. 

(omo Martim Àfonfo deSoufafoi a Dioy tFelle, Simão Ferrei-
ra Procurador do Governador, ajfeniarao pà^es com el r i 

; ; de Cambaiã,*? lhes deu a fortalecem *Diojtntn-
gando d Martini Jfon/o o baluar-

" té do mar* 

E N D O Martim Afonfo dc Soufa a carta d'el 
Rei de Cambaia,& quãto importava ao fervia 
çod'elRei ir clle à D i o , por não fe lhe ir das 
mãos tã boa occaiîào,q às vezes defpois de ida 
não fe cobra,pofto q o Governador lho tiveílè 

defefo,& pof o negocio cftar em outros termos, fendo elle à 
preífa chamado de Badur,partiofe logo com très catùres, em 
que levou feíTcnta homés,cm hum délies ia elle,em outro Si-
mão Guedez Capitão de Çhaiil,deixando recado à Vafco Pi-
fez de Sampaio que fe folTe apos elle c5 a outra armada.E pro 3 O 
feguindo fua viagé,perto de Dio achou Simão Ferreira, de q 
ambos ficarão cfpantados, Simão Ferreira de ver Martini 
Afonfo de Soufá ir à Dio, ordenandolhe o Governador que 
não foíTe,q não avia para quc,& Martim Afonfo de ver Si-
mão Ferreira,porq palfou fem tomar Chaul,& de faber ao q 
ía,por o pouco fundamento que Nuno da Cunha moftrava 
de fe lhe dar a fortaleza cm Dio, na Carta que lhe eferevera; 
Mas Martim Afonfo diífe à Simão Ferreira como ia chama-
do d'el Rei ,& com cfperanças dc lhe dar a fortaleza, que (cm 
cila hão aflcntaría nada com elle. 

Chega_ 
4* 
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Chegados ambos à Dio,a el Rei moftrou grande gofto de 

ver Martim Afonfo,& lhe deu conca do eftado em cjue efta- xydesettem-
va,& t] o que queria do Governador era, q o ajudaffe contra vuncifio de Andrade par.h 

Teus inimigos,aísi para fe defender delles, comojpara lhes fa-
zer guerra,& q a maior ajuda q queria delle era,q elleMartim 
Afonfo foífe feu cõpanheiro, por a confiança q em o valor 
de fua peíloa tinha,& q em recompenfa difto, queria dar ao 
Governador húafortaleza emDio. E p o r o Governador ef-
tar em Goa , que era lugar mais remoto , mandara chamar 

j 0 à elle Martim Afonfo,afsi para o ajudar à defender fe os Mo-
goles foífem contra elle, como para aífentar com elle a da-
ta da fortaleza, & Capitulações das pazes, ate o Governa-
dor as aver por boas. E que pois Simão Ferreira trazia procu-
ração para fazerem pazes em nome do Governador, que lo-
go as aílèntaífem. E que afortaleza fe faria da banda dos ba-
luartes do mar,ou da terra,onde o Governador elegcífe, quã 
grãde quifeíTe,porq em ambos lugares lha daria, & na parte 
do mar lhe parecia melhor, porq era o mais forte da cidade.E 
cõcertando el Rei com Martim Afonfo cÕ q condições fe as 

, n pazes avião de fazer, o mandou logo metter de poífe doba-, „ . , , 
, . u-r r r> - r h b. Martim Afonfo mandou cortar 

luarte do mar,& alh fe apolentou com osPortugueles.b huapontaqfJzíL cidade „defde. 

Os Capitulas for ao estes: Que el%ei de Cambaia era contente de dar fio ao mar, onde abnò hüacava de 

l u S a r ^ i d e V c r t U £ a l n a c i d a d e d e I ) h ^ 

em qualquer lugar que o Governador quijepe,da banda dos baluartes dra,& terra q da cavafe tirava, cS 

, do mar,ou da terra >Or dagrandeça que quifeffexür afsi lhe daVa o ba rlfcf^ hu™ vallo ajfas alto, & Ian 
1 luartedomar. EqueaViaporbemde confirmara doação que Ibefi- ^ t ^ ^ S ^ S f e ^ r » 

xera de Sacam,com puas terras,OR rendas} OR tanadarias }como ti- efireveo logo k el Rei DÕ íoão, qBa-

nhão contrattado. ^ T ^ / V t T . Í ^ . . - . j . zer a fortaleza,tanto deS.A.defeu 

Com condição que todas as naos de Meca, quepor Virtude do con- da.Epèiomefmo Meu efireveo $a-
,0 tratto das pa^es paftado,erão obrigadas ir àBacaim golfem àDio af- duràei Rei, dandolbe conta de fuas 

ft como de antes Jèm Ibesjèrfeitaforça algíta. Ê quando afeita perjita 
Vontade quifeffe ir à Baçaiin,o pudeffe fa^er ,Or as naos d outras par deria morrer nella o iudeu, mandou 

tes poderão irVirpara onde qmfefem-,porem que buas, Or outras ^"^ÍZr&tafll Í d i f ' 
naVegarão com cartazes. ' Francifio de Andrade cap.4. paus. 

Que os caVallos de Ormuar de Arabia, que pelo contfatto 
paffadoerao obrigados ir à 8açaim,Vie(fem à Dio,ar pagarão os de-
reitos d el í{ei de Tortugalfegundo o coftume de Goa,ar tão os com-

prando el %ei yfeus donos os leVarião onde quifejfem. Mas que os ca> 
Vallo s que fijiem do EHreito para dentro, tão pagarão der eitos 

4 0 algas. Z 4 Outra 
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Outra condição era, que el 'Rei de Tortúgalnão teria em Dio derei-

tos,nem rendas,nem mais quefò a dittafortaleza,<tsr baluartesj to-
dos os dereitos,rendas, &juridição dageníe da terra, feria do Soltam 
íBadun 

Toferão mais por condição ique el Rei de Portugal, nem feu G o Ver 
nadorporfeu mandado,famoguerrajiem dano no Eflreito do Mar 

' roxo,nem nos lugares da jírabia^nernfe tomaria nao deprefà, <yto^ 
dos?iaVegariãofeguramente.Torem,queaVendo no Eíireito g ou em 
outi'a parte armada de Rumes, o uTurcos}p oderiao ir pelejar com ella, 
<sr deflroila. ' 10 

E que el Rei de ^Portugal, Soltam Badurferiao amigos de ámi 
gos/sr inimigos de inimigos, í? fe ajudaria bum à outro per mar, ifp 
terra, com tudo o quepodefíem, com fuás gentes, quando lhes com-

A ultima condicãofoi,que fe algüapejfoa que deheffè dinheiro, ou 
fazenda à elRei de Tortugal,fèpajfaffe às terras do Badur, elle os 
mandajfe entregarei? outro tanto faria o Go bemador quando fe paf-

fafíe aosTortuguefes alguém que deVefíe a Soltam Êadur. 
Feitaseftas Capitulações,& afsiiiádas porei Rei, Martim 

Afonfo as mandou ao Governador por Diogo de Mefquita, 2.0 
r V TernSà

 & c o m e l l e m a n d ú ü e l Re i iXacoez com hüa carta/ ao G o 
ÍoApeTde cunlZZ noclp. 1 o>/. vemador,em que lhe rogava que fe vieíTe logo à Dio. 
do livJ.& Diogo doCouto no up .8 , 

' C A P 1 T V L O. X I I I . 

fernão)Lopez.de Caflanhedano 
cap.toj.do hv.S.onde ejcrcve a 
copia d* carta d'elRei dos Mo- » 
goUs. j> 

3) 

33 
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Çomò o Governador Nuno da (unha foi â Dio Verfe com 
elReide Qambaia* 

V N O da Cunha quando vio as cartas dos 
Reis de Cambaia, & dos Mogoles, nas quaes 30 
ambos lhe offereCiãoDio,Badur porque tecea 
va de a perder, & Omaum porque efperava 
de a ganhar,pofto qwe o Mogol lhe fazia largas 

promeíTas,pareceolhe melhor to mar a fortaleza da mão dei 
Rei de Cambaia que tinha Dio,que dei Rei dos Mogoles q 
aefperavatèr,& aVendoa,lhá daria,ou hão,& porque lhe vi-
nha melhor a amizade d ei Rei dc Cambaia, por qiiam pou -
co podia,que a d'el Rei dos Mogoles,que andava tam pode-
rofo,& pretendia conqüiftár a índia,& daria mais que fazer 
aos Portuguefes,que nenhum Rei delia, & quanto menos 4C> 

elle 
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tile pudeíTe,tanto o Eftado dei Rei de Portugal na índia fi- „ 
cava mais íeguro.Por tanto determinou de Fe liar com el Rei , , 
de Cambafia,& ajudalo contra os Mogoles. Efem mais fe de- „ 
ter que o dia em que Ioão de Mendoça chegou,fe pattio ao Frottada India do anno de 
outro3 emhua fuita,levando fomente em ourtas Garcia de M.D.XXXF. 
Sà,Francifco de Soufa Tavares, Diogo Lopez de Soufa, & 
Antonio Galvão,deixando recado ã Manoel de Soufa que o r J T l t G o v e ™ f r de 

r rr i : • n . „ , ^ J , ^oachegarao a ellafette naosque 
leguiíle coma armada o mais preltcs que pudeílc. Paliando efte anno de M.D.XXXV. partirão 
por Chaul,foi ter à Baçaim,oríde achou Vafco Pirez de Sam doRendas "àcápitãomòr 

í b paio com a armada que levava à Martin Afonfo de Sduía; f S S ^ S ^ ^ S S ^ 
que trouxe coniigo.D'alli partio para Dio onde chegou com Freitas,thomedes»ufa,torgeMaf. 

novecentos homes, fendo ia o mes de Outubro. A barra o f L u i s Alvarez de vaivat 
j í-r» • 1 Í t- T. /-> • ^ i -rx- r Fernão Camelo, & Fernão de Mo-

mandou el Rei receber per Nina Rao Càpitao de Dio leu pa raes: levarão efias nãos muita & 

rente,acompanhado de müitá gente nòbre, que com elle ia ha&?nte>& muito cabedal. 

cmhüágalèí &delpofcdco viíltar da.pane d'd R e i , &lhé 
dar o parabém defua chegada,o acompanhou ate onde elRei cap.s.do liv.p. 

o citavaaguardando. que eraem húa cafafem armação al- » .. , , , , 
° 1 i r rr i r- ir • • i - i Francifcode Andrade diz,que 

gua, parece que por a deigraça paíIada.E elle jazia deitado „ chegarão efias naos à Goa eda« 

em hum Cade,que não tinha outro paramento,nem riqueza „ do o Governador em DÍ»,onde ihè 

1 0 mais que ferem os pesd'ouro, & veitido em hua cabaia de „ ^ M U T ' ' & f i i / i m o s S o 1 -
algodão branco. Com elle eftavão dez,ou doze Senhores,dos „ caps.da}.parte. 
quaes hum que parecia de idade de fettenta annos forá irmão & • 
dei Rei do Delij, & Outro filho de outro Rei aifentados no ,,, ^ e r Z ^ t m í ^ e a í a c Z ^ 
chão alcatifado jlínto com O Catle,& os oütros em pe , por- „ navios,em qia embarcada muita 

que diante dei Rei de Cambaia, fe não alfentavão fenão „ &»miuftrofagente,& todas as 
•Á • ... riJ 1 r. • >-> • ^ 1 . . , / . . • coufasq lhe parecerão necejfartat 
Reis,ou filhos de Reis.Com o Governador entrarao quaren „ para a fabrica da fortaleza,&q 

ta fidalgos,& tailto que vio elRei lhe fez hüa me fura, & outra parara emBaç aim, aonde ofoten 

entrando ínais nacâlaj&aisi fizerão os fidalgos q co elle ião. i ^ l ^ c l S l T l ! ^ 
. 1 - r r • r it í T ~ if Badur,& coos Capítulos do con-

A corte na que lhe cl Rei rcz,toi agalalhalo bemeoos olhos, trato da fortaleza de Dio,com que» 

30 como à peílba que muito folgava de ver: & paliando entre Gouemador fe partio logo para a-

elles palavras geraes,Nuno da Cunha fe defpidio d;el Re i , & |ZpSMlt'ff. 
fe foi apofeiltar no baluarte do mar,que citava aparelhado de . 
fefta,& embandeirado com as infirmas de Portugal.c Def- ^defimbarcação doGovemador, . , ri , . r . _ , 0 1 ri • í ° dovefiidoq levava,do recebimento q 

pois deite dia ie vio o Governador com cl Rei alguas vezes3 ihe fez soltam Badur,& daspaia-

nas quaes el Rei pcc.io ao Governador lhe mandaílc per hum ,vrasqíbedijfe,efcrevecom panhu-
de feus Capitães tomar hua fortaleza que òs Mogoles lhe to- 'f M-

N ,[ . r i -ir • r> rr do Í1V.9.E que de novoforao renova 

mafáoaellenono Indo, que le chama Varivcne. Para illo das as capitulações ,& juradas as 

mandou logo o Governador Vafco Pirez de Sampaio com pazespor elRei,&pelo Governador 

hüa armada de doze fuftas,&algüs bargantijs, cm que levou c™;J*n d e fo l m m d a d e ' * 
40 dozentos &cinquoentaPortuguefes,de que forão Capitães.. 

Z 5 Miguel 



D É C A D A QIV A R T A . 
< Miguel de Aiala,Rodrigo Alvarez Vogado, Afonfo Figuei-

a.Manoel de Macedo chegou à Baro ra,& OUtrOS , Clljos Iiomes 11 ão vierão á IlOÍÍa notícia: & em 
che i tempo q A f i a d a irmão dc f u a G o m p a n j l i a & fe^ j e f u a bandei ra ia Coge Sofar Ca-
Omaum Patxtah,çodez. mtl cavai- . , „ . . „ o . , 
los emara na rka cidade de Baro- pttao d ei Rei de Cambaia co trezentos 1 urc os. Tambe lhe 
tdar,qfeus.veziHhos defpejarão com pcdiocl Rei qmandaílè defenderlhea cidade de Baroche, q 

efta dez legoas da cidade de Cãbaiajpor quanto fe temia que 
dcBarocbe,&a deixarão deferta, o s Mogoles íè apoderalíèm delia-; para o que o Governador 
•pojio q Manoel de Macedo os anima m a n dou logo fazer prcftes DÕ Gonçalo Coutinho CO OUtra 
va,&comelles,&co osVortugue- » . f X , * , 
fes q tinha fe oferecia a defendei- armada para a defender. E citado para par ti achegou Manoel 
la-peio que vendofefò, deixoufefi- de Macedo,à quem o Governador deu a Capitania, ficando 10 
(ar na cidade,ate apareceremos ini r\ ~ Gonçalo 
migos; & não a podendo defender J 
com cs poucos Portuguefes, por ter 
mais de hualegoadecircuito, fe em C A P I T V L O X I I I I . 
tareou,érvoltouà Dio. ' 
Diogo do Couto cap. ç.doliv.9• & 

Vrancifco de Andrade capit, 16, da £)a notarei façanha qfex Diogo "Botelho em J>ir da Índia 4 Torturai 
s •tarte' em húa fuJla,por moftrarJua lealdade a el <1{eiyante quem 

fora calummado falfamente. 

S U S S S S t * * » A n a S 3 o d o s Portuguefa.quamnamralfeja, 
mais que doutras gentes,fere leaes à fèu Rei, 10 
& quãtos exéplos ha de muitos,q por guardar 
incorrupta fua lealdade morrerão, & paífarão 
trabalhos increiveis,coufanotoriahe aosq de 

„ fuascoufasfabé:masoadmiravel,&audaz feito q Diogo Bo 
» telho fez,para moftrarcomo falfamétc o calumniarão ante ei 
j . R e i , não fomente de cõmcttcr dellealdade, mas de a imagi-
„ nar,hc digno q entre todas as gétes,& em todos tépos ouvef-
„ fe dclle memoria.Sendo pois efte cavalleiro filho baílardo de 
s> Antonio Real (Cap itão q fora de Cochij emtépodo Viforei 
„ Dom Francilco de Almeida) & de Iria Pereira molher Portu- 5 o 
a, guefa,& fervindo elle 11a índia, onde nafceo, à el Rei Dom 
„ Manoel nos primeiros annos dc fua milicia , & defpois à 
„ el Rei Dom Ioão/eu filho , vindo à Portugal á requerer 
„ fatisfação de feus ferviços, por elle fer muito curiofo , & 
„ prattico na^ Geographia , & faber fazer cartas dc má-
„ rear , fez hüa grande , em que defereveo tudo o que dò 
„ Mundo era defeuberto , & a apprefentou à cl Rei Dom 
„ Ioão. Tcndoo el Rei em boa conta, & querendo lhe fa-
„ zer merce , & fervirfe dclle , como nefta terra fempre 
„ ouve boa novidade de homês envejofos, & maldizentes, 40 

que 
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que à todos bõos efpiritos,&: utiles àRepublica procurão aca 
nhar,&eftorvarlhe o bem, & melhoramentô, aos quaes pa-
rece doer mais o bemalhêo, que o mal propfío, ouve qúcm 
diíle à el Rei,que Diogo Botelho trazia pehfamcnto de o de-
fervifj&irfèà el Rei de França, Polo que movido cl Rei per 
aquélles interpretcs de penfamenros,nd armada em que Mar 
tim Àfoíifo de Souíafôi ò anno de M. ÍXXXXIIIL o man!i 
d"oudegradado para a Ilidia.* Diogo Botelho,que fentiá por a 3" Àniráieefinvé 

maièí afronta a aaík ia degredo,que o tiiefmo degredo,oo-- » 
0 mdfoinà índia, pedio ao Governador Nuno da Cunha li- „ foi * Mia prvifoma ande 

cença pata fazer húa fufta,pata andar iiella fervindò à el Rei, <iAbn^Stí'itti àpdieteiReipa-
- ; r ^ r J r - i 1 r c n *n 1 "rao levar cinfivò,&s.A.lbo co-com propolito de le ir na mel ma tufta a Portugal, para ma- „ cedeo, com quenãt mmjfe mais 
nifeftar a él Rei lua inilocenCiá, & lealdade,&a maldade dos „ * Portugal. 
que ante elle o accufarão,& que como feia da índia para Por }Jartt , „ J • t P ^ J r- r . r - r ^ n J r • " 0 rnejmo affirmaDiop do Coûté 

Eügal,le pudera ir para França,le quilera.Com eíla determina „ cap.i.doliv. 1 .da yûtUd* 

çãofez húa fulla em Cochij de vinte dous palmos de corri-
pridoidoze de largo,& feis de pontal, que he da quilha ate a t i 
primeira cuberta. Acabada afufta,como também na índia f i -
avia Portüguefes, & õs qtie áiidão as terias, & paflfão ó Iriart t i 
ri.idmüdão por iífoa cdrtdição,liem anaturézai que fçmpre ,, . : : . ^ 
levao cõníígo,não faltarão ria índia outros maldizentes,que „ 
affirmavão que Diogo Botelho fizera aquella fufta para ir „ 
nella ao Eftreito do Mar roxo, & d'ahi ao Turco. Ouvindo „ 
ifto o Doctor Pero Vàz Veedor da Fazenda que entarrí èfá, „ 
lhe tornou a fùfta,do que Diogo Botelho fe queixou muito, „ 
& lhe diflè,que ateíitaífe bem o que fazia,que aquillo monta yi 
va mais,que tomarlhe fua fufta; porque fabendo el Rei, que „ 
avia delíe ta m mà fofpcita,íhe mandaria cortar a cabeça. Pe- „ 
ro Vàz lhe tornou à fufta, com elle primeiro jurar folemne-
mcnte,que fe não iria à par te algúa onde deferviíTcà elRerde 
Portugal.E por nãoefpefar outro encontro,que lhe tolheífc 
cffettuaí" fua determinação,& por a boa occaíiao de riaquel-
les dias fe conceder à el Rei Dom Ioão a fortaleza deDio, que 
elle tanto deíèjava,de que lhe podia levar novas primeiro que 
outrem,íè foi à Dabul,para d'ahi fazer fua viagem. E por elle 
entender mui bem a arte dê marear,não levouconíigo outro 
que delia foubeíIe,por não aver entre elles dous contradição, 
que leria caufa de fè perder.Nem para marearem a fufta le-
vou mais que feus elcravos,& cinco Portuguefes, très déliés „ 
criados feus>& o Comitre da fufta,& hum Manoel Moreno; ,, 

& com 
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364; v D E C A D A ArR T A. 
„ &com boaprovifãode mantimentos fe partiu de Dahul o, 

a.Efcrevendo de vio o Governa- yy primeiro diade Settembro do anno d e M . D . X X X V;a dize-
dorao veedor da Tazxmia qihe tjo à rodos quefe k.ajunrar com noíía armada, qiie andava 
manda (fe navios, O gente, co efta " • , . 1 . . . ' r r \ ' i r - r 
cccapo fez. Diogc Botelho a faf- » na coita dc Cambaia. E porque ao atravcíiar do goltao ie ia 
ta para vir nella k Portugal,pu- afaftando muito da terra,& lhe acojLiCelhava o Compre. quç 

^ S Ü S » o ^ o ^ J b c A f c o b r i o i d f e ^ o s o u t m , P o ^ f e , 
soldados,& outros tantos efera- fua determinação receando que ie; rebellaffem; quando o ; 

v*s fais,partío àe cochij, &che; foubcíTemJevava veftida debaxo húa laia de malha, & na cm, goua.Bacitim,ondedeixoua tuf- r \ r l \ i ti • p ' 
tingindo q fazia-muita agoa, „ rabua cípada.E esforçou a todos para aquella viagem, dizen 
ò~em hum caturpafcu foàvio, J y dolhes quanto lhe compria faz ela, & promettendolhes gran i q> 
cndefoiM recebido do Governa- d í ^ ç a o de feu trabalho.E ao Comitre deu dinheiro, & N 
aor„& tomando c<o difitmulaçao » • * • ; 7 

* planta da fortaleza qfe funda „ pagou tudo o que ííá índia lhe íicava.Contentcs com iito,& 
va,&acopia das capitulações com vcrcmque tomou terra na cofta de Arabia ao tempo q 
das pazes,para dar euteira rela T r i r T V i 1 

f ao em, Portugal a ei Rei, voltou » dmc que a avia de tomar,! e ndo coula e m que os Pilotos que 
efcondido aBaçaim, & dizendo „ per alli navegão náo atinão,ppr caufa das grandes correntes, 
ao Capitão qo Governador o mâ fè aauictarão. 
dava co muita prejfa k Chaul ,feis M ' \ . • ' . 

embarcounafuafufla, &partio » Feita a agoada,& carnes em hum porto chamado Iubo,íe 
para Portugal em Novembro de ^ parti o, & foifurgir no cabp das Agulhas,duas legoas de terra, 
^ranüfiodèAndradenocap.ij. » onde lhe deu hum tá rijo temporal do Sul,que arribou duas 
da 3.parte. , , vezes,& fe vio de todo perdido, por fere os mares muigrof- 20 

„ los,que entrava© per hua parte da fufta,& faião pela- outra,& 
,, mílagrofamente efcapou.Com efte mefmo temporaldobrou 
,, o cabo de boa Efperança àxx. de Ianeiro do anno íeguinte 
„ de X X X VI .Dcfpois paífou maiores trabalhos de tormétas, 
,, de fome,& de fede,por não poder tomar a Ilha de Santa Ele 

b.Diogo do couto diz,que tomou }J na com nevoas.b Os marinheiros não podendo ja com tan-
a ilha de Santa Elena, na qual t o s t r a balhos , determinarão de matara Dio^o Botelho, & 
varou a fufta, & concertou, em " - r . r \ n 1 1 r 
que fe deteve aigus dias. >} aos outros Portugueles,& írenie a terra. Peio que quando íe 

„ virão na cofta de Guine,levantarãofe húanoute,c hús com 
^ S S S S S ^ t S S . . . «"cKadcs, & outros c5 cfpetoS)& fifgas, & deráo cm Diogo 3 o 
chegar ao cabo de boa Efpetau-,, Botelho,& nos outros Portugucíes, de que logo morreo hü, 
F- , , & ferirão mal a Diogo Botelho,& ao Comitre,os quaes com 

„ os outros dous companheiros,de tal maneira apertarão com 
„ os marinheiros,que fe lançarão ao mar,onde algús feafoga-
„ rão,& outros perdoados fe recolherão à fufta. A qual com 
„ efte levantamento ficou fem marinheiros,fe m Piloto, & íèm 
„ Comitre,& fem terem os feridos com que fe pudeíTem curar. 
„ DiogoBotelho efteve catorze dias íèm poder fallar,& peref-
„ crittomandavagovernar, polo que muitas vezes eftiverão 

emrilco de fe perder,ao que íe ajuntou a falta da agoa, & por 40 
a cftreitcza 
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a eftreiteza da regra que era ncceflario fazerfe, padecerão in-
menfo trabalho i com o qual chegarão à paragem das Ilhas 
Terceiras,que Diogo Botelho não tomou, com medo de o 
prenderem. Mas com força de vento arribou á Ilha do Faial, 
onde àcafo acertou déeítarò Corregedor das í lhas,que Dio 
go Botelho teve por outro infortúnio maior, por o perigo 
que corriafua vida,& fua honra,podehdòfe entam acabar de ,, 
ter por certo que vinha fugindo dó degredo que lhe deráo, „ 
com tenção dei irfe à França,& ficar ávido por traidor,& def- „ 

i o leal, onde Cuidava que fe falvavá diílb. È Como fe não podia 
encobrir,defembarcou,fingindo que levava à el Rei hum re 
cado do Governador da índia de grande importancia, &pa- „ 
ra que íè lhe creífc fez hum maço de cartas feitiço. „ 

Ao deíèmbarcar o foi receber o Corregedor com toda a 
gente da terra,como coufa éftranha,&milagrofa, fabendo q 
vinha da índia,em húa tam pequena embarcação. É afsilhe 
fizetão feita,& correrão touros. Eítandoos Diogo Botelho 
vendo de húa í ancila,foi conhecido; do Corregedor que efta- „ 
va com elle:& porque fabia que Diogo Botelho fora degrada 

i o do para aIndia,pareceolhe que vinha fugindo,& que poriílo 
íè aventurara à vir naquella tuíta:& determinado de opren- _ 
der,perguntoulhe fe eraeílc parente de hum Botelho quefo- „ 
ra degradado para a índia, fingindo que lhe não fabia o no- „ 
me,porque fe negaffe que era aquelle,teria fua prefunção por 
verdadeira,& prendelo ia logo.Diogo Botelho fofpeitando a 
tenção do Corregedor, diílelhe queclleera o mcfmoDio-
go Botelho que fora degradado,& que Nuno da Cunha por 
não achar outrem que íe oífereceífe à tamanho perigo o man 
dara,por não cftar bem com ellc, &que fizeraaquella via 

jo gem por o recado que levavafer de grande importância, & 3> 
de tanto fegredo, que de ninguém fiava as cartas, fenão de íi 
mefmo,& moftrpulhéo maço que configo trazia. O Corre-
gedor crendo o que lhe dezia, o não prendeo, mas rogoulhc 
lhe diííeífe que recado levava,ao que elle refpondco, que de 
nenhúa maneira lho podia dizer,porem que por amor delle, 
pofto que foífe contra juramento lhe deixaria húa carta em 
que lho referiífe, com tanto que lhe deífc fua fè, que a não „ 
abriria fe não oito dias defpois de fua partida, & aísi o fez. 

Na carta que lhe deixou,dezia o modo de que ia,coín que 
40 o Corregedor ficou mui deígoftofo por o não prender, & 
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a. Vrancífco de Andrade efcrert> 
que el Rei eslava em Évora,aonde 
fora logo Diogo Botelho. 

b. Diogo do Couto diz, que Diogo 
Botelho efleve algus annos em 
Portugal ,fem el Rei lhe fazer 
merce, ir a cabo delles lhe deu a 
Capitania de S.Thome,polo terfo 
ia áoReino:& defpois o defpachou 
para a índia com a de Cananor. 
Efcreve mais Diogo do Couto „que 
el Rei logo mãdoufazer Jolemnes 
procifsõcs por as novas deDto, & 
as efcreveo ao Summo Pontífice 
Paulo Ul.que as celebrou com ou. 
traflemnifsima procifsao,&Mif 

fa Vontifical,nA qual fez bua era 
fão Fr. Theophilo da ordem de S. 
Agostinho, em louvor d'el Rei D. 
loão, & da nação portuguefa, a 
qualtraduzidaem Português re-
fere Diogo do Couto, no cap.2. do 
i .liv. da 5. Década, onde fe pode 
ler. 

36Ó D E C A D A Q J A R T A . 
muito mais o foi quando 110 dia que abrio a carta chegou às 
ílhas Simão Ferreira Secretario da índia, que por mandado 
do Governador trazia a nova à el Rei Dom loão da fortale-
za que Soltam Badur dera em Dio.E pofto que Nuno da Cu 
nha cfpedio à Simão Ferreira com grande prcífa cm hum na-
vio ligeiro,logo apos Diogo Botelho, quando foube que era 
partido,para que por clle não foubeífe el Rei primeiro a no-
va da fortaleza que per Simão Ferreira, fuccedeo porem afsi, 
porque Diogo Botelho chegou em Mayo à Lisboa muitos 
dias primeiro que Simão Ferreira,& íe appreíentou à el Rei, I c 

que eílava em Almeirim , ® indo nafufta pelo Tejo acima 
ate Salvaterra, & lhe diífe acaufa perque viera da Índia d'a-
quella maneira,para moftrar fua lealdade,& lhe deu as novas 
da fortaleza de Dio,que lhe Soltam Badur dera.El Rei fe ma-
ravilhou d'aquella viagem,& as novas feítejou muito, & feu 
leal animo,& o tornou à fua graça,mas não com a fatisfação 
que aquella façanha merecia,b (ao coftume da terra, na qual 
raras vezes íc pagarão bem ferviços afsinalados)&foi tama-
nho o elpanto delia,que muita gente,afsi natüraes, como ef-
trangeiros,forãoveraquellaEfullaàSalvaterra, como couía ao 
admirável. A qual defpois foi levada à Sacavém,onde fe man 
dou queimar, pôr não fer vifta, & fe divulgar pelo Mundo, 
que cm tam pequeno navio fe podia navegar à Ilidia, 

C A P I T V L O. X V . 

Como o Governador Nuno da Cunha fundou a fortaleza de -Dio, O* 
como Vafco Virexjde Sampaio tomou aos Mogoles a fortaleza 

de VariVénéno rio Indo. 
30 

A N T O que Núno da Cunha íc vio entre-
gue do baluarte, & do fítio em que fc avia 
dcfundar a fortaleza, pôs grande diligencia 
em ajuntar os materiaes para ella neceffarios, 

' no que fe deteve ate Novembro, & hum Do-
mingo, xx. dias d'aquelle mes, acabando de ouvir Miífa fo-
lemne,acõpanhado de todos os Capitães,& fidalgos, & mais 
gente,com muita fefta,deuelle a primeira enxadadanos alice 
íèsquefe começarão abrir, o que fe continuou com tanta 
prefíà,que quando foi aos xxj.deDezembro(diado Apoftolo 43 

S.Thome, 
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S.Thome, padroeiro da índia) aíTcntouNuno da Cunha a 
rimeira pedra da fortaleza,com muitas moedas douro de-
axodclla;& por comprazerem ao Governador, os fidalgos 

lançarão outras muitas, no que todos moítravão contenta-
mento, & alvoroço, Sc fe feftejou com grande eftrondo d ar 
telharia, Sc de trombetas, atabales, & charamelas. Soltam 
Badur para moitrar que também lhe cabia à elle parte d a-
quelle contentamento,& que a obra fe fazia por fua vonta-
de,mandou logo à Nunoda Cunha quinze milpardaos d'ou 

io ro, em nome de almorço para osfervidores da obra, dos 
quaes elle mandou muitos. Mas não menos trabalhavão os 
fidalgos que a outra gente,& todos erão repartidos per quar 
tos,& osCapitães dellcs andavão à enveja,de quem daria me 
lhor mefa aos do feu quarto,&como cadahum lha dava, afsi 
fe lhe ajuntava a gente,& crecia a obra. E por cífa cauía hum 
baluarte que Garcia dcSá tinha à cargo (que tem o fcu.no- , 
me,pofto que lhe poferão o de Santiago) crcíceo mais que to 
dos,porque o fez todo >& gaitou nclle muito. E tanta preíla 
fe deu àobra,que antes de fe acabar o mes de Fevereiro, era a _ 

%o fortaleza acabada,à qual foi poíto nome S.Thome,& prove 
doa o Governador de muita artelharia,& munições,fez Capi 
tão delia à Manoel; de Soufa fidalgo,de fua peífoa mui valero 
£o,& esforçado,como na vida,& morte moftrou , Sc lhe deu 
para guarda delia novecentos homes Portuguefes.E porqNu 
no da Cunha cm tudo defejava de comprazera Soltam Ba-
d u r ^ por lho elle rogar, m andou pedir ao Nizamaluco que 
lhe não fizefle gucrra;> porque citando feguro de lha não fa- , 
zer, tiraria da fua fronteira a Mirao Muhmald, com agente 
que nella tinha,que lhe era neceífaria para outra parte. Com 

3 o eíta embaxadá mandou a Gafpar. Preto, que era homé para 
muito,& de grade recado,o que negociou também, que não , 
fomente Badur ficou feguro do Nizamaluço lhe fazergue- . 
rra,mas ainda deu gente a Mirao Muhmald para a fazer à ou- £, 
prós. O que fabendp J3adur do Goyernadorjficou agradeci- r, 
do,&defalivado. rfK ;•:••: j. S ••.h-.nn.mvi • 

Entre tanto Vafço Pirez de Sampaio proíeguindo fua via- ,, ne*erf0
oLefe^C4fi4>'ht^ 

gern, também cmferyiço dc Soltam Badur, chegou a foz do „ ""TilífadeÀniudet,« 
rio Indo,hum dos mais famofos da Afia. Surto aqui Vafco t U* $.pmt. 

Pirez,vazou àmarè mais de meialegoa, & ficarão os navios» 
40 em fcco, pelo que foi avifado que os dcfpejaífe, para que fi- # 

caflem 
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„ caííèm leves quando tornaíle a montáte d'agoa; porque íe 
„ eftiveJffem carregados,íè perderião, por trazer grande força, 
„ enchendo com macareo:& por tanto elle mandou aboiar aar 

telharia,para o que forão poitos fobre ella os maftos, & ver-
gas dos navios. E quando a maré tornou, vinha o macareo 
tam alto, Sc com tamanho impetu, •& rugi do, que os Portu-

„ guefes recearão que os çoçobraífe, & aísi derão os navios tã 
grandes páncadás na praia, que parecia que feeípedaçavão. 
Paífadaefta fúria foi recolhida a artelharia com o mais, & 

„ apparelhados os navios,entrou a armada no rio, onde achou 
„ Vafco Pirez,o Capitão d'el Rei de Cambaia,aque os Mogo-
, , les tomarão a for tale za;o qual fabendo que Valco Pirez ia, o 
„ foi alli efperar com a gente que tinha embarcada, & lhe con-
f f tou como os Mogoles fabendo de fua vinda queimarão logo 
„ a povoação de Varivene,& ferecolherão na fortaleza, a qual 
„ era pequena pofta à borda d'agoa,com quatro,ou cinco ber-
, , ços.Os Mogoles que nclla eftavão crão cento & cinquoen-
„ ta. Vafco Pirez levado cftc Capitão,foi pelo rio acima, & íèn 
J } do ja noute chegou à fortaleza, & fcm querer faber mais da 
, , difpôíiçãodellá,pelamanhãa cedo começou de a cõbater,re i<s 
>} partindo o cõbate per tres eftancias,hüa q elle tinha có osPor 
, , tugueícSjOütra Cóge Sofar có os Turcos, & a outra o Capi-

tãòdel Rei de Cambaia com os feüs, que erão efpingardei-
ros,q não avião de fazer mais q tirar aos Mogoles q apparc-

I*. * r> i 1 r> . • L r i - 7'1 1 
M 
» 

„ ceifem fobre o muro »para os Capitães fobirem por cícadas. 
, Os Mogoles,pofto qfoífem tam poucos ,fe defenderão mui 
„ valentemente có eífa pouca artelharia qtinhãò,& cõ fua arca 
„ buí'âíiâ,& muitas frechàsíco q ferirão oitenta Portuguefes, 
„ q não puderao chegar as efcàdas ao murb,fàlvoMigueldeAia 
„ la;q foi o primeiro quefubio,& foilançadodelle, có grande 
t ) perigo fcu,& afsi MartimAfonfo de Mello ojunho,Manoel 
„ Machado,& loão de Freitas,q ião apos elle,q forão mal feri-
„ dos,& loão Ferreira que caio abaxo morto de húa frechada. 
„ Vendo Vafco Pirez o dãno que os feus recebião, mandou os 
„ afaftar, determinando de defeoroar as ameas do muro, para 
„ a gente poder melhor fubir, <8c afsi fe fez logo com a arte-
j, lharia que mandou tirar em terra. E por efta bateria iè aca-
„ bar perto da noute, deixou de cómetter a entrada para o 
i , outro dia. Mas não elperandõ por iífo os Mogoles, fugi-
„ ráo aquella noute , Sc defampararão a fortaleza. E fendo 4 ò 

Vafco 
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Vafco Pirez avifado de fua ida,defembarcou, & foi apos el-
les,& matou os que alcançou, &c tomada a fortaleza a entre-
gou ao Capitão a el Rei de Cambaia, & por não ter manti-
mentos>& entre elle,& Coge Sofaraver alj*üádcfavéça,não 
fez mais guerra aos Mogoles,& fe tornou a Dio. 

» 
» 

d 
u 

C A P Í T V L O . XVI. 

Como querendo Soltam Badnr ir Vtfttar algúaspartes de feu %ebtOi 
1 o pedio ao Governador lhe dejjepor companheiro à Martim Afonjo de 

Soufa.E comó indo os MogolesJoUé Baçaim Je tornarão 
com temor dos Tortuguefes^ Mir ao Muh-

mald os foi lançando dê 
Çambdiat 

Ábricandofe a fortaleza de Dio , vierão novas 
à Soltam Badur , que cl Rei dos Mogoles def-
pois de ter tomado Champanel, tomara Ama-
dabad,cidade principal de Cambaia,por lha en 
tregar o Capitão delia; a qual elle pretendeo, 

com tenção de ir logó tomar acidade de Dio,& aaíaao Go-
vernador Nuno da Cunha,por lha ter promettida.E por fa-
ber que ja citava nella fazendo a fortaleza,deixou de vir. Po-
lo que Conhecendo eí Rei de Cambaia o favor que ja achava 
com a fortaleza, & que à fombra delia podia defender fua 
pcífoa, & Éílado, muito mais com aafsiftencia de Nuno 
da Ctínha em Dio , determinoudeirdar hüa vifta à algüas 
partes de feu Reino de Cambaia, afsi por dar aos feus moítrá 
de fique era v ivo, & com efperança de os poder foccorrer,• . . -

7 l r< r o i r -r- n j , a.Efcreve Diogo do Couto,q os Portu 
30 com ravor dos Portugueies,& cobrar leu Eirado, como para gUcfisq forão co Martim Afonfo de 

faberas fortalezas,& lugares que eftavão de fua devação. ^oufa,tràoquinbentos.Eosfidalgos 

Para o que tomou cònfelho com o Governador, que lho ap- ^ f ^ a v ^ í ^ d e S t 
provou;& para eíla jornada lhe pêdió ouveífe por bem que ocolos,Dõ Diogo de Almeida freire, 

Martim Afonfo de Soufa foíTe com elle,porque alem do va- f^im coneada sdv*. Manoel 
. , , t e r r D - o de Soufa de Sepulveda,Antonio Mt-
lor de Martim Aronlo nas armas, & conielho na guerra, 6c niz. Barreto,&outros. 

aprazívelcbnverfáção, & outras boas qualidades, eralhe cl çap.io.doiiv.9. 
K á ^ m ú r f à & p . s c é n U ^ fcdtó tam^k. 
var coníigo Martim Aronfo,comO levar mil Portuguelcs. O de cavailocinquocnta fidalgos,& gi 

Governador lho concedeo. & mandou mais alçús fidalgos te nobre.4 que Badur mandou dares 
1 ,-r a 0 0 éavallos. 

40 que o acompamiaíiem. C(íp u M 5mfg„tm 
A A El 



37.0 D E C A D A Q J A R T A. 
El Rei íc partio,deixando encomendadas ao Governador 

luas molheres,&fuamai,& família, & correo algus lugares 
de feu Reino, de que achou algus ferem lcaes, & citarem as 
fortalezas por elle, & dos que eítavão pelos Mogoles foube 
que tinhão mui fracos prcíidios, &que os poderião facil-
mente cobrar* Porque como os Mogoles não fazem longa 
habitação nos lugares,afsi não occupao gente militar, de 
que tem necefsidade em preíidios, & os que deixarão erão 
de pouca gente, & elfa mal provida, por não lerem elles fe-
nhores do campo, & terem longe o loccorro. Mas como cl I O 

Rei não ia fazer guerra, nem à reftituirle d'algüa maneira, 
fenão à dar viftade fiàfeus vaífallos,nemlevavacampo for-
mado, & lhe derão novas que os Mogoles abalavão contra 

, elle com grande exercito de pè,&de cavallo,não íeatreven-
Uvro°*tCm9 mC*^U " 3 3 do à pelejar com elles,determinou retirarfe à Dio. Mas ani-

» mado per Martim Afonfo de Soufa,cõ feu corifelho, fe fobio 
» a hum monte vezinho, para onde fe recolhia grãde multidão 
» de gente q vinha fugindo dos Mogoles,a qual Martim Afon 
í> fo fez reter,& alojar ordenadamente , & no cume do monte 
3> mandou plantar as iníignias Reaes,porque vendoas o inimi- i o 

* i) g o , & cuidando qaquellagéte era de guerra, não oufariacõ-
}> mettcr omonte.RefpondcoofucceíTo ao difcurfo de Mar-
>> tim Afonfo; porque logo appareceo no campo hum irmão 
3> d'el Rei dos Mogoles cooioito mil de cavallo, que eftando 
i) em Abmadabad teve avifo de como Badur andava pelo 

Reino com pouco poder,& vinha com aquella gente efco-
33 lhida para o prender.E como chegou à aquclle campo, & vio 
33 fobre o monte as iníignias Reaes, & tanta multidão de gen-
33 te,parccendolhc que toda era de guerra, foi dando viltapelo 
3) pè do monte,& faindofe do campo. Martim Afonfo contra i o 
33 vontade d'el Rei com os poucos da fua companhia defceo 
»3 â baxo para reconhecer o caminho que levavão osinimi-
33 gos,& os vio entrar per algúasaldeas,& queimalas;& nãopo 
ij dendo remedear aquelles dãnos,por não ter gente, tornouíè 
33 à el Rei,que ficou no monte aquella noute com grandes vi-
33 gias.E fabendo que os Mogoles fe ião recolhendo, mandou 
33 algus Capitães que os feguiífem,atè de todo fe fairem doRei-
33 no.E receandoíè de outra volta,fe recolheo à Dio, mui fatií-
33 feito dos Portuguefes que o acompanharão , aos quacs fez 
„ muitas mcrces. 

Sabendo 
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Sabédo o Governador,que os Mogoles fe moviáo, receou „ remSo Lopez, de ctfUr.be<;.i 

q foílem fobre Baçaim,& o tpmaíTcm3pelo q mãdou Garcia „ " " " J , f J^ Jd^d 
de Saque foífe para l à , & lhe deu quatrocentos Portuguefes „ i iM^píZ. ' 
que foílem com elle,& afsi lhe mãdou,q entretanto juntaíTe i } 

os materiaes neceífarios para elle ir fazer naquelle lugar h ü a „ 
fortaleza como fe acabaíle a de Dio.Eítando Garcia de Sà em 
Baçaim chegou Gafpar Preto que vinha do Nizamaluco, fo-
bre deixar a guerra de Cãbaia;o qual lhe deu novas, que vin-
do de là para Dio fouberaque ia hum Capitão dei Rei dos 

i o Mogoles fobre Baçaim com vinte mil de cavallo>& gente de 

f jèfem conto para o tomar, &dalo àMelique Liaz,que fe 
ançou com el Rei dos Mogoles,como fica ditto atras. E que 

os corredores deita gente chegarão tam perto delle, que lhe 
cattivarão algúas peífoas de fua companhiajpelo que lhe fora 3Í 

forçado deixar o caminho que levava,& ir àDamam,& d'alli 
viera per mar à Baçaim. Garcia de Saque ja ouvira eíta nova, „ 
ficou mui rriite,quando vio que a confirmava Gafpar Preto, , , 
com cujo parecer,& d'outros muitos determinou aenãoef- S) 

perar os Mogoles, vindo ja tam perto,porque lhes parecia te- n 

i o meridade,não fendo mais de quatrocétos,& os inimigos íèm „ 
conto,eíperaIosemcãpo,poIo quefe apercebeo para embar }S 

çarfe,& irfe. A gente da terra, & os mercadores eítrangeiros } f 

que hi refidiáo,& fe tinhão por feguros cõ a prefença de Gar • 3 J 

cia de Sà,fe derão por perdidos , & tudo erão lamentações, } ) 

& alaridos das molheres,& meninos,quando vião entrouxar } í 

os Portuguefes. } i 

Antonio Galvão que allieítava, vendo a grande quebra, }> 

& defcredito que era para os Portuguefes irêíè d'aquella ma- „ 
neira,principalmente em tempo em que todaacõfiança d'el „ 

30 Rei de CambaiaeítavanelIes,parecendolhe mal aquella de- „ 
terminação,fez húa falia à Garcia de Sà,dizeildolhe, que não 
lhe podia negar,que quando allivèo para defender Baçaim 
dos Mogoles não fabia q os homés que trazia não erão mais 
dos que agora erão em reípeito dos inimigos.E que neílè té-
po.imaginara mui béquanros avião de íèr, pois querião to- , , 
mar aquella terra,à que o Governador o mandara para lhes 
refiítir.E que também lhe não negaria,que bem fabia quan-
do alli o mandarão ,.que não tinha onde fedefendcífe, lenão 
no campo pclcjando.E que pois fe entarn não efcufara de acei „ 

40 tar cílàempreia,podendoofazer fem defonra, pois ninguém „ 
A A Í o fabia, 

» 
» 
» 

)i 



» 
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, , o fabia,que não era decente efeafarie agora com ficar defon-
„ rando a íi,& aos Pórtuguefes com tamanho deferedito, pois 
„ era em publico:& que por foílentar o credito que feus paífa-
yy dos tinhão ganhado na índia à culto do langue de tantos,cõ-
„ priaàferviço deDeos, & d'el Rei,& da fuaPatria, não dege* 
„ nerar delles,& alli perder as vidas, que durão tam pouco.E q 

afsi lho requeria o fizeífem. Quanto mais,que fem as perder, 
„ fe poderião defender com a artelharia, & eípingardaria, que 
„ tinhão, que lhe defenderião a dianteira,& as coitas o mar: & 
, , brevemente fariáo húa tranqueira da muita madeira, que alli 1 ® 

tinhão,que com hüa cava ficaria fortifsima. A gente plebeia 
não approvava o que Antonio Galvão dizia: mas primeiro 

, que Garcia de Sà lhe refpondelfe, começarão de dizer, que o 
„ que Antonio Galvão dizia,era efeufado: o q elle fentio mui-
, , to, vendo que fe não punha em prattica, o que aviapropoíto. 
„ Mas Garcia de Sá,áquemaquelleconfelhopareceo bem,lhe 
„ louvou as razoes que deu,& lhe.pedia, tomalfe à feu cargo fa 
„ zet a metade da tranqueira: & alsi a fez. A gente da terra,& os 
, , eítrangeiros,fe ajuntarão Com Garcia de Sá,& o ajudarão. O 
, , Capitão dos Mogoles fabendo quam fortalecidos osPortu-

gusfeseítavão,deixou a ida de Baçaim,& tournoufe: no que 
, ós Pórtuguefes ganharão muito credito,& honra,a qual toda 

fe attribuio à Antonio Galv ão,que deu o confelho. 
Vindo ànoticia de Mirao Muhmald íobrinho d'el Rei de 

Cãbaia, que os Mogoles não oufarão ir à Baçaim,&: que ellc 
não tinha ja que fazer na frontaria de Damam, citando air.iJ 

go com o Nizamaluco,& que cl Rei dos Mogoles era ido ca-
minho de Bengalla, & a gente, que deixava cm algúas força s 
de Cambaia, não era ballante paralhe imped rem andar pelo 
Reino,com a que elle tinha,&com outra que lhe Soltam Ba- 3 o 
dur mandou,& com a que lhe Nizamaluco deu, lhe fez logo 
guerra,& lhe tolheo os mantimentos, de que tinhão muita 
Falta, por não eílaré fenhores do campo, de maneira que fo-
rão alargando as fortalezas,&fe forão hüs parafuas terras,ou-

tros para Emirzaman cunhado de feu Rei,que fe paífou 
a ei Rei de Cambaia: & acodindolhe d*ahi adiante 

mais gente,pôs a coufa em eítado,com que 
Badur dcfpois cobrou todos os 

íèusfenhorios. 

» » 

ir 

(V) 40 
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Q A P I T V L O X V I I . 

Como Soltam Badurfe arrependeo de dar a fortaleza de !Dio àos Tor-
tuguefes, Ir quiferafaçer entre ella ira cidade hum muro, 

com que a cegara, como o Governador o 
pacificou i <srjs foi d Goa< 

t P f f l ^ ^ f i E N D O Soltam Badur naturalmente de fua 
i o condição inquieto Sc inconftante,que lhe não 

durava muito húa vontade, & cftava jadefa-
i ^ J i ^ ^ ^ m j preíTado do Nizamaluco, & em eíperanças dc 

ofer dos Mogoles,quando vioa fortaleza de 
Dio acabada, arrependeofe em grande maneira de a ter con-
cedidaaos Portuguefes, & ja que a não podia desfazer, de-
terminou de a cegar, corri mandar fazer hum muro entre 
cila & a cidade, de maneira que a cidade não íicaífe fubjú-
gadada fortaleza, com tenção, que ido Nuno da Cunha, 
faria no muro baluartes, com que podeífe batter a fortaleza, 

ao Sc tomaja. jComçJfta determinação, mandou dizerao Go-
vernador,por Nina Rao Capitão de Dio, que avia de fazer 
o muro.vQ Çovernador, avendo confelno com feus Ca-
pitães , aíTe^tafão/quc Fernão Roíz dc Caílellobrancolhe 
foífe dizer-,que a fqrtaleza era fuá, Sc elles feus, que por 
iífo era efeufada aquella parede. El Rei lhe refpondeo, 
que aquella parede queria fazer para evitar efcandalos entre 
os fcus,& os Portugueles,& não íe quebrar a amizade que ti-
nha com el Rei de Portugal.E paífande algús recados de par-
te aparte,mandou dizer ao Governador,que elle não fe obri-

• jogara pelo contratto das jazes à fer fujeito à Portugucfcs, fe 
não à datlhe lugar para hua fortaleza, Sc que elles o querião 
forçar àque não fizeflchúa parede em fua terra: Sc porque 
Fernão Roíz levava ordem do Governador,que infiftindo cl 
Re i em fazer a parede,o defenganaífe,queo Governador lho 
não avia de eonfe.ntir,ellc o fez afsi: de que Badur ficou mui 
reícntido,parecendolhe que era grande quebra fua, tam leeo 
défengano,& bé feentendeo delíe,que fe pudera,logo fe vin-
gara do Governador. Mas como tinha pouco poder,& ainda 
os Mogoles andavão em Cambaia, difsimulouelle odio, dc-

40 terminando de tomarlhe a fortaleza à feu tempo. 
A A 3 Eeftan-
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Eftando algús dias que de arrufado fe não vira com o Go-

vernador , lhe mandou dizer por Nina R a o , que lhe defiè a 
genre que lhe prometera para ir contra os Mogolcs, & eícu-
íàndofe elle diífo, por fer inverno, & dilatandoo para o ve-
rão feguinte, com receo que dandolha, a mataíle à traição. 
Queixoufe el Rei muito de lhe o Governador não comprir o 
contrato, dizendo,que elle bufearia feu remedio, & fez com 
Nina Rao quediífeílè ao Governador em fegredo,comode 
feu,que el Rei Badur queria irfe para Meca, para que enten-
dcíle o Governador que fua ida lèria para trazer foccorrodo i 
Turco.E poílo iíto cm con íelho,crendo todos que feria afsi, 
fegundo cl Rei era voluntário, & determinado, alfcntarãc, 
que convinha detelo por adivifão queaviaem Cambaia. E 
fazendo o Governador que fe viífem ambos,por el Rei eftar 
na quintãade Melique Az,virãofe na ponta de Dio,aonde o 
Governador foi em húa fuíla,& com elle Martim Afonio de 
Soufa,Manoel de Soufa,D5 Gonçalo Coutinho, Fernão R o 
driguez de Caftellobranco, & Ioáo da Coita Secretario do 
Go vcrnador.El Rei oefperou em outra fuíta,acompanhado 
de quatro,ou cinquo Senhores Grandes de leu Reino. j 

O Governador fe metteo na fufta d'el Rei , & ambos na 
poppa,ficando os fidalgos,& Senhores de fora „ Alli fez cl Rei 
nua longa prattica ao Governador toda de queixumes de lhe 
não comprir o contratto, como elle comprio.E poro Go-
vernador eftar doente,pedio à el Rei, que permitiflè refpon-
der por elle Fernão Rodriguez que fabia bem d'aquelle ne-
gocio.O quallhe di(fe,que S.A.eraoque não compria o con 
tratto,porque lhe concedera hüa fortaleza, & a vira fazer, & 
agora lhe tirava os olhos,& a viita,pois com a parede ficava 
ccga,& imperfeita,& differente das outras fortalezas, & que 3 
as doações que os Príncipes fazião fe entendia per dereito de 
todas as gentes, que avião de íer largas,& liberaes, & não di-
minutas, & inutiles,que não hõrafièm à quem as dava, nem 
aproveitaífemà quem as recebia. E quea fortaleza era para 
S.A.tam proveitoíà, como para os Porrugueícs, quê jacrão 
íèus,& eltavão àlli para q fer vir, & morrer em fua dcfcnláo 
quando compriíTe. Eque agente que lhe pedia, que ainda 
que lha agoradeífe,não podia fazer com cllacoufa algúa.por 
que por íer inverno não podia elfor em campanha, que no 
verão quando lhe poderia fervir,lha daria quanta quiléífe. E 4 

que 
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que o mcfmo fizera ainda q não cftivera capitulado no con-
tratto,por a Vontade que tinha de o fervir .E que não cuidaí-
fe outra coüfa.Com aquellas razões,& outras fe abrandou el 
Rêi,& prottietteo de fe vir para a cidade,dizendo,que não ia 
logo porque não cuidaíTem os Mouros que o levavão força-
do. E o Governador fe tornou,& ao outro dia íè foi el R ei pa 
ra a cidade como tinha promettido, & fe reconciliou como 
Governador,ainda que não de coração,porque determinava 
de lhe tomar a fortaleza como viífe tempo. 

I b A vendo pois o Governador fundada a fortaleza, Sc eftan 
do de acordo com Soltam Badur,& deixandoManoel de Sou 
fa bem provido de gente,mantimentos, Sc munições, Sc do 
mais que compria para fuadéfeníà, a antes de fe partir para a. Deixou o Governador poicani-

Goa,teve com el Rei todos os comprimentos devidos,dizen a°d° bal"^ted<> mark üonei de 
1 11 11.. j • > 1 1 . 1 11 „Soufa de Lima co trinta efmnvardei 

dolhe,que alli deixava Manoel de*Souia com toda aquella ge „/mTeXi ̂ Amnio da v>;ga 

te,& armas,mais para o fervir, que para guarda da fortaleza: & Alcaide mor. A pedr alvares de 

& que iílo era o que lhe deixava mais encarregado, & que to A.lme,d* 0,mào.r: Ko y,9,,dti?i* , » A ^ . 1- li tv T j À i duas albetocas,bua caravella, bua das as vezes que roí ie neceilano acudir elle Nuno da Cunha Salè,&quátro catiires para o fervi 

cm peffoa com todo o Eitado da índia,o faria por o fervir. E & na fortaleza fefema peças 

que ia contente de fi, por ver que ja tinha cobrado parte de ^ ^ a ^ ^ e f i ^ 
íeu. Rcino;&: que efperava em Deos,que por áquelle fcrviço da fortaleza,&tam forte, q delia 

que fizera á el Rei feu Senhor, em lhe dar luçar para aquella fodiajugara artelbaria,fendo ne. 
r1 i t r • r ri r 1 n i ^ • Ce(fano)posVigairocomfcisSacer-
rortaleza em Dio,leria cauta para elle Soltam badur ter mais dotesJczpa^amemo à toda a ven-

fcguro,& mais quieto d'ahi em diante o feu Eftado. Com ef- te de feis nmfes, & entregou ao Fei-

tes oferecimentos, & outros neceífarios ao tempo, fe defpe- j?r àezmlpard ŝ para o quefrf 
, . . xT - A • fe neceffarto,<y para Je continuar co 

diod'el Rei , ficando ambos muito amigos. NmaRao o no as obras da fortaleza. 

dei Rei Capitão de Dio,receandofe que não faltaífe hu acha Francifco de Andrade cap.ij.da 

que com que el Rei hum dia o mandaífe matar ,como tinha **rte' 
feito à muitos, pedio à Nuno da Cunha em muito fegredo, 

j 0 que deixaffe ditto à Manoel de Soufa, que fendolhe neceífa-
rio o rccolheílè à elle com fua mo!her,&: filhos, Sc família na 
fortaleza;porque ic temia da inconlfancia d'cl Re i , & que 
elleofcrviria. Nuno da Cunha o deixou mui encarregado à 
Manoel de Soufà,folgando muito de ter por amigo hum ho 
mera tam principal como aquelle.Ordenadas todas eftas cou 
fas, pardo Nuno da Cunha de Dio à xx. de Março do anno 
de M . D . X X X V I.& foi a Baçaim onde chcgou cõ toda fua 
armada, Sc vendo a tranqueira que fe fez por confelho de An 
tonioGalvão,gabou a muito,&foi ver o firio onde fe avia de 

40 fizer a fortaleza,a qual começou lõgo: Sc por fazer honra à 
Â A 4 Antonio 

1 0 
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Antonio Galvão quando fe abrirão os aliceces ,mandoulhe 
que deífe elle as primeiras enxadadas, & poíèffe a primeira 
pedra,& deixando Garcia de Sà para acabar a obra,partiofc 
para Goa,onde foi recebido cÕ muita alegria,por deixar mais 
duas fortalezas de hua viagem, tam importantes, como a dc 
Dio,& a de Baçaim,accrclcentadas ao Eftado da índia. 

C A P 1 T V L O. X V I I I . 

Como Garcia de Sa Qpitao de Malaca,por eng&no d'el^ei de Ache, i o 
lhe mandou Manoel Tacheco em hum galeão à boafè, 

isr elle, <y os que lehahafor ao mortos 
à traição. 

Vardandoaordécom qcomeçamos detratar 
das coufas de Malaca,& Maluco apos as da In 

a .Tendo o Achem <tvifique em Ma. 3 fiL^cyjf) dia,das quaes por as não interrõper,ha muito q 
lacacjtavahu Embaxador d'el Rei EB não fallamosjne têpo de relatarmos o o naquel 
de Ari),amigo dos Portupiefes, que jfa i r ^ rs 1 * 
vinha pedir foccorro contraelle ao las partCS lucccdco. DlttO temOS atras ,C01H0 
capitão Pero de Faria, &fabendo q em tépo de Lopo Vàz de Sampaio, foi morto Simão de Sou- i o 

Í S S ^ j ^Galvão,indoparalervir de Capirãomèrdo mar de Malu-
Rei dc Am,para o efiorvar mandou co,com a maior parte dos que levava,& outros ficarão catti-
Antomo caldeira,ojferecêdo a paz, V O S j & e n t r e CUCS lorgede Abreu,& Antonio Caldeira. Feita 

aquclla maldade por el Rei de Aché,& fingindo elle q lhe pe 
vá mais que no foccorro d~ei Rei de lava d*aquelle fucceífo, não fatisíeito c5 tam pequena prefa, 
Aru,deixou de lho dar, poão q com m a n c | 0 l l dos cattivos tres à Perode Faria Capitão q entã era 
grande cotr adiçao de Martim Co. . . i - n c i • i \ r w í 

r rea,que conhecendo asuaifoes do de Malaca,dizendo,q elle rolgaria de ter paz com Malaca, & 
Ache,lhe acõfelhava q não deixaf- queria tomalhe a gale, & os cattivos q là tinha, para o q lhe 

e l l v i a í r c P e í l o a P a r a a í í c n t a r e f t a p a z cÕ elle, & lhefa-
do Pero de Faria de Antonio cMei- zer entrega de tudo.a Pero de Faria vendo quãto importava 30 
ra» e l f i i 0 f Embaxador d>ei Rei £ n a Ve£ação de Malaca ter paz cõ aquelle Rei,q ia crefcendo 
de Atufem foccorro, & mãdoudous 1 o ~ " 11 r 1 • c r n 1 1 
homês àbiaiaca a tratar daspaz.es, em poder, & q nao lhe faltava mais para razerle Senhor da 
*} aportarão a hua ilha na cofia do maior parte de Samatra,q tomar o Reino de Aruvezinhode 

0 < W * guerra,ouve q Deos. lhe 
galeão,a darlhe fatisfações de o não movia o animo para noílo beneficio na paz q cõmettia. E lo 
ajudar naqneiia occafuio contrao go mãdou armar húa lanchara cõ aleus Portuguefes fomente 
Achem,que for ao d'el Rei mal rece- r\ r 1 1 • " í i r -> • rc 

para laber te era verdadeira aqlla lua tenção,para nillo prover 
per não lopez de caftanhedacap. cõforme ao q achaífc nelle.Os quaes Portugueíès forãomui 

SÁgodIcôuto Dec .* . i i v . s . cap .s . h'c.
 t r a t a d ° s deJjc>& ^ e d c u g r â d e s dadivas,q cõfirmavão o q 

Francifc» de Andrade i.parte.c.37. c " c mandara dizer a Pero de Faria.Mas como elle era traidor, 40 
& f e m 
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Ar 0>m fè mãdou faltar com elles ao caminho, & foráo todos 

F avendo feis mefes q tinha ilto reito, lendo ja Garcia ae de ̂  (dpanhia de hum m i a x 4 

c - n , ™ t'™ deMalaca,q fuccedeo à Pero ã Faria4efcreVeolhe dor do Achem per quem elle mandou 
ba ^apiwuut-ivitia. ) i i - r pedirpazesaGarciadeSa,comas eiteMouro hua carta cõ fobrefcntto para Peio de Faria,em q . ̂  ^ , ^ de ^ 

II J A i t r c n í l n rãtO teDO ei là m á d a r a hua lanchara CO cer ria.O qual Embaxador entrou com 
lhe d e Z1 a , q a ve n a Ota t t p 1 e f t 'ado grande apparato em Malaca,febre 
tos homés lobre O negocio cia paz 4 1 r ' , v hum Elefante,com hum prato d'ou-
f forrando por fua refpoftaate entamnaovira leu recado, r. ronasmSos>emquelevAVa 4 C a r u 

V - l u J L v a n a m e f m a vontade,lhe pedia mandaíle laal- d'ei Rei do Achem, par a o cap,tão, norq elle eltava na mciuw ^ > r r f .ca fJGS & àr diante delle ia hum homem CO gúapeífoa notável para ilfo,por nao irem,& vnerecados, õá Rej - „ . 
c r T— 

como 
fez eferever à Iorge de Abreu,& aos outros Portuguefes que *«fim deaigüs inf-

la. tinha cattivos, quanto elle defejava a paz ,& que logo os S C S ^ Í 
foltaria.Equeacaufaprincipalporqueadefejava,erapor ter Paz-es> & amizades aos Portugue-

euerracomelReide A r á , & queria favorecerfe com Malar J 
O \ R r • T 1 - r i r ntogo do Couto cap p.doliv.<. 

ca,& ter os Portugueles por amigos. E como home tallo que Francifco de Andrade caf.^c. da u 

era,ncfte tempo trattava elles cattivos com muito mimo, pa /Wí-
ra elles efereverem à Garcia de Sà elle bom tratamento, & ^ f o i i y . ^ C 4 j l M ca? ' 
debaxo delia fimulação armava a traição mais à leu propoíi 
to,como aconteceo,poílo q o cafo mais foi delcuido,& íim-

a o plicidade dos noífos,que alluciaíua. 
Porq vendo Garcia de Sà elle recado,parecendolhe q não 

avia outra maior verdade,íegúdo lhe os noílbs eferevião, mã 
dou apparelhar o galeão S.Iorge,que era de dozentos toneis, 
armado cõ fette bombardas grolTas,tres falcões,& vinte ber-
ços,& muitas panellas de polvora,com oitéta & cinco Portu 
guefes,os principaes de Malaca, ordenado tudo cõ cautela de 
as lãcharas delle Tyranno lhe não poderé fazer dãno. Delle 
galeão mãdou Garcia de Sà por Capitão à Manoel Pacheco, 
q era mui bõ cavalleiro,o qual cõ leu defeuido o foi entregar 

2 o às lancharas de Aché,afsi como ia armado. Porq chegado ao 
porto de Aché,hú pouco ao mar,por lhe calmar o vento,vie 
rão logo à elle algüas lãcharas da parte d'elRei faber que erão, 
& o q querião. Ao q elle refpondeo o à que vinha,& q ao ou-
tro dia,fe não ventaífe,lhe mandaífe lancharas para o reboca 
ré,& metteré no porto.El Rei como iíto lhe vinha à poppa 
do q tinha ordenado,mandou logo foltar fuas lancharas,com 
algús bailéus altos,q andão no meio delias, donde pelejão, a 
maneira das redes q cà ufamos,& os remeiros ficão per ba-
xo,& todos cõgrandes fellas,moílrando q o fazião por hora 

40 dosnoífos. Muitos que não erão acoílumados à guerra das 
A A 5 ' lancha-

JL» 
• -- , »«a.;, mluatysur ..t.- - • £ 
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lancharas,quando as virão, efpertarão ao Capitão, dizendo, 
que lhe não parecia bem aquelle modo de feita,que por qual 
quer maneira qfoífe osdevião de receber armados,& poltos 
em ordem de peleja.O Capitão Manoel Pacheco, à quem pa 
rece que fua hora o enganava, &afsiade muitosqalü erão* 
começouà bradar que íe não armaííèm, que dãnavão todo o 
concerto,& ordé q levava de aílcntar a paz, q o náo defon-
raífem,& íè deíxaífern citar,né fizeííèm alvoroço,porque na 
deícofiança q moftravão,dãnavão o à q vinhão.E como ho-
memq recebia irmãos,& não inimigos,deixoufe eftar cego, 10 
& contumaz naquella perfia.De maneira,que o galeão ficou 
per todas partes cercado,& dos bailéus faltarão os M ouros dé 
tro,ferindoalgüagente:quando Manoel Pacheco acordou 
d'aquella modorra que tinha, foi o primeiro que os Mou-
ros matarào às frechadas,fem elle ter arma na mão com que 
fedefender.Omefmoaconteceoaosoutros,que eítavão na 
própria cegueira.Osqfepoferão em defenião, erão tã pou-
cos cm refpeito do grande numero dos inimigos, q quaii to-

05 V'fiy«1ZSflî0!Z dos morrerão.3 O galeão foi apprefentado aelRci c5 muita escamo galeao a el Rei, que os ma ^ o n ' r * i r * 

dou matar,& aos outros portugue- feita, q para os cattivos que eitavao elperado iuarcdempçao 2.0 
fes da galé de simâo de sou/a.que f0iamefmamortej&entamentenderão que o bom tratta-
tinha cattivos. u i, r > it r 

Fernão Lopiz. dc Cajlanhcda cap. mento que lhes d antes fizerao,era para aquelle fim. 
99.doliv.7- O Tyranno como vio que por fabricar aquella maldade 

avia de ficar perpetuamente em noíTo odio, aíTentou pa-
zes comei Rei de Arù,com fundamento que com feu fa-
v o r , ^ com ajuda d'outros Mouros vezinhos, com que 
naquelle tempoeítavamosde guerra, podia tomar Malaca. 
Eíta pretcnfão lhe facilitava hum Mouro honrado de Ma-
laca , por nome Sinaia Raja , que acerca dos Malaios tinha 
muita autoridade, com quem eíle Rei de Achem fe cartea- 3 o 
va , & por cujo confelho, & inítrucção tomou o galeão 
per aquelle engano. O qual lhe mandou dizer, que bufcava 
tempo para lhe dar nas mãos a fortaleza de Malaca, como 
lhe dera o galeão, & a gale. E correo muito rifco de fer af-
íi , iè a coufa fe não defcobrira por os mefmos Malaios. 

ITZ de C a f t M d "9 » Porque andando muitos Mouros de Achem d'armada ao 15-
£ Diogo do Couto no cap. 7. do m go da coifa de Malaca,ajuntarãofe algúsMalaios cõ os Aches 
,,v-5- D onde chamão o Tanque,& alli fizerão hum banquette,em q 

„ os Aches defpois de fe efquentarem cÕ o vinho;con carão aos 
„ Malaios como por" inítrucção de Sinaia, cl Rei de Achem 4Q 

tomara 
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tomara o galeão como mandara matar no mar fecretamé 
te o Embaxador de Pero de Faria para mais difsimulação, & ' ' 
tinháo concertado de tomar a fortaleza em hum certo dia, ao ' 
tempo que Garcia dc Sa eítiveífe na Igreja com toda a gen- j3 

te. Ditto foi logo avifado Garcia de Sá per algus d'aquelles 
Malaios, que erão feus amigos, & aífentou de matar Sinaia 
com o menos alvoroço que pudeífe fer.Polo que logo o man 
dou chamar,& vindo com hú leu enteado por nome Tuam 
Mahamed,& dandolhe razão do que tinha fabido da fua trai-' 

r o ção,lhe mandou arar as mãos atras,& lançalo da tcrre de ho-
menagem abaxo,& afsi foi morto. A Tuam Mahamed que 
não tinha culpa confolou,& acompanhado o mandou para 
íua cafa,o qual com íua mai,& com toda fua fazenda o mais 
íccretamente que pode fe faio de Malaca,& fe foi para el Rei 
dc Vjantana.Os Malaios ficarão elpantados,& comparavão 
aquellecafoaode VtimutaRaja, em tempo de Afonfo de 
Alburquerque,& dezião,queos Portugueíès fabião muito, 
que não fe Ines efcondia nada. E deita morte de Sinaia Raja 
ficou el Rei de Achem muito trifte, por fe defcobrir o que 

XQ tinha feito,& o que pretendia fazer. 

C A P 1 T V L O . XIX. 

(omo Gonçalo Ter eira indo à Maluco mandou Vi fitar à elT{eide 
'Borneo, O" corno chegando à Ternate, a (Rainha lhe 

mandou pedirjufttça de Dom lorge de Me-
nefes, que foltafíe 

feujilho. 

Onçalo Pereira,q el Rei D. Ioáo mandou def-
te Reino provido da Capitania de Maluco ,ave rãõ quanto pareça neceffarto, por 

do de fazer fua viagé, o Governador N uno da f * ' ™ 
Cunhalhe deu regimento,q de Malaca fizeífe u c u ( e$em f * 
fèu caminho pela Ilha de Borneo,para defua 

parte vifitaràel Rei ,& tomar allialgúa mercadoria neceífa-
d a para Maluco. E partindo elle de Malaca em Agoítò de 
M . D . X X X . & fazendo feu caminho per entre muitas Ilhas, 
chegou ao porto da cidade dBorneo,da qual como mais prin 
cipal fe denomea toda a 1 lha, & logo mandou hú prefente á 

40 el Rei per Luis de Andrade,q ia por Alcaide mòr da fortaleza 
de 
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dc Ternate,& dizerlhe,que cl Rei de Portugal, & o feu Go-» 

a. tm duétpartesda índiafi achãs vcmador da índia o mandava alli para o lèrvir no que lhe 
mandaíTe, porque defejava muito fua amizade,& que feus 

tan na terra de hum Senhor gen- r Zr * ' , , i j . j r 
tio,peno doEftado do Madre Malu,-. vaílallos toílcm trattar a Malaca,tcomo ião d antes, onde le-
io. Em Bifnaga ha duas, ou tres ro- r l^0 m u j b e m recebidos,& tratados, Sc que os Portuguefes 
£ ^ ^ " " o c t T i b Z ^ o s foliem à feus portos, & tiveíTem nelles comercio. Com o re 
Diamantesfão melhores, poflo que cado do Governador moítrou el Rei muito goílo,& relpon-
não tam grandes com• os de Bifna- ^ e j jc c o m m L r ; t a s palavras de agradecimentos, & oítere-
ga.EltesdeTanjapura na Ilha de , . r • i o i c i f 11 j-

Borneo fão de muita eftima porfia cimentos de lua amizade,& de tazer tudo o que le lhe pedia, 
perfeição,como dizioão de Barros, & defpachado em breve Luis de Andrade, mandou com elle 1 0 

* » * * * * * * * G o a 9 ú o ^ 

annos.Os Arábios,^Mouros lhecha preíeiltC. 
mão Aimax.: os Gentios de Bifnagk £ r a e f t e r c í Borneo na feita Mouro, como também 
Cr Decanjra: & os Malaios, ltam. , r - „ i r o r r J 

mofe abranda, mmfe lavra o Dia eraoosleus, rico , Sc poderoio, Sc que le lervia com grande 
mante com fangue de cabrão, não ti ellado;tinhahum Governador,que por elle regia o Reino, à 

fi quebra,&os feus poos não fão fe- te baça, mas bem dilpoltos; no trajo dos veludos, Sc lingoa 
fonha,nem matão:cõtra o queefire- fãocomo os Malaios.He terra mui abaftadã dc carnes,arroz, 
vem autores graves,vulgar epi- o u t r o s m u i t o s mantimentos,& de mercadorias da terra de 
Garcia d'Orta no livro dos(imples, muito preço. Nafcé nella pelas praias do mar junto da cidade ?.o 
^ dro&asJa +}. de Tãjapuradiamãtes mais finos,& de maior valia q os da In 
b.ii Canfora à q chamão os Arábios dia,a Sc P e r t oda ella nafee a verdadeira canfora em arvores, 
capur,& cafur,he hüagoma dc ar como na Europa nafee a refina,& eíla he a q na índia té grau 

d=pre {o,qaqlàvaiclaPerfiahcfaifificada>AcidadedèBor 
brãca como a do salgueiro, & a ma neo he grãde cercada de muro d ladrilho,de nobres edifícios, 
deiracomo a da Eaia.Achafi nachi onde os Reis refidé,& té hüs paços fumptuofos.Habitão em 
»<«,£7 em Borneo: eíla nao fe traz a t , t t—•• , r í \ ^ 1\ . . 
Europa,por aver delia muipouca,& Borneo,Lave,Tajapiira,Moduro,Gerava, portos principaes 
fir dos Bomeostameflimada, q vai delia Ilha,muitos,& mui ricos mercadores q trattão em Ma-
hua livra delia,quanto valh« quin j a c a Slimatra,Sião na China,Sc outras partes,à q levão diama 
tal da Canfora da China. Efta vem ' c ' . ., 3 t '..Tl „ 
a Europa cm fãesq pefacadahum tes,cantora, pao de aguua, Sc mantimentos, Sc hum vinho q 3a 
httvd q"íitrci G."'as' & a deBor"eJ chamáo Tampor,quc he o melhor que ha entre os artificiaes. 
j ' Daquella cidade partio Gonçalo Pereira, deixando el Rei 
Mjofar.á- o maior deiies pefa hum muito amigo, & chegou à Teriiate em Outubro do anno de 
adarme.TambYcachaCar.fora em M . D . X X X . Dom W d c Mcnefes,qUaildo foube q Goil-
?acem,&em Bairros perto de Ma , __ . . • i i ^ • • , 1 , , 1 . 
laca. çalo Pereira ia provido da Capitania de Ternate por el Rei,& 

Garcia d'orta, colloquio. ji. que levava cortíi<ro Lioiicl dc Lima,ti era feu inimigo,temeo 
& Chrtfovao de Acofta no tratado { „ 11 r • j - J o r j 
das D r o g a s , c a p . $ C I U C P c r c " c » e n a mexeticado co o Governador, & le deu por 

prefo; Sc para não ficar tam afrontado íè o folfe, faindo re-
ceber à Gonçalo Pereira, deípois de lhe entregar a fortale-
za,^' as chaves dèlla,& à el Rei CachiiDaialo,tomou na mão 4+ 

hús 
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hus grilhões qlhe le vava hú criado debaxo da cappa,& diífô 
â Gonçalo Pereira,q fe tinha necefsidade daquelles ferros pá 
ra lhos lançar,alli os trazia, eílaria mui obediente para os rc 
ceber. Ao que refpõdeo Gonçálo Pereira, que elle não vinha 
para o anojar,iènão para o fervir no que pudeífe, comprindó 
aobrigaçáo defeu Cargo. Com iflo entrarão na fortaleza, ort 
de Dom Iorge banqueteou à Gonçalo Pereira, deixandoo' 
nella fe foi para íua poufada,que ja tinha fora delia. 

Tanto q a Rainha foube da vinda de Gonçalo Pereira,ella 
í o & os Mandaríjs q com cila fe fairao da cidade, lhe mandarão; 

hum Mandarin,home prudente,& q be fallavá a lingoa Por-
tuguefa.O qual lhe fez hum grave razoamento fobre as gran 
des injurias qos Portuguefeslhe fizerão,recõtando juntamé 
te os benefícios que dos Ternates receberão, recolhenddos 
cllescom muito favor,& amizade,por á fama q delles aVià de 
e s f o r ç o ^ juftiçajpelo q el Rei Boleife lhe deu fítio para faze 
rc fuafortaleza, fem outro intereífe mais que o goíf o da fua 
amizade.E q êm pago delias boas obras, a molher, & filhos 
do mefmo Rei , & íèus vaílàllos, Vietão fer tam pcrfeguidos 

1 0 dos mefmos Portuguefes, q deixadas íliâs cafas, & a terra em 
que nafcerão forão bufcar outras, de maneira que cuidando 
q mettião amigos cõfigo,fe acharão com inimigos, & Como 
taes os trattaráo. Porque à el Rei Bohaat filho maior do mef-
mo Rei Boleife,q os agafalhou,contra dereito da hofpitalida-
de,q todas as gentes pór ferasj& barbaras q fejão reconhecé,^ 
fendo moço,& innocéte,o prédèo Antoiiio de Brito íèm cau 
fa,& defpois íuccedédo Dõ Garcia Enriquez não quis foltar, 
& Dõ Iorge de Menefes profeguio naprilão do dittoRei,ate 
q morreo nella.E para q íempre tiveííe prefo humRei de Ter 

3.0 nate,morto Bohaat,prédeo á el ReiCachil Daialo feu irmão, 
fé mais culpa, q averé agafalhado os Portuguefes.Do qual Dõ 
Iorge receberão tantas injurias,q não as podendo fofrer, mu 
darão a terra,& o eítadorporq à Cachil Vaiduatio d'el Rei ,& 
Caciz mor deipois de D. Iorge,o prender por hua couíà tãvil, 
como he hüa porca,fedo do langue Real,& de tãta dignidade, 
por menofpreço de fua pefloa, lhe untarão fèu roílro cõ hua 
polia d toucinho,poríèr carnc entre elles abominavel, o q fot 
injuria cõmun de todo o povo, por fer cõtra os preccittos de 
fua lei, & para lhe não faltar genero de crueza,q não fizeífe, fé 

40 do o Regedor deTabonahomé de tãtaeflima, & autoridade, 

o man-
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o mandara o mcfmo Dõ Iorge cõ as mãos atadas deitar â (cus 
cães,q cõ efpãto dos q o virão morrera húa morte cruel,& pa 
ra magoar à feus mefmos inimigos. E q fobre eíle, & outros 
muitosexceíTosqfizera,mataraàCachil Daroes irmão dei 
Rei,& Governador do Reino,& a peíToa principal delíe,que 
tanto fizera por os Portugueícs fe confervaré emTernate,dõ 
de per muitas vezes forão lançados,fe os elle não defendera.E 
q temendo a Rainha,& os nobres do Reino,q també mataf-
íè à elles/e aufentarão da terra.Poloq a Rainha,& os Manda-
ríjs fe mandavão queixar a elle Gonçalo Pereira, & pedirlhe i o 
lhes fizeífe juftiçade Dõ Iorge de Meneies, & lhes deífe feu 
Rei,para os governar,& mãtèr em juíliça,& para o cafare,& 
aver filhos q lhe iuccedeíTem.E a Rainha particularméte lhe 
pedia com grande inftancia lhe deixaíTe lograr leu filho eífes 
poucos dias q avia de viver,pois não tinha outro, & o maior 
lhe tiverão na prifão ate à morte,fem aver delinquido. 

Ouvido o Embaxador,Gonçalo Pereira pôs em confelho 
a foltura dei Rei,em q ouve differétes pareceres. Hüs tinhão, 
q lhes não compria foltalp,porq aRainha,& osMandaríjs fen 
tirão muito a prifão d'el Rei,afora os mais aggravos. que lhes 20 
erão feitos,de que muito fe efeandalizarão j & q como tivef-
fem folto el Rei,fe levantarião, para fe vingarê dos aggravos 
paliados,& evitarem outros de futuro. Outros diíferão, que 
antes para os defaggravar,& apaziguar,fe devia foltar el Rei: 
porqfe Gonçalo Pereira continuaífe na prifão d'el Rei, cui-
darião que todos os Capitães lhes prenderião íèus Reis, & os 
avião fempre de aggravar,& como defefperados trabalharião 
de lançar íoraos Portuguefes,que erão tam poucos, que não 
poderião refiftir aos Mouros fe fe ajuntaífem em húa vonta-

„ de.O que eftava certo fer, ainda que entre fi ertiveífemdif- 30 
„ cordes, por fer contra Chrillãos, inimigos de fua lei, que os 
„ querião dominar,& opprimir.E que em fim nenhum Impe -
, , rio violento era muito durável, & a longa paciência dos ma-
„ les, que aquelles padecião tantas vezes offendida, fe lhes 

tornaria em furor. E que fe viífem, que elle Gonçalo Perei-
ra lhes foltava feu R e i , & não perfeveravão nas fem ra-
zõesdos Capitães paífados, crcrião que entre os Portugue_ 
fes aviahomés humanqs, & clementes, de quem podião ef-
perar boa vezinhança, & bom tratamento, &: aísi lhes ga-
nharião as vontades , & terião a terra pacifica, & quieta. 40 

Eíle 

t> 



L I V R O S E X T O . : : & 
Eftc parecer contentou à Gonçalo Pereira, mas aíícntoufe, 
que a foltura d'elRei fedilataífe com algum pretexto honef-
to,atè fe acabar a fortaleza, para fegurança dos Portuguefes. 
E afsi a refpoíta q o Capitão deu ao Embaxador da Rainha 
foi, que era contcnre de foltar à el Rei feu filho, & lho entre-
gar,^: fazerlhea vontade,em tudo o pofsivel,que afsio que-
ria el Rei dc Portugal,& lho mandava o Governador, & que 
lhe pediamuito, quelogq fe tornaífe com feus Mandaríjs à 
Ternate,& que eftiveíle na amizade que antes tinháo. 

A Rainha não fe aquietou com eftarefpofta, mas replicou 
que lhe deífe primeiro {eu filho, & entam fe iria para à cida-
de. E avendo fobre iíto muitas altercações de parte à parte, 
por remate delias fe aífentou, que el Rei fe entregaífc como 
os navios partiílem para à índia,& que Gonçalo Pereira ju-
raífede ocompriraísi,oquefeznas mãos doVigairo fobre. 
hüa Cruz,lendo prefentes os officiaes da fortaleza,& os prin 
cipaes Mandaríjs deTernate.ComeftapromeíTa,&juramen 
to fizerão os TerUates grande feita,por a efperança da liber-
dade de feu Re i , & a Rainha com íèus Mandaríjs fe tornou 
logo à cidade. Gonçalo Pereira mandou vifitar a Rainha cõ 
hum bom prefente,& os Mandaríjs principaes com outros, 
ôc recado que folgaria de os conhecer, & fervir, pedindolhes 
que o foífem ver áfortaleza.Aos quaesindo làfez muitahõ-
ra, &gafalhado,& por contentar a Rainha, veftio à el Rei 
de velludo de cores à Portugucfa,& com certos Portuguefes 
que lhe ordenou para fua guarda,fez que o levaílcm pela ci-
dade à fe defenfadar,do que todos íe alegrarão,parecendolhcs 
que Gonçalo Pereira compriria feu juramento,à quem mof-
ttavão tèr amor. A efte contentamento íe acrefcentou fazer-
lhes Gonçalo Pereira hu Governador do Reino à vontade da 
Rainha,& dos Mandaríjs,que fe chamava Cachil Ato,da ge-
ração dos Reis.Nefte mefmo tempo, por fe queixar el Rei de 
Tidore, q não podia pagar aspareasdo cravo que lhe Dom 
Iorgede Meneies impolèra, porque não lhe ficava dc que íe 
manter, lhas levantou Gonçalo Pereira,ate vir recado de N u 
no da Cunha,por o que ficou muito feu amigo; & também 

ratificou as pazes com Fernando de la Torre, Capitão 
mòr dos Caftelhanos,mandandoo elle 

vifitar da boa vinda, 

(V) • 
C A P I -
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e A P I T V L O X X . 

Qomo Gonçalo Ter eira prende o a Dom Iorge de Menefesjt? o man-
dou prejo à Indiajiy executou hum regimento que o GoVernador 

lhe deuifobré a compra,&Venda do craVop' como 4 
Rainha de Ternate, o man-

dou matar* 

E N D O Gonçalo Pereira a terrá aíTeíTcgada, 
8c em paz, moftrando hüa carta do Governa-
dor à Dom Iorge,em que mandava lhe tomaí-
fe a homenagem,& ptefo íbbre ella íe foíTe ap-
prefentar ante elle lia Índia, 8c tiraíTe devaíTa 

do tempo que fora Capitão de Maluco;lhe tomou a homena 
gem per ante os òfíiciaes dá fortaleza,pediridolhe perdão, 8c 
defeulpandofe de não poder al fazer , por lhe fer mandado. 
Quando òs Portuguefes virão aprifão de Dom Iorge, feita 
com tantá quietação, 8c íilencio, os que de fi fabião culpas, 
recearão de féírattar delles,& müito mais quando ao Feitor, 
& àoutrosòfíiciaespaífados, recenlearãoluascontas^ Eper 
efta viíita que fe fez dos òfíiciaes,fe vio quam difsipada andá 
va afazenda d'el Rei ; mas Gonçalo Pereira difsimulou entã 
com tudo,por não aver outra gente para guarda da fortaleza. 
E como eftes for ãódefenganadòsq aquelle anno não avião 
de ir à índia, mandou apregoar o regimento que levava de 
Nuno da Cuíiha,fobre o cravo,que háfubftancia era o mef-
mo que Dom Iorge de Meiléfes levara quando foi à Terna-
te, do que fe caufou grande efcandálo nós Portuguefes,& nos 
Mouros: neftes por íè lhes tirar a liberdade de Venderem fuas 3 
novidades,como,& à quem quifcífem: 8c nos Portuguefes, 
por lhes defenderem comprar aos Mouros,8c ficarem necef-
iitados, comprarem da mão dos òfíiciaes d el Rei pet certo 
preço,femlhes ficar o ganho que antes tinhão.Mas como per 
a difeordia que íèmpre avia entre o Capitão que entrava,& o 
que faia,fe tratâvão as coufas de maneira,que efte regimento 
íe não executava, vendo elles que por efta caufa fe não deixa 
tia de executar,pela amizadeá&conformidade que avia entre 
Gonçalo Pereira,& Dom Iorge,determinarão de mctteren 
tíe elles cal zizania^que entendendo cn fi,fe defcuidaíTem dos 4 

outros 
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outros,& da execução do Regimento. Afsi o fizerao, & com 
tanto artificio tramarão efta tea,que vicrão Gonçalo Perei-
ra, & D o m Iorge à grande ódio . ,& à temerfe cada hum do 
outro. Polo que quando vèo Fevereiro de M.D. X X X I » 
tempo para partir para a índia, entregou Gonçalo Pereira 
prefo Dom Iorge de Menefes à Lioilel de L ima, â quem 
deu as dev alfas que tirou, & carta para Nuno da Cunha, 
à quem também a Rainha de Tcrnatc efereveo per dous 
Criados que àiífo mandou, pedindolhe juftiça de Dom lor-

o ge.Elie foi ter à índia, & Nuno da Cunha o mandou à Por-
tugal , onde foi condenado cm degredo para o Braí i l , & 
nelle morreo pelejando contra o Gentio. E efte foi o pri-
meiro caftigo dado per culpas d'aquellas partes, fendo 
efte fidalgo hum dos principaes que na índia mereceo ou-
tro galardão. 

Gonçalo Pereira como fe vio defembaraçado com a 
partida de Dom Iorge de Menefes , entendeo com mui-
ta diligencia em acabar a obra da fortaleza , de qiie os 
Capitães paffados fe delcuidarão.a Também executava a 
pragmatica do cravo com mais rigor , do que demanda-
va tam pouco numero de Portuguefes em terra tâm re-
mota, poftos entre tantos inimigos; para o que aviamef-
ter telos Contentes , & concordes „ Polo que indinados 
com eftes rigores , & inftigados de feu intereffe , & ga-
nho , que per tantos perigos, & tam longa peregrinação 
forão bufear, não fomente defamavão ao Capitão,& lhe 
defejavão a morte , mas lha procurarão: para o. que per-
fuadirão a Rainha, & aos Mandaríjs, que fe não mataffem 
à Gonçalo Pereira, elle tinha em tenção deftroir à todos, & 
que fora eftava de foltar à el Rei. 

A Rainha vendo que Gonçalo Pereira lhe nao foltava feu 
filho como avia jurado, (o que elle deixava de fazer, por não 
ter acabada a obra da fortaleza , &c receava que a eftor-
vaííè a folturra d'el R e i , & que tendoo prefo o ajudarião 
os Ternates) creo o que os Portuguefes lhe dizião, & deter-
minou de mandar matar à Gonçalo Pereira. Para ifto lhe 
pareceo boa oCcafião eftar el Rei feu filho na fortale-
za , & com elle feus irmãos , & muitos Mandaríjs man-
cebos que ião à folgar com elle, & o Governador Cachií 

40 Ato,aos quaes pola cõtinuação de irem,& eftarem, não buf-
BB cavão 

a. Para efta obra mandou Gonçalo 
Pereira Luis de Andrade pedir ma 
deira à elRei de Tidore,q elle lhe deu 
com boa vontade. E porque oRcgedor 
de Maquie e/lava levat!tadc,& >iãa 
queria pagar aspareasqDom Iorge 
Ihepiifera,mandou Gonçalo Pereira 
contra elle Vicente da Fonfeca, & 
Cackil Ato, com armada, & gente. 
O Regedor fugio para Geilolo, cu)o 
Rei,& Fernão de la Torre o reconci 
liarão com o Capitão, & tornando À 
feu Ejlado, pagou as pareas q devia. 
Francifco de Andrade cap. 7 1 . da 
1.parte. 

JÓ 

/ 
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càvãofelevavão armas, polo que as podião levar fecretas. 
Vindo o dia da vefpora de Pentecolfe daquelle anno de 
X X X I . em que eílava aífentado de matarem à Gonçalo 
Pereira , & à todos os Portuguefes, para fe livrarem do feu 
jugo, que lhes era mui pefado;fendo horas de feftaj& Gon-
çalo Pereira recolhido na Tua camara à repoufar, Cachil 
Ato fefoi à fortaleza, com Cachil Cabalou feu fobrinho, 
& outros nove mancebos conjurados para aquelle feito. 
O porteiro conhecendo à Cachil A t o , & labendo que ia 
muitas vezes àaquellas horas à fallar à Gonçalo Pereira, o 10 
deixou entrar,fem o buícar fe levava armas,nem a algum dos 
outros. 

Neíie tempo ia da fortaleza para a cidade hum Portu-
guês, o qual vendo na Mefquita junto da fortaleza gen-
te darmas, que alli eílava recolhida para acodir á Cachil 
Ato , & à feus companheiros, parecendolhe que não era 
fem algum miílerio, fez volta a fortaleza. Os Mouros te-
mendo que foífem per elle defeubertos, fairão algus ao 
matar, Sc andando com elle às cutiladas, hüa eferava do 
Capitão que aífomouà hüa janella,& o vio, bradou que zos-
matavão os Mouros à hum Português. Aos brados acor- ' 
dou Gonçalo Pereira, & com húa efpàda, & adarga abrio' 
aporta da camara para fair f o r a , & achou Cachil Ato, & 
os mais companheiros com feus criíes arrancados para o 
matar pofto que Gonçalo Pereira defendeo a entrada 
mui esforçadamente , os Mouros entrarão pelo reparti-
mento da camara que derrubarão, Sc côm muitas feridas 
matarão ao Capitão. Aos mefmos brados daeícrava,aco-
dirão feus criados,dos quaes hum per nome Dinis dè A -
raujo deu com hua chuça pelos peitos à Cachil Cabalou, 3 o 
que afsi ferido, & atraveífado o ferio àelle de maneira que 
ambos cairão mortos à hum tempo. Ifto fe fez tam de re-
pente, que os Mouros não tiverão tempo de fazer o final 
que efiava entre elles ordenado aos que eftavão efeondi-
dos na Mefquita , Sc nos mattos que cercão a povoação 
dos Portuguefes , que foi caufa de fe elles falvarem , & a 
fortaleza, & de ferem mortos todos os Mouros que fe a-
charão dentro, tirando elRei,&: tres irmãos feus ,& Ca-
chil Ato,para fe faber por elles , como fora a morte de 
Gonçalo Pereira, Sc ficarem em arrefés, para os Mouros 40 

não 
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não fazerem guerra à fortaleza, da qual logo Luis de An-
drade tomou as chaves, & fe metteo em poífe por ícr Al-
caide mòr delia. 

C A P I T V L O X X I . 

Como Vicente da Fonfeca foi feito Capitão d; Ternate pelos ini-
migos de Gonçalo Pereira por a necefsidade de man-

timentos em que opôs alinha de Ternate, 
10 J)èo à foltarlhe feu filho el 

<%eiCacbil!Da~ 
ialo. 

E N D O Luís de Andrade Alcaide m ò r , & 
Feitor da fortaleza de Ternate,& tendo as çha 
ves , & poíTe delia, & Bras Pereira Capitão 
mòr do mar, & parente do Capitão Gonçalo 
Pereira,contenderão ambos aquelle dia do in-

fulto,quaI avia de ficar com a Capitania, allegando cada 
^o hum fuas razões. Mas como homés fcfudos,que procura-
^ vão o ferviço dei Rei,concertarãoíe, quedellesdousfof. 

fe Capitão qual per mais votos foffe elegido,o que fe de-
terminaria o dia feguinte, que era do Efpirito Santo. Tan-
to que os inimigos de Gonçalo Pereira fouberão da elei-
ção que fe avia de fazer , ajuntarãofe aquella noute com 
o Vigairo da fortaleza, chamado Fernão Lopez , que era 
homem inquieto,& atrevido, & determinarão de elege-
rem por feu Capitão à Vicente da Fonfcca,que era hum del-
les. Porque fe f azião Luis de Andrade, que era grande ami-
go de Gonçalo Pereira , & executor da pragmatica do cra-
v o , ficarião perdidos, pobres, & dellroidos;& fè elegião 
Bras Pereira , era peor , por fer parente mui chegado de 
Gonçalo Pereira, que avia de querer vingar fua morte , & 
devaffar delia, no que elles paífarião mal, por ferem os 
que incitarão à Rainha à que o mandaíTe matar. Polo que 
não tinhão outrem que mais próveitofo Capitão lhes 
foífe que Vicente da Fonfeca , por elle fer o principal 
que contradizia a pragmatica do cravo, & que na morte 
de Gonçalo Pereira tora mais parte que elles. Com a 

AO qual eleição ficarião feguros de dcvaffas daquella morte, 
* BB i & d o 
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& do proveito,& ganho do cravo que pretendiáoE elcgédo 
algum dos dous oppofitores,eltava certo Teu dano, & o rifco 
de fuás peífoas. 

luntos ao outro dia Luis de Andrade,& Bras Pereira,& ju 
rando nas mãos do Vigairo de obedecer cada hum delles ao 
que dos dous foífe eleito.E começando o Ouvidor Pero Mo 
leira tomar os votos,por aver algüs à que parecia que a Capi 
tania per dereitoera de Luis de Andrade , por fer Alcaide 
mor.O Vigairo,& os do bando dc Vicente da Fonfeca, te-
mendo que fe acabaíTem de votar, Luis de Andrade fairia por i o 
Capitão,rhetterao a coufaà vozes. Impedido o Ouvidor cõ 
eíle tumulto,fem lhe valer muitos proteftos,& requerimen-
tos,não deíiftirão,& fem deixar ir a eleição ao cabo, nomea-
rão Vicente da Fonfeca, & todos em hum corpo abrirão as 
portas da fortaleza com grande arruido de trombetas, & vo-
zes,que dezião: Viva, viva Vicente da Fonfeca. O qual def-
pois de hum banquete que deu aos da íua facção,pedio àLuis 
de Andrade as chaVes da fortaleza, que lhe elle não quis dar; 
& não avendo d'aquelÍa parcialidade quem fe atreveíTe to-
marlhas,o Vigairoremetteo à Luis de Andrade, & ajudado z o 

d'outros homés,& per força lhas tomarão,fem o Ouvi- / 
dor oufar bolir coníigõ.Ifto cõmetterão aquelles Portugue-
íès,por os mais delles íèrem homésplebeios, que à aquel-
las partes tam remotas leva o intereífe de trazerem delias 
aquelle ganho do cravo que fe lhes tirava, com o averem 
de comprar aos officiaes d el Rei § & por o preço que elles 

„ querião. Aeftes defconcertos, & outros femelhantes, dão 
„xaufaos miniftros dos Reis , mâiszelofos de fuafazenda,que 
„ de fua honra.Não entendendo quanto mais ganhão os Prin-
„ cipes quando à íèus fubditos alargão, & quitão os tributos, 3 0 

„ que quando lhos impõem,& de quantos trabalhos, & rebel-
„ lioes roi caufa não lançarem conta, qual importa mais fe a 
„ receita dos dinheiros,ou a perda dos corações, & das vonta-
„ des dos valfalíos. 

A Rainha que eílâva com grandes efperanças da liberda-
de de feu filho,&de fua cidade, & verfe exempta da fubjei-
Çao dos Portuguefes, com a morte de Gonçalo Pereira, fi-
cou mui anojada vendo feus intentos frultrados, & fò a 
confolou a efperança que tinha em Vicente da Fonlèca, que 
lhe promettera fe fe ViíTe Capitão d'aquella fortaleza,lhe 4<> 

entre-
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entregaria feu filho.E para fe. mais fègtíraf, mandou logo re-
•cádo às Ilhas de Moutel, & Maquiem, que lhe prendeíTem 
todos os Portuguefes que là eftavão. Mas quando lá foi leu 
recado, jaós Mouros por terem fabido da morte de Gonçalo 
Pereira fe avião levantado contra os Portuguefes que là anda 
vão negociando cravo,& matarão algus,dos quaes o primei* 
rofoi aquelle que em tempo de Dom Iorge fez a injuria à 
Cachil Vaidua.E chegado o recado da Rainha ceifarão de os 
matar,& prenderão os que acharão,& lhos levarão.Per hum 

vi p deftes mandou a Rainha vifitar á Vicente da Fonfeca,figni* 
ficando o contentamento que tinha de elle fer Capitão , por 
entender que fempre fora feu amigo,& dos Mouros,& con-
fiar delle fe averia melhor com fuas coufas do que os Capi-
tães paífados o fizerão, & pedindolhe compriífe fua palavra, 
entregandolhe íeu filho, & oíFerecendolhe fua paz, & amir 
zade. Vicente da Fonfecarefpondeo à Rainha, que deífe ella 
primeiro os Portuguefes que tinha prefos, & pagaífe a per-
da que os Mouros lhe derão na noííà povoação,quando ma-
tarão Gonçalo Pereira, & que elle lhe daria feu filho. A R a i -

2,0 nha que efperava outra rcfpofta de Vicente da Foníecá,por á 
> promeífa que lhe fizera,ficou mui efeandalizada, & foiçando 

num Português,lhe mandou por elle dizer, que fem aquellas 
condições lhe devera elle logo foltar feu filho: porque maio* 
rés penhores erão para aquellas perdas três irmãos d'elRei^ 
& Cachil Ato,q lhe ficav ão prelos cm feu poder, & q fe aquil 
lo lhe mandava dizer cõ tenção de lhe não darei Rei,lhe não 
mandaílè mais recado algú.E anojada fepaífou cõ feus Man-
•daríjsàhfiá villavq chamão Lifhatao,&' defendeo com gran-
des penas que não levaífem mantimentos à cidade. Com a 

^ o falta de mantimentos que começou aver, fe vio Vicente da 
Fonfeca mui atribulado, não achando remedio, fò tinha cf-
perança em hum junco que avia de vir de Banda com roupa, 
& mantimentos. Mas hum Francifco de Sà, que delle era 
Capitão,chegando à Ternate, & ouvindo a maneira perque 
^Gonçalo Pereira fora morto,parecendolhe que Vicente da 
Poníeca era levantado, não quis ir â fortaleza, te mendoíe 
que lhe tomaíTeo junço , polo que fe, foi â Tidore , para 
vender, & fazer emprego do que levava. Eftando naquel-
le porto, a Rainha de Ternate mandou pedir â el Rei 

^ o de Tidore ;feu: fobrinho ,.que fizeffe repreífa naqiielle 

BB 3 navio 
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navio, & na fazenda delle,& naspcifoas dosPortugucfts que 
nelle vinháo, pareeendolhe que por aquella prefa, & por os 
Portuguefes que ella tinha,lhe daria feu filho Vicente da Fon 
feca. A quem mandou dizer a razão porque fizera tomar a-
quelle navio, & gente. Mas Vicente da Fonfeca a refpoíta 
que à ifto deu foi prender à el Rei ,& mettelo em hum fotão 
per ante o meífageiroda Rainha,& com elle feus irmãos, Sc 
cm ferros os mancebos fidalgos que com el Rei cílavão, Sc 
asmolheres que os fervião. E conftrangido da muita necef-
íidade que a gente padecia,mandou pedir à el Rei de Geilolo 2 0 

que por feu dinheiro mandaífe que em fua terra lhe deífem 
mantimétos.Com efta occafião el Rei de Geilolo,& Fernão 
de la Torre que làeítava,acabarão com Vicente da Fonfeca 
que deífeà Rainha feu filho,& coma Rainha que foltaífe os 
Portuguefes,& deífe arrefés à Vicente da Fonlèca,atè lhe fa-
tisfazer os dãnos,quc erão feitos aos Portuguefes, para o que 
deu quatro Mandaríjs dos principaes de Ternate. El Rei de 
Tidore mandou foltar Francifco de Sá, & os mais Portugue-
fes, &reftituirlhc o feu junco. EnavilladeLimataoondea 
Rainhaeftavafeajuntarão Fernão de Ia Torre,& o Governa 1 0 k 

dor de Geilolo,& Vicente da Fonfeca, que levou el Rei para # 
o entregar à fua mai,defpois de jurarem de comprir o que ti-
nhão aflèntado.E logo el Rei foi lòlto com grande prazer dc 
todos,& afsi ficarão em paz. 

C A P I T V L O XXII. 

Como Tate Sarangue Regedor de Ternate, com ajuda de Vicente 
da Fonfeca s fex que Cacbil Daialofofie defpojado defeu l(eino, CiT 
poííosm/eu lugar Tabarija feu irmão. Ecomo feerão que amai de 

Tabarija ca/ajfe com <Pate Sarangue, a molher de 
Cachil Daialo fogijfe ao marido para 

caJarcomTabarija. 

» l l ^ ^ M V I Grande foltura que os Mouros viao naqucl-
» y J ^ ^ W á les poucos Portuguefes que na Ilha dc Ter-
" f j ^ ^ m ® n a t e e f tavão,& quam pouco caíligo avião 
" 1 ^ A ^ p ^ a P o r o s c x c e ^ o s <5ue fazião, Sc a pouca repu-
» ^ tação em que os Reis eftavão, lhes deu cau-
„ fa de tentarem coufas novas , mòrmeilce na Capitania 

de 
4® 
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de Vicente da Fonfeca.homem audaz, q não receava d i z e r „ 
& fazer o q queria.Polo q fe ordenou outra rebellião cotraa „ 
peífoa dei Rei , como a que íe fez contra Gonçalo Pereira; „ 
Avia em Ternace hum Mandarim per nome Pate Sarangue, 
homem velho,&iabedor,& que acercando povo tinha mui-
ta autoridade,à que Vicéte da Fonfecafez Regedor do Rei-
no,por o ter de lha mão em quanto el Rei Cachil Daialo não: 
governava por fua menor idade.Efte por ver queel Rei feia 
chegando ãfua legitima idade para governar íeu Reino, & 

t o que ièu cargo de Regedor expirava, como homem ambicio-
fo que era, determinou de tirar o Reino àCachil Daialo,& 
dalo à hum feu irmão baítardo,per nome Cachil Tabarija,a R M ^ ^ J Í í í 
moço de catorze annos, para elle entretanto governar por sobaat, & nauio filhos todos 

ellc,atèfer de idade divida.Dando contadeífe penfamento à *r's daRambâ achile Pocaraga, 
_r i T- r o i ii • r íí filha d el R*t Almar.for de Tidore, 
Vicente da Fonleca,& propondolhe os proveitos que ie lhe como confia do tefiamemo derab* 

feguiriáo,&quã mais abfoluto feria no q quifeífe, náo fendo r,)a > n efi" Riflado nos comos dt 

Cachil Daialo Reijnão ouve muito que fazer em Vicente dà ^ efcreve 0 padre JoS) àeluc(_ 
Fonfeca approvar o confelho inítigado de avareza, & ambi- na no cap.ó.do liv.^.donde tratada, 
ção,& do odio que elle tinha à aquelle Rei, ou receo q el Rei "merfa defia Rainha machde, 
, , n- - íí 1 r o i i * • i n maide Tabari\a,per meio da doutri 

4 o lho tiveíTe a elle,por o aver prelo, & maltratado. Ávido eíte na>&orafõesdt B.p.M.vrãdfcoJ 

Us: > coníentimento,com ajuda de hum Travanclo,home velho,1 qnoBaittifmotllepis nome ífabcU 

av liado,& de muita autoridade,começou Pate Sarãgue áor-
dirá traição,defacreditando primeiramente à peífoa d5clRei, 
& diífamando delle,não íomente em Ternate,mas em os oii 
tros lugares de feu Eftado,q era home no faber mui fraco ;s & 
na condição mui forte, & não para governar, aífacandolhe 
alem diflo outrâs muitas faltas,perque fizerão creer à muitos 
que não era habil para Re i , & que devião privalo do Reino, 
& levantarem feu lugar àTabaríjafeu irmão, 

o Não parando aqui,forão grandes as perfecuçoes q Pate Sa-; 
rangue,& Vicente da Fonfeca fazião àel Rei,& osfalfos tef-
temunhos q lhe levantavão.E qualquer homicídio,o delido „ ^ãoioper.dcCaftanbedacap. 
de que fe não fabia autor,que foííè feito contra Portuguefes, » 
tudo carregavão fobre el Rei,& lho davão em culpa, fendo » 
dtílô inuocente.Polo que Vicente da Fonfeca defèjavade tor » 
liar el Rei à prifão, & o fizera, íe el Rei não fe guardara de » 
ir a fortaleza. E vendo que o não podia prender , determi- » 
liou de o matar, com confelho de Pate Sarangue, o que fen- » 
do defeuberto à cl R e i , por furtar o corpo à tantos tra- » 

40 bailios,ie foi com fua mai á Turutô meia legoa .da cidade. » 
' BB 4 Efabeu-
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e fabendo que Vicente da Fonfeca não defiltia defeumao 
propoíitojíe foi mais longe onde chamão a Terra alta. Vicen 
te da Fonfeca fazendo difto culpa, & publicando que el Rei 
fe fora àTerra alta para d alli fazer guerra à fortaleza,o foi buf 
car com muita gente,& podendolè el Rei defender,por não 
fazer offenfa à Portuguefes,com quem fe criara, & â que era 
mui aífeiçoado, & mui leal à el Rei de Portugal, lhes fugio, 
pondo à cura deites males nas mãos do tempo, & elperando 
que íeacabaífe a fúria à Vicente da Fonfeca, ou o tempo da 
íiia Capitania.E afsi íe paífou à Tidore com fua mai, onde el 1 o 
Rei feu primo>& ja cunhado,o confolou,& promettco de tra 
balharpor o reconciliar com Vicente da Fonfeca,& que tam 
bem eícreVeria aosReis de Bacham,& Geilolo que o ajudaf-
fcm niíTo,cotri ás quaes palavras, & promeílãs ficou com ai-
gúaefperança. 

Mas feus inimigos não qiiiferão mais que vello fora da 
Ilha,para levantarem por Rei â Tabarija.E para mais confir 
mação d'aquelle levantamento,andarão com Tabarija ao 15 
godacoltapelos lugares delia,publícãndoo por Rcilevanta-
do,& por delpofto á Cachil Daialo,dando por caufa d'aquel- xo 
le levantamento fer Cachil Daialo com a Rainha fua mai cul t 
pado na morte de Gonçalo Pereira, & não ter qualidades de 
iüa peífoa para fer Rei.E receando Pate Sarangue que com o 
favor dei Rei de Tidore,Cachil Daialo tornaífe à cobrar feu 
Reino,fez com Vicente da Fonfeca que com húa groífa ar-
mada foílcfobreel Rei de Tidore, o que elle mui em breve 
fez,& chegado à Tidore,mandou dizer à cl Rei as caufas aci-
ma dittas,porque elle, 8c os íèüs privarão do Reino à Cachil 
Daialo,& levantara por Rei à Tabarija.E que por Daialo fer 
inimigo dos Portuguefes, era elle Vicente da Fonfeca vindo 30 
alli à requererlhe que lho entregaífe, 8c o tefouro que levava 
configo,que era do que foífe Rci,& não feu: 8c que não o fa 
zeiido,o avia por inimigo d el Rei de Portugal, pois lhe aga-
falhava,& favorecia feus inimigos.El Rei de Tidore que era 
moço,lhe refpondeo,que fe aconfelharia com os feus, 8c lhe 
daria arcfpofta.Mas Vicéte da Fonfeca fem cfperar por ella, 
com a fúria que levava,faio em terra fobre a cidade de Tido-
re,& fez nella grande deftruição,matando muita gente,com 
•que cl Rei,& Cachil Daialo fe acolherão à húa Serra queef-
tava iobre a cidade , 8c com cfta vittoria de pouca honra 40 

fua 
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íúa íè tornou Vicente da Fonfeca à Ternate. 
Eftava neíte tempo prefo na fortaleza de Ternate hum 

Mouro principal Regedor de Toloco,o qual vendo as gran-
des fem razões que íe fazião â Cachil Daialo, & quam injuí-
tamente pela maldade d aquelles homês era defpojado do 
Reino,defejando de vingar o mal que lhe era feito, determi-
nou de matar à Tabarija que eftava na mefma fortaleza. A 

• quem arremettendo com hum cutello que trazia efcondido, 
efeapou Tabarija fugindo,& não o podendo alcançar o Re-

to gedor,por eftar carregado de groífos ferros, alcançou hum 
filho de Vicente da Fonfeca moço de fette annos,& o degol-
lou,vendo que fe não podia vingar de quem quifera, & aco-
dindo gente o matarão-Vicente da Fonjèca que com a mor-, 
te de leu filho ficou mais encruado, & indinado contra Ca-
chil Daialo, & porque muitos dos principaes de Ternate não 
querião obedecera Tabarija,& por defprezo lhe chamavão 
o Rei de Vicente da Fonfeca, fez outra armada, & Capitão 
mòr delia à Pate Sarartgue,corn que todos lhe obedecerão,& 
ouve o tefouro de Cachil Daialo,que eftava em mão de Ou» 

1 0 robacllela feu Tefoureiro,o qual foi entregue à Tabarija. 
Finalmente tanta vexação foi a que fizerão à Cachil Daia-

lo,que ate el Rei de Tidore feu primo, vendo fuas coufas ire 
de mal em peor,& as.de Tabarija ferem cada vez mais prolpe 
ras,& q Vicente da Fonfeca também o perfeguia,em odio de 
feu primo,vèo aífentar paz com elle.Mas vendo Cachil Da-
ialo que efta paz lhe era à elle íufpeitofa,& pouco fegura, por 
a converfação que os Portuguefes cÕ el Rei de Tidore avião 
de ter,dos quaes le não fiava por o que nelles vira os dias paf-
fados,que tomava por meftres dos prelentes,& futuros,deter 

3 o minou de viver em Geilolo.E antes que para là fe foífe, foi el 
Rcicõmettido de Vicente da Fonfeca que lhe entregaílè Ca 
chilDaialo.E por não cõmetter tam grande traição, & entre 
gar feu primo,& hum Rei que fe acolheo à fua cafa para lhe 
valer, concedeolhe toda via per importunação darlheamai 
de Tabarija,que andava com a rhai de Cachil Daialo para ca 
far com Pate Sarangue. N ã o contente comifto Vicente da 
Foníèca,tratou com a Rainha molher de Cachil Daialo, que 
era irmãa d*el Rei de Tidore,que fugiífe ao marido, & lhe le-
vaííe o dinheiro que tinha, & fe foífe à Ternate, & calaria cõ 

40 cl Rei Tabar i ja , fer ia Rainha,o que nuca avia de fer fendo 
BB 5 molher 
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molhcr de Daialo,que ja mais feria Rei. A Rainha guardado 
pouca fè à feumarido,fe foi Íecretamente à Ternate, levan-
dolhe a maior parte do tefouro que lhe ficava, & chegando a 
Ternate a cafou Vicente da Fonfeca co ei Rei Tabarija. Al-
gús dizião, que nefte concerto confentioelReide Tidore; 
por ver fuairmãa Rainha,& creerque CachilDaialo ja não 
cobraria o Reino.O qual fendo menosperdcr o Reino, que 
a molher,por o amor que lhe tinha,& também fentio levar- • 
lhe o telouro,porque ficava vivendo do que pediífe á outros, 
avendo fido Rei,& rico, que à outros dava, & fem ter com 1 0 
que follentar aquelles que o acompanhavão. E como de fua 
natureza era magnanimo, não defmaiou com todos feus in-
fbrtunios,nemfemudoudadeterminaçáo dcir viverá Gei-
lolò.E porque fua mai avia de ficar em Tidore, deixou com 
ella aquelles que o acompanhavão,encomendandolhos mui-
to, & pedindolhcs à elles perdão de os não levar configo, 6c 
de lhes não poder fazer merces como coltumava. E fazendo 
aísi el Rei como elles grande pranto por o apartamento, elle 
íc partio para Geilolo lo,& tam pobre,que não tinha mais do 
quelhe el Rei dava para comer,onde eíleve, ate que tornou 

f 

C A P I T V L O . X X I I I . 

Como Vicente da Fonfeca mandou a Índia prefo à firas Tereira, ^ 
delàVèopor Capitão de Maluco T rifão de 'T aide, o qual mandou 

prefo à Índia d Vicente da Fonjeca. E como Fernão de la 
X orre^ os Qafielhanosfe Vierãopara os 'Pw-

tuguefeSy'W da morte á'el %ei 
de Geilolo. 3© 

Termo Lopez, de caßatibeda no 
eap.^Joliv-i. 

E N D O Bras Pereira homem fidalgo, & pa-
rente do Capitão Gonçalo Pereira,&c Capitão 
mòr do mar, como pretendera a Capitania da 
fortaleza de Ternate, que fe deu à Vicente da 
Fonfeca per mera força,& não per juftiça, ef-

„ tavaemodiocom elle. Ao que fe ajuntou pedirlhe Bras Pe-
„ reira a Capitania de hum junco que avia de ir paira Malaca,& 
3 i elle negarlha por a dará Afonfo Pirez feu amigo. Pólo que 
„ fofrendo Bras Pereira mal, não lhe dar Vicente da Fonfeca 4© 

tam 

« 
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tàm pequena Capitania,tendo ufurpada a da fortaleza, que à „ n® principio do governo deTrif 

clle Bras Pereira era mais devida, alem do efcandalo de fer „ tão deTftdc d,Ui " r f T " i e 

11 1 i r ^ . Mouroslaquearao,& de Atuirão clle grande parte na morte de leu parente Gonçalo Pereira, „ húa cidade da ilha do Moro.cha 

d'alli por diante não fe fallarão mais. E de tal maneira fe accc m"da Ml»no^-lndo dc remate 
deu o odio entre elles, que Bras Pereira foltou muitas pala- Z g t f f í g £ £ i 1 
vras contra Vicente da Foníeca,& tez requerimentos que o (•tio veliofo.o sangage deiu (qera 

prendeflèm por traidor por aconfelhar aos Mouros que ma- G
t
entio>com todosfeus vafdios) fe 

rr • " r> 1 n • o lhe queixou d'aquelles Mouros/eus 
taíiemo Capitao Gonçalo Pereira, & que como a Capitao vinhos,pedindolhecõfelho, draju 
não legitimo lhe não obedecia. Polo que Vicente da Foníeca da para a vingança.para o q Gonça 

, o prendeo à Bras Pereira,& algús outros da fua valia, & porfe l ' ^H" ib* offlnce* a amiúde 
1 r - r , , , b

 r r * __ I:, r dosPortuguefes.comqfeguranafai 
nao aver leguro delles,os entregou prelos a Gaipar Vellolo, Eftado,&o perfuadio à qfe fiz.cffe 
que ia por Capitão do bargantim para Malaca, para d'ahi os chrift*°- Determinado»sangage 
1 1 > T J - J 1 1 de o fer, por as razões de Gonçalo 
levarem a índia. Osquaes partirao de Maluco noanno de Veli0f„J9mqDeosomoveo,embar-

D . X X X I I.& per elles foube Nuno da Cunha os defconcer- coufe em aigüascoracorascõ os prin 

tos que ião em Maluco,polo que mandou logo por Capitão cipaesdajtdade.&foiàjer nau,o* 
j T-, j r i L 1 j l J J Al J -V j Trijao de Taide lhe fez. hugran 

a Triltao de Taide , hlho bâltardo de Alvaro de Tal de, que de recebimento,&o entregou à hum 

chegou em Outubro de M . D . X X X I I I . & dei Rei Tabari- timofo sacerdote chamado simão 

ja,& de Vicen :e da Fonièca foi recebido cora muno prazer, 
& muito mais deVicentéda Fonleca,pero aperto emque artigos de nop santa pb.forãocom 

zo anda va,em cafa com os Portuguefes, & fora com os Geilo- grande fdemnidadebauabados, \ 1 11 c \t 11 1 n 1 ao Sanvavefoi pofto nvne Dõloão, 

v los, que lhe taziao guerra; Mas como elie era mal quilto de & muiatente fe tornou paraMom* 

m u i t o s , l o g o foi mexiricado delles àTriftaode Taide,dizen- jà.ievãdo cõftgo algusPortuguefes q 

dolhe,que como Vicente da Fonfeca foubera que elíe chega Tn{2° de T/,de lh' def 
T|. r r c j j> 1 panhare guarda de fita cidade, 

va,recolhera em lua cala quanta razenda d cl Rei avia na Fei & a0 sacerdote simão vàz.,q vireo toria, para fe pagar a f i , & à feus amigos de feus ordenados, «aquelia cidade aigutêpo, exercita 
t, 1 t T- j T- i 11 ] 1 r r docõvranle chariíade o ofâao de 

.ror a qual nova irutaoae 1 aiqe me manüou bulcar a cala, ldP^ord'4qtieiUs novas ovelhas. 

onde íe achou íèr verdade o que lhe diíferão, & por iíTo o mã E porq eiiascreciãoem mm*, ro, & 

dou prender,& a fazenda foi tomada à Feitoria. Sobre efta ^erafò,&não podia acodhaos < 1 „ f 1 1 / — i r » o r i 1 r muitos Gentios qpedtao o Baittifmo, 

culpa,&-lobre a morte de Gonçalo Pereira, &lobre delpo- mandouihe Trilião de Taide »padre 

a o jar do Reino à Cachil Daialc,& outros cafos,cm que os mais Erancifco Aivarez.para o ajudar,& 

dos Portuguefes o culparão, começou Trilião de Taide à 
devaífar.Epclarendenciao prendeo,&preíoo mandou en- de Momojà,& de outros hgaresje-

tregar ao Governador da índia por Iurdáo de Freitas.3 rrihãiopagodes,& purificando os 
n 1 t-> • 1 1 t i c principaes,fazJêdo dascafasde abo 

Eítava neítc tempo el Rei de Geilolo de guerra com a tor \nin/ç-0 ? T-epLs em -q Oeos corn(, 
taleza de Ternate, cm que moltrou querer perfeverar. Por- çou a fer venerado,&louvado. 

que fendo coftume entre aquelles Príncipes que cftao de paz E^0
âJrJ" 

com os Portuguefes , quailao chega algum novo Capitão, Diogo do couto cap.i$. do tiv.s.& 
mandarlhe os parabés da vinda, & mandando viíitar à Trif- Eranáfiode Andrade cap. 7 . da 

tão dc Taide os Reisde Tidore,&de Bacham , & outros, o ^ t ^ f n v T ^ C " P " ' " 
40 de Geilolo o não fez. E porque Fernão de la Torre Capitão 

dós 
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dos Caftelhanòs que em Geilolo eftavão, mandara pedira 
Nuno da Cunha per hum Pero de Montemaior embarcação 
para fe irem à índia,& d'ahi para Portugal nas naos da Carrei 
ra,&Nunoda Cunha mandara Pero de Montemaior com 
Triftão de Taide,& o encarregara que tiraíTe os Caftelhanòs 
de Geilolo,& os embarcaífe;& elle fe temia que el Rei os não 
deixaria vir por caufa da guerra, para o ajudar nella, & lhes 
não confentiria tirar fua artelharia, nem lhes daria as armas 
que tinhão empenhadas à cl Rei,por lhes dar que comeífem-, 
foi neceíTario ufar de manha,que comunicou com o Pero de 
Montemaior,paraadizerà Fernão de la Torre,que eftiveííè 
avifado; & foi efle o ardil: Mandou pedir feguroà elRei para 
lhe mandar hum recado,o que elReilhe concedco,&: per An 
tonio de Teive,com quem foi o Pero de Montemaior, man-
dou dizer publicamente à Fernão de la Torre da parte do Go 
vernador N uno daCunha,que el Rei de Portugal,& o Empe 

a. A cofia do cõtratto que cl Rei Dõ rador erão concertados fobre apoííè d'aquellas ilhas,3 & q 

l t J d V Z l T l f Z t \ T o do0 Emperador mandara pedir àel Rei de Portugal que deífe 
couto no ca?, i .do iiv.7. embarcação aos Caftelhanòs q naquellas partes e ftiv eííem, 

para virem à Portugal,&d'ahiíe irem à Caftelia,& que oGo ; 
vernador da índia per feu mandado eftava preftes para lha 
dar,& que à cllc Triftão deTaide fora mandado,que quando 
per fua vontade não quifeífenl ir,os íizeffe ir per força. Por 
tãto lhe notificava da parte do Governador, que logo íe pai-
faffe ä Ternate,para d'ahi fe embarcarem. 

Com eftc recado,fingio moftrarfe Fernão de laTorre mui 
queixofo àcl Rei de Geilolo,dizendo,que não fe avia de ir pa 
ra os Portuguefes,& que antes fe deixaria matar, quãto mais 
que com o favor d'el Rei fe efperava defender. El Rei , & cß 
de feu confelho lhe diííerão,que não fe agaftaífem,que elle os 
ajudaria à defender.Com efta determinação appellídouTrif-
tão de Taidc aos Reis de Ternate,& de Tidore, & de Bachã, 
para todos irem comhüa grande armada à Geilolo tirar os 
Caftelhanòs que là eftavão.E foi a coufa também ordenada, 
que quando lè elles avião de defender dos noíTos, íc recolhe* 
rão,& embarcarão com cllcs,com toda a fua artelharia,& ar*. 

b. O modo q tiverão os Caftelhanòs m a s u e b £ q u a n c | 0 f o i p a r a c m r a r c m e m a d { J a d e 
parafeayintareco os Tortuguefes, . . , , J , ' v-iuau*, 
efereveparticularmente Fernão LO

 d e Geilolo,acnarao que el K ei, & a gente a deípejarão toda 
pez. de Castanheda no cap.71.do com temor,& entrada por Triftão de Taide,a mandou quei-
c £ X r ^ L d e A n d U C l e deixou Triftão de Taide àDiogo Sardinha Capitão 

mor 
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mor do marcomhúaarmada,& Antonio de Teive comatè 
fefenta Portugucfes,& muitos Mouros Ternates, & elle fc 
partio com efta vittoria para a fortaleza, donde Fernão de la 
Torre, & os Caftelhanos partirão para a índia comlurdão 
de Freitas,que levava Vicente da Fonfeca. 

Diogo Sardinha, &c Antonio de Teive aísi fizerão guerra 
aos de Geilolo,que lhe tiravão o feu principal mantimento, 
que era ir pefcar ao mar. Polo que Cachil Catabruno Rege-
dor de Geilolo per confelho dos do Reino pedio paz à Diogo 

I p Sardinha.Para efta paz foi o mefmo Catabruno fallar â Tris-
tão de Taide, & à tornada à Geilolo deu peçonha à feu pro-
prio Rei, mas de maneira que duraífe algús dias,o que dizem 
que tinha aífentado com Cachil Daroes em tempo de Dora 
Iorge de Meneíès.E algús dizião, que defta morte forafabe-
dor Triftão de Taide,por Catabruno cÓmetter ifto logo 
quando foi deTernate.E por eftc Reifer muito moço,& não 
ter filhos, nem outros erdciros,Catabruno íe mctteo de pofc 
fedo Reino. 

?>0 C A P I T V L O . X X I I I I . 
V . -/ 

Çpmo Trijlão de Taideper calumnias de Samarao prendeoàel 
Tabarija,afua maiy<sr outros, isr osenfiouprejos àíndia ao Go-

vernador, que os mandou para Maluco[oitos, libres. E co-
mo Tabarija fefe^Clmstao em Goa, & morrendo, 

em Malaca ̂ deixou o %eino a el 1{ei. 
de Portugal 

E S T E tempo contra võtade dei Rei de Ter-
nate,& de Pate Sarangue feu Governador,& 
dos de leu confelho,levantou Triftãò de Taide 
o degredo à Samarao, que fora criado de Cachil 
Daroes, & Almirante do mar,o qual Dom Ior-

ge degradou por dizer que fora participante nas culpas, per-
que Çachil Daroes feu amo fora degollado. Defte perdão do 
degredo,à ei Rei Tabarija,&ao Pate Sarangue muito pezou, 

Sorfer homem de mao animo, & fe temerem que por elle 
ies vieífe aígum mal,como deípois vèo. E como efte Sama-

rao era muito fagaz,afsi fe metteo na benevolência, & fami-
40 liaridadc de Trilião de Taide,cuja feitura confcíTaVa fer, & 

tantos 
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rantos ardijs lhe dava para acrefcentar fazenda que elle !hc 

dava muito credito.E para elle ter juntamente o favor d'e* 
Rei de Ternate,como tinha o do Capitão, imaginou de fa-
zer-rirár-o Reino à Tabarijacomo fe tirou àCachil Daialo,& 
que fe levantaífe portei Cachil Acirofeu irmáo mais mo-
co de idade de catorze anno^éonfiando da amizade de Trif-
tãode Taide,que o faria à elle Regedor do Reino, ate Cachil 
A eiro fer de idade para governar. Pólo que affacouã Taba-< 
rija que elle per confelho dc fua mai,& Pate Sarangue íeu pa-
drafto,& de Ragabao Iuftiça mor do Reino,tratav ão de ma- i o 
tar à Triftão de Taide, & à todos os Portuguefes, & tomar a 
fortaleza. Perfuadido dilto Triftão de Taide, dando conta 
àalgus Portuguefes, determinou de prender el Rei. E para 
que em fua prifao nao ouveíTe alvoroço, ordenou que dous 
Pbrtuguèfesfizeífèm huniarroidofeitiço, & que mandan-
doos elle prender ,pédirião à el Rei rogaífeporellesà Trif-
tão de Taide que os-foltaílè, & que indo cl Rei fobre ifto à 
fortaleza o prenderia,com a mãi,& os outros. Afsi ofezTrif-
tão de Taide,& per confelho de Samarao levantou logo por 
Rei à Cachil Aeiro, filho baftardo dei Rei Boleife, irmão íqj; 

a.MatidouTrifiao de Taide bus cria de Tabarija. a '4 

/A» n̂tregafie p̂lraô Como a prifao d'iel Rei, & d'aquellas petfoas tartí $Hnri4) 
levantarem por Rei.vendo elia o ín- paesfe foube, muitos fugirão da cidade, & entre elles Os do 
felieefimjos pajfadosReis tivera, Confelho d'el Rei, cuidando que também feriáo prelos, ou defpois q os Portuguefes entrarão c . i. u r i - i 
naquellaliba,Cõ muitas lagrimas, mortos. E t oi coula laltimoia w naquelíe lubjtorebate a 
&iaftimas,tião alargava o filho, preíía,& defatino com que fugião,& como os íèguião as mo 

' ^ „ . f i l h o s A - criados, defamparando fuás cafas, que deixa-
guefeslho tirarão comforca dosbra vão abertas:& os gritos da gente popular, quando via fugir 
ços,& àellacom desumanidade de o s maiores.Ouro Bachela Tefoureiro que fora d'el Rei Daia-
{TdoÍSgZírreoU.a " lo, por fer do Confelho,querendofe ir defeulpar àTriftão 30 
Diogo d,couto cap.\}.doliv.i. j de Taide, o matarão à portada fortaleza, o que foi caufade 

a cidade le defpovoar mais. Defte cafo fe defeulpou Trif-
tão de Taide de palavra comos prefentes,&per cartas cóm 
os Reis vezinhos , os quaes refponderão,que là fe avief* 
fem os Ternates, pois per fua vontade quiferão receber Por 
tugueíès, & entregarlhes fua terra, & ajudallos centra elles 
feus parentes, & naturaes, &de fualci. Dada efta defeulpa, 
publicou Triftão deTaide o levãtaméto deCachilAeiro,& o 
teve na fortaleza,dode não faia em figura de hú cattivo mimo 
fo,porqera fervido dos feus, & tratado em tudo como Rei; 4 0 f 

mas 
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mas fcm juridiçâo algúa,nem liberdade. E os officiaes to-
dos d'el Rei proveo de novo, & ao Samarao deu o ofíícíd 
de Regedor do Reino, por cuja pretenfão elle òrdio eila 
maldade. ' > . . . :: 

Quando vèo o tempo de averem dé ir navios à Malaca, 
& d'ahiparaa índia, de que ia por Capitão Liónel de Li-
ma, Trilião de Taidelhe entregou el Rei Tabàrija, & fua 
mai ,&àPate Sarangue, & Ragabao prefòs,com os autos 
que mandou fazer de luas culpas, Osquaes vendofe tirar da ' 

xp prifão para os levarem de fua terra para outra tam remota, 
donde não efperavão tornar,fendo innocentes da culpa que 
lhe impunháo, fazião grande pranto, & dezião muitas ma-
goas.Entam conheceo Pate Sarangue que pagava a malda-
de que cõmettera emi fazer tirar o Reino à leu Rei Cachil 
Daialo injullamente. Sendo elies prefos na índia, Nuno da 
Cunha vio as devaífas que contra elles forão, & os achou 
íèm culpa,polo que os deu por livres, & julgou que o Reino 
de Ternate fe reftituiífe à Tábarija. O qual coriverreoa in-
juria que lhe foi feita cm maior bem que tornaremlhe feií 

4.0 Reino. Porque na demora que fez em Goa, Dcos infpirou 
v nelle, & de lua própria vontade fe tqrnou Chriílão , & no 

Bautifmo tomou o nome dp Manoel, em memoria d'clRei 
Dom Manoel, que as Ilhas de Maluco mandou defcobrir, 
& que foi caufa de fua converfão.Tornando para feu Reino, 
adoeceo,& fallefceo cm Malaca à xxx.de Iunho do anrio de . 
M.D.XLV.onde fezfeu tellamento,& nelle por não ter her-
deiros,deixou per herdeiro de feu Reino de Ternate àcl Rei 
Dom Ioãode Portugal,como diífcmos na terceira Década.* *iiv.s-cap,6. 

3o C A P 1 T V L O. XXV. 

Como Trijlao de Taidefem caufa ft^guerra a el^eide Sacham 
como os l^eis do Maluco je conjurarão contra elle,do 

quejobreifiojuccedeo. 

Rillão de Taide comovia que tinha à d Rei 
Cachil Aeiro comoíèu cattivo,& ao Regedor 
de Ternate por tam familiar, determinou de 
aver para íi todo o cravo que ouvefe na terra 
por o preço da Feitoria, que eraà mil reaeso 

bahar. 
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bahariqué he hum pefo dc quatro quintaes.Parao que ò Sa-? 
Diaráo, mandou pregoar per todo o Reino de Ternate íob 
gravei penas que nenhum Mouro,nem GeiitiO vendeílè era 
vo fe não à Trilião de Taide,ou à quem elle ordenaííe. Com 

, efte pregão Crefeeo o preço do cravo á tanto que chegou à 
» valer hum bahar çjnquoenta,& fefenta cruzados.Porquc cot 
» mo os Portuguefes tinhão muita fazenda para empregar, & 
» y ião o Maluco cm rifeo de fe perder por as defordés dos Ca-
j» pitães,todos compravão cravo, & como os Mouros de Ter-

nate íc aventuravão à grandes penas fe Trilião de Taide o 
33 foubeife vendiao o rifeo que niífo corrião por grande preço. 

Por rogos de Trilião dc Taide mandarão pregoar a mefma 
defeíà em fuás terras os Reis de Tidore,& de Geilolo. O que 
d Rei de Bachã fendo requerido por ellc,não quis fazer, pol-
to que era mui leal fervidor d'el Rei de Portugal,& amigo an 
çigo de Portuguefes,& que para acodir aluas necefsidades 
Iiunca aguardou fer rogado, porem parecialhe injuPca à pof-
tura do cravo, & muito mais aprifáo d'el Rei Tabarija, & 
por cilas, & outras defordés avia dias que não ia à fortaleza 
de Ternate como de antes fazia.Mas Trilião dc Taide efean j.ot 

dalizado de lhe não fazer a vontade no negocio do cravo,ten ' 
tou fazerlhe guerra,& mandou húa armada contra elle, a cu-
jos Capitães el Rei fez muitos requerimentos, que lhe não 
ázeífem guerra,pois fempre fora,& era leal fervidor dei Rei 
de Portugal,& não cõmettera coufa porque lha fízeífem. Po-
rem não querendo elles fe não iníiílir ,o que niífo ganharão 
foi morrerem algús Portuguefes,& os outros tornarem com 

-. pouca honra. 
Indinado diílo Triílão dc Taide,quis ir elle cm peííba, & 

levar coníigo em feu favor os Reis de Tcrnate,& de Tidore, 30 
% 7 ^ Z Í e C 4 ' n b t à * m " & foi comhÚagroffaarmada, de que ião por Capitães Dio-
frànci fco de Andrade no «tf.7. » g9 Sardinha Capitão mor do mar, Antonio de Teive, Baltha 
d* ,•> lar Vogado, Antonio Pereira, Balthafar Vellofo, Lifuarte 

„ Caeiro,Fernão Enriquez,Iorge Goterrez, Afonfo Pirez, & 
„ outros,&afsi aquelles Reis,&feus Regedores, & Sangages. 
, j Como os de Bacham fouberão que os Portuguefes ião con-

tra elles,lhe atopirão o rio com muita madeira, & defatopin-
í, doo õs noífos,os Bachões lhe mudarão a corrente per húa ma 
„ dre antigua perque ja correra,& afsi ficarão os navios dos Por 
„ tuguefes em íecojmas mandando Triílão de Taide dar nos 4© 

que 

.4 
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que trabalharão no rio, deixarão a obra, & tornou à correr 
por onde antes ia* Defconfiado el Rei de poder refiílir a 
Triítão de Taide, defpejou a cidade de todo, de gente, & 
fazenda, & foiíe para o íèrtão. Os Portuguefcs porquenãó 
acharão vivos com que pelejar , pelejarão com os mor-
tos , quebrando as fepulturas dos Reis Mouros que alli 
avia , & à tudo poferão o fogo. E querendo Triítão de 
Taide entrar pela Ilha, o não fez, por aterra 1er alagadiça, 
& fe tornou para Ternate, deixando Diogo Sardinha com 
parte da armada, & com elle o Samarao com a de Ternate^ 
para lhe tolher o fer viço do mar, polo que el Rei de Bachant 
lhe cÓmetteo paz com dar cada anno dozentõs bailares dtí 
cravoàelRei. > 

Maspoíloque elle fez cila paz, ficou em feu animo em 
viva guerra,& muiefcandalizadoda màpaga que ouve por á 
grande lealdade que fempre teve à el Rei de Portugal, & pe-
los benefícios que fizera â Portuguefes,à que tam affeiçoado 
era.Polo q fabendo elle como os outros Reis de Maluco eíla-
vãoefcandalizados de Trilião de Taide, & dos Portugucfes, 
poílo q o difsimulavão,per cartas,& menfageiros fe vierão à 
concordar quefeviffem,& em caía de Cachil Mir Rei deTi-
dore íè ajuntarão, el Rei Cachil Daialo que fora de Terna-
te,cl Rei Cachil Catabruno de Geilolo,& el Rei de Bacham, 
onde cada hum em par ticular recontou as caufas do odio que 
tinha,para procurar a total deítruição de Triítão de Taide, 
& dos Portugucfes,& alli jurarão todos fobre hum Moçafo,-
quelle o livro de íualei, de fazerem guerra â fortaleza de 
Ternate,ate a tomarem, & mataremãTriílão de Taide, 
& à todos os Portuguefcs. A elle juramento , & villas 
deites Reis, não foi prefente o Samarao Regedor de Ter-
nate , mas fendo o principal dos conjurados, com fimulada 
amizade que moílrava ter à Triítão de Taide, ficava fa-̂  
zendo maior guerra, fabendo feus diícnhos todos,& fe-
cretos,para avifar delles aos Reis; Naquellas villas aíTen-
tarão duas couías, hüa que a-guerra avia de começar em 
Ternate, & que ate não irem bem com ella por diante, os 
Reis a não avião de mover. A outrafoi, que o Samarao com 
feu c o n f e l h o , & induílria fizeífe divertir a Trilião de Taide 
com mandar armada&à outras partes, para afsi fe gaitar,& fi-
car com menos gentes - c 1 

C C Aprí-
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A primeira couta que o Samarao niíTo fez , foi fazer crer 

à Trilião de Taide que nas Ilhas dos Celebes,& dos Ma-
caçares, & na de Mindanao avia muito ouro , para que 
com a cobiça delle mandaífe algús navios à eíledefcobri-
mento , para afsi ficar com menos gente. E como o ca* 
b içofo ,& o trampofo (como diz o provérbio) fe concer-
tão facilmente, com elleconfelho do Samarao, & por lhe 
dizerem que a Geilolo chegarão certas coracoras que vi-
nhão de Mindanao , perque fe foube que lá avia muito 
ouro, mandou logo armar hum navio , de que fez Capi- I 0 

tão à humloão de Canha Pinto, o qual não achou o ou-
ro que ia bufear, mas hum perigo em que fe elle por fua 
culpa quis metter, de querer cattivar hüs Mouros na Ilha 
de Siriago , que como amigos vierão à feu navio , tendo 
feito paz com elle. Polo que os da terra correrão apôs elle, 
& alli com hum temporal que lhe deu, lhe foi necelfario 
lançar a artelharia ao mar, & fem fazer outra coufa tornou à 
Ternatc. 

Quando os Reis conjurados virão quam poucos Portu-
guefes forão à Mindanao,ordenarão outro modo.& foi, que i a 
el Rei de Geilolo concertou cô hüs povos que chamão Tana 
res que fizeílèm guerra ao Senhor de Bonacora, & ao Moro, 
por andaré là muitos Portuguefes,ao que eftava certo q Trif-
tão de Taide avia de acodir,como logo acodio, mandando à 
Bonacora hüa armada,& por Capitão delia à Iorge de Taide 
feu fobrinho,& outra ao Moro,de que ia por Capitão Diogo 
Sardinha.Com efta defpedida de gente,algús dosTematcs 
fecretamcnte fe forão em feus navios a Batochina do Moro, 
junto de Geilolo,onde algüs Portuguefes andavão com Vi-
cente Correa meftrc de naos cortando madeira para na- 50 
vios que Trifíão de Taide mandava fazer. E mandando 
elle hum batel carregado daquella madeira para a forta-
leza, eftes Ternates matarão agente do batel, de que não 
elcapou mais que hum Arábio à nado, que levou a nova à 
Vicente Correa:o qual com temor fe acolheo cm outro ba-
tel p ara Ter na te, & achou no caminho os mefmos Ternates 
que matarão Os que elle mandara. Mas elles difsimularão, &C 
paífar ão àGeilolo. El Rei Catabrunofabcndo per elles o que 
deixavão feito , por mais fegurar à Trilião de Taide na 
íua amizade fingida, mandoulhe logo hum recado, perque 40. 

lhe 
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lhe fazia à faber Como entendera que os Ternates fizerão 
aquelle infulto, para que não cuidaífe que coufa fua fora 
niííò. Epormoftrar mais amizade, mandou certas coraco-
ras apôs Vicente Correa, para que o acompanhaíTem t & 
levaílèm feguro dos Ternates. Não fabendo Triftão de 
Taide defte conluio, mandou agradecer à el Rei o que fi_ 
zera, & ficou mui confufo por não faberacaufa que moveo 
aos Ternates fazer aquella traição. 

Mas muito mais ficou quando dahi à poucos dias a cidà-
io de de Ternatefoi defpejada de todos feus moradores fubita-

mente em hú fò dia, tendo ja tirado deliafuasfazendas, 6c 
quando acodio achou ja mui poucos, aos quaes rogando 
que íe não foífem, & fe tinhão aggravos lhos emmendaria, 
o não quiferão ouvir ,& por os não efcandalizar, não lhe 
quis fazer força. Como a cidade fe defpejou , o Samarao 
feu Governador, que era ido fora com grande armada,vèo, 
6c tanto que dcfembarcou com os de lua cafa , os Mou-
ros que ficavão nos navios,como gente que eftava falia* 
da, virarão as proas, &forãofe. Chegado o Samarao ánoíía 

íofortaleza, moftrouíè mui efpantado à Triftão de Taide do 
\ levantamento da gente da cidade de Ternate,& como ho-

mem que fingia não faber parte defte cafo , começou de 
lhe contar os medos que tivera d'aquelles que atè alli o 
trouxerão, dizendo que o querião matar, como gente in-
dinada delle. E que cria que fe o deixarão de fazer , fora 
porque feu filho fe fora com elles. E per taes termos fal-
íou com Triftão de Taide , que fe enganou com elle , Sc 
parecialhe ter nelle hum grande amigo , Sc como tal per 
feu confelho fez hfia armada de quantas vellas eftavão no 

j o porto, Sc das dei Rei de Geilolo, que ainda eftavão nelle, 
como efpia do que Triftão de Taide fazia. Na qual ar-
mada levavão à el Rei Cachil Aeiro , para que vendo os 
Mouros dos lugares marítimos feu R e i , fe moveífem ao 
obedecer , 8c lè tornaíTem à povoar a cidade. Mas elles 
eftavão tam indinados contra Triftão de Taide, que quan-
do lhe dizião que obedeceífem à íeu R e i , & que fe ti-
nhão queixas do Capitão , fe remediarião à feu conten-
to , refpondião todos , que não tinhão , nem conhecião 
tal Re i , Sc fe algúa hora lhe obedecerão, fora per força, Sc, 

40não per vontade, que feu Rei natural era Cachil Daialo, 
C C 1 Sc que 
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a. HumMouro dos q matarão Simão 
Vàz.,ér aos novos Chnfiãos,quebrou 
em pedaços hu r et abolo de Nojfa Se-
nhora,!} o vigairo tinha,&não fofre 
do Deos elia ofenfafeita a fua fagra 
da Mãi,fubitamente fe lhe aleijarão 
às mãos ao Mouro,& morreo breve-
mente dentro de hu anno toda à 
fita geração,de defajlres: é" o lugar 
<j era mui gr ande em poucos annos 
fe confumio per guerras,de maneira 
que delle não ha memoria algua. 
Diogo do Couto cap. 4. do liv.9. 

b. Tomados efes lugar es, foi Cachil 
Daialo fobre a cidade de Momo\a,de 
que era Senhor D5 loão (como atras 
diJfemos)o qual determinou de fe de 
fender cõ os Portuguefes q tinha em 
fua cõpanhta, para o q ordenou bua 
forte tranqueira, q fendo cõmettida 
poios inimigos,os Portuguefes fem re 
fiftencia fe pajfarão a elles, defampa 
rando co grande infidelidade a Dom 
loão, q os perfuadia q quifefê antes 
morrer como chriflãos,q entregarfe 

Mouros,& cõ a algus pou-
cos dos feus defendeo a tranqueira 
todo hu dia:&faindo da briga co mui 
tas feridas,&fem efperança de foc-
corro,determinou de perder antes a 
vida,q a liberdade: ir por q fua mo-
lber,ér filhos,q erao Chrijlãos, def-
pois de fua morte não viefifem ao po-
der dos Mouros,q os ceuvertejjemco 
mofiacosàfuaperverfa feita, lhes 
deu a todos a morte.Os feus o entre-
garão à Cachil Daialo,&foi levado 
a el Rei de Geilolo, q fabendo o que 
Do loão fizera, &perguntandolhe a 
caufa norq matara fua molber, & 
feus filhos,lhe refpodeo com efirema 
do valor,que lhe dera a morte , porq 
melhor era qfojfem reinar cõchrif-
to -morrendo,que não fervirem viven 
do à Mafame de,ir que elle não avia 
de deixar a Fe de Chufo por todas 
as fias ameaças, eír tormentos. Ff-
pantado el Rei de bua tam rara cof-
tancia,o deixou livre fem cafligo. 
Francifco de Andrade cap. 2.9. par-
te.}. 
O Padre loão de Luana no cap. 16. 
cr iy.doliv.}. 
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& que quanto a amizade com os Portuguefes a tinhao como 
d'an tes, & que fe elles mataífem â Triftao de Taide, fe ajun-
tarião com elles,& femiífo,não. 

Finalmente não fez outro effeito a armada, & os Ternates 
q fugirão da cidade fizetão húa povoação afaftada donde os 
Portuguefes podeífem ir, Sc de lioute vinhão dar rebates na 
noífa povoação, & andávãotam frequentes neftesaífaltos 
q cõprio á Trilião de Taide fazer repairos,& vigias para fua 
íegurança. Acabado de fe divulgar per outras partes eíte levã 
tamento dos Ternates cõtra a noífa fortaleza,onde avia Por- 1 o 
tuguefes,os CattiVavão,& matavão,& aísi foimorto o Vigai 
ro Simão V à z , a que na Ilha de Chião, principal do Mo-
ro,eftava fazendo algús Chriítãos,& com elle os que o acom 
panhav ão,& os novamente bautizados, Sc outros em bateis 
que ião bufear mantimentos. 

Em quanto eftáscoufas fefazião, Cachil Daialo tinha ja 
quafi toda a Ilha de Ternate por íi,& o reconhecião por Rei, 
Sc tinha mandado fazer gente à Banda cotra os Portuguefes. 
ComeftánoVa,emhü juncoq allifoitèrde Portuguefes fa-
zer noz,de q era Capitão Lopo Alvarez, forão morros elle,& ?.o 
agente toda,&tomado o junco,& a artelharia delle levadaà ^ 
Cachil Daialo.O qual indo à requerimento d'el Rei do Gei-
loIo,àfazerlhe entregar certos lugares que tinha perdidos no 
Moro,b em tomando o primeiro lugar,logo os moradores de 
Sugalla o mandarão chamar para lhe entregar hú clérigo per 
nome Francifco Alvarez,q alli bautizara algus Getios,& afsi 
algús Portuguefes q hi eftavão fazendo hú junco. O q enten 
dendo Francifco Alvarez fugio em húa coracora, levando cõ 
figo os ornamétos cõ q dizia Miífa. Mas como a armada dei 
Rei de Geilolo que alli eítava o fentio,foi tras elle > Sc o alcan 3 O 
çarão,& na revolta q ouverão lhe derão dezafe tte cutiladas, 
pelejando elle,& os companheiros mui valentemente, Sc o q 
osfalvou forão os ornamentos que o clérigo alijou ao mar, 
na prefa dos quaes os inimigos fe detiverão, Sc neífe tempo 
por fer ja de noute íè falvarão na noífa fortaleza. 
Sabendo deite fucceífo Trilião de Taide ficou mui trifte, Sc 
2gaitado em perder a amizade dei Rei de Geilolo,q fempre o 
achara mui leal, Sc logo entendeo q os outros Reis feus ami-
gos íe avião rebellado. Os quaes vendo como elRei Cachil 
Daialo fe ia apoderando do Reino, Sc que cl Rei de Geilolo fe 4 0 

avia 
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avia defcuberto,os Reis de Tidore,de Bàcham,de Maquiem, 
& de Moutelfe declararão çó Trilião de Taide que lhe que-
rião fazer guerra,lançando fora os Portuguefcs que cm léus 
Reinos andavãoiE fabendo os Ternates eíla deípedida que 
os Reis davão aos Portuguefes , os laltearão, & matarão 
todos.Em vingança dirto,foi logo Trilião de Taide fobre hü 
lugar chamado Mongue,perto da fortaleza,& o tomou, mas 
fe não forão Antonio de Teive,Iorge de Taide, & Balthafar 
Vogado, & outros, ouvera de cuftar a vida à muitos Portu-
guelès, & forão mal feridos Iorge de Brito, Enrique Iorge, 
Afonfo Teixeira, & Andre Pinto. 

Nelle tempo chegou de Malaca Simão Sodrè em hum na 
vio,o qual mandou Dom Eftevão da Gama , que lá ellava 
por Capitão,que animou muito á Trilião de Taide por age-
te frefca q trazia.E logo per Simão Sodrè mandou fazer gue-
rra aos Ternates, á que tomou Turutò,Palacia, Calamara, 
Gico,& outros lugares, cujos moradores fe ião ajuntar com 
outros mais longe, algus delles forão fazer húa povoação 
em fitio afaftado,& afpero, que Trilião de Taide não podia 
ir à elle,atè que ouve cattivos á mão, que lhe infinarão o ca-
minho, & dando no lugar per duas partcs,foi entrado, ôc 
queimado,& muitos Mouros mortos. A tomada delle lugar, 
por fua afpereza,fentirão os inimigos muito,polo que delpo-
voarão todos os lugares vezinhos da fortaleza, & forão fazer 
outros lõge delia da banda deLevãte,cõ q a fortaleza ficou al 
gú tãto defapreífada de rebates,mas á maior guerra q os Mou 
os fazião,era tolher os mantimétos.Para o q os Reis conjura 
dos mandarão fuas armadas, com que os Portuguefes fe não 
atrevião fair à bufcalos,principalmente defpois que os Mou-
ros ouverão à mão hum paraò, de que ficarão mui orgulho-
fos por fer a primeira vittoria que contra Portuguelès ouve-
rão no mar. 

Trilião de Taide por iílo fer coufa tam nova, quis logo 
vingala, & fe embarcou em húa armada, & foiífè à Tidore 
com propofíto de deílroiracidade.Os Mouros confiados na 
vittoria que ouverão,o vierão receber,de que os Portugue-
fes fe efpantarão,poré pofto q o numero delles era grande, & 
cõ fua artelharia,que era poucar,refponderão à dos Portugue 
fes,que era mais,deixarão de abalroar com os nolfos por luas 
embarcações ferem mui leves,& temerão ferem mettidos no 

C C 3 fundo, 
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fundo.Mascomo erão muitos andarão esbombardeando co 
os Portugucfes tanro tempo, que vendo Triítão de Taide q 
lhe faltava a polvora, começou de fe recolher, & os Mouros 
também mui contentes,porque não ficarão vencidos, como 
foião à fer,pofto que forão bem efcalavrados. 

C A P I T V L O . X X V I . 

Como Trijlao de Taideprofeguio a guerra com os tf{eis do Maluco 
com fartos fucceJfos}atè a hinda de Antonio Gabão ,que J>i- i o 

nha por Capitão deTematei 

Stava per aqueíle tempo no porto de Talanga 
me,q ne da Ilha de Ternate, húa nao de Fran-
cifco de Soufa, q també andava cõ Trilião de 
Taide neíles trabalhos de guerra, & em terra 
fe acabava hum junco de Francifco Enriquez, 

os quaes navios eílavão naquelle porto, porque nellepodião 
eílar vellas grandes,& hão em o de Ternate, por cauía do re-
cife, como já diífemos. Eporelles navios terem mui pouca , 
guarda,determinarão os Mouros de os queimar cõ jangadas 
de fogo, entremettido pela madeira, breu,& alcatrão,& em 
quãto aperceberão ellas coufas ceifarão da guerra, Como ho * 
mésq eílavão cãfados della.Ecomo tiverão tudo apercebi-
do, fubitaméte appareceo fobre o porto de Talángame hua 
armada de trezétas vellas,q cobria o mar, Coufa não elperada 
dos noífos,né parecia q entre Mouros podia aver tãto navio.» 
També per terra appareceo muita gente de guerra, cõ propo 
fito q em quãto os do mar queimaífem a nao,elleS rÕperião a 
trãqueira,& darião fobre o juco,à q tábé poriãü fógo.Frãcif- 3 q 
co de Soula védo tato apparato de vellas,& hú cardume del-
ias mui efpeíTojOnde vinhão jãgadas,como era Soldado prat-
tico,entendeo o cafo, & incontinente cercou fua nao de vi-
gas, lançadas na agoa de maneira, que as jangadas tiveííèm 
impedimento para não chegara nao,&niíto gaitou a maior 
parte do dia, erri que íè Os Mouros detiverãoem chegar ao 
porto. Como foi houte , mandou Francifco de Soufa reca-
do à Trilião de Taide, fazendolhe faber o eítado em que ef-
tava, pedindolhe que lhe acodiífe. Trilião de Taide mandou 
logo por Capitão mor de hum navio, & de outras embarca- * n 

cões 
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çÕcs à Eítevão dc Chaves,hü fidalgo dc autoridade, & idade, 
& cõ elle eífes Capitães, Antonio de Teive, Antonio Pereira, 
lorge de Brito,Ioão Figueira, Balthafar Vogado,Balthafar 
Vçí!oío,& lorge Goterrez, q como foi noute partirão.Eerii 
chegando à tiro de berço,começarão à varejar naquelle car-
dume de vellas.Francifco de Soufa cõ agente q tinha, & feus 
paraòs ajudou aos outros.E como as jangadas dos Mouros cõ 
a maré ficarão em feco,os Portugueíès lhe puferã o o fogo ,& 
elies fe defenderão de maneira,que entre todos ouve hüa grã 

i o de requefia.Por derradeiro os Mouros defefperando de fazer 
algum dãno, & vendo que o recebião, fe forão recolhendo 
para fuás caías, & os Portuguefes para à fortaleza. 

Trilião de Taide vendo q a fortaleza eftava em tãtaneceí-
íidade,q vierãoos noíTos àcomer cães,gatos,& bogios, & va 
ler hum alqueire de arroz cinco cruzados,& hüa jarra de fagü 
mantiméto da terra vintecinco, & tinta cruzados, hüa cabra 
vinte cruzados.hü porco cinquoéta,hüa galinha quatro, hü 
ovo trinta reaes,& afsi d todas as outras coufas era tamanho o 
preço,q não avia home m q tiveííè cabedal para cõprar o co-

i ó mer,pareceolhe q como os Mouros do recõtra paliado fica-
rão quebrados de íua opinião,era boa conjunção para lhecõ-
metter paz,q elle antes tã pouco procurava,& q entã lhe,cõvi-
nha mais q a guerra. O medianeiro q niíto metteo foi o trai-
dor Samarao,q era o q mais impedia a paz,& afsi como os ini 
migos per elle íabiáo o elfado de Trilião de Taide, não lha 
concederão,& ficarão na inimizade em que effcavão, 

Nclta neccísidadc dos noílos,vcode Bãdaem focorro Dõ 
Fernando de Monroi fidalgo Caítelhano, q o Capitão Enri-
que de Vafcõcellos mandou em hü junco,& Luis Froez Pilo» 

3 0 to em outro,cm q trouxerão mantimetos,& gente, & outras 
provifóes q Trifcão dc Taide mandara buícar.Gõ efte focco-
rro renovou a guerra com os Mouros,& lhes tomou dos por-
tos os melhores q tinhão,q erão Toloco,& Tabanga.E porq 
os Mouros mudarão a cidade de Toloco de jüto do mar para 
dentro do fertão,pegada à hüa Serra,elle foi à ella per mar, & 
Francifco de Soufa per terra,& lhe deu nas coitas tã fubitamé: 
te,que,tomarão a cidade,& ouverão os mantimentos delia, q 
foi o melhor defpojo q entã defejavão.Defpois mandouTrif-
tão de Taide à Geilolo,& o mais que alli fizerão foi queimar 

4 o hüa M e f q u k a , & querendo ir mais adiante à hum lugar, 
C C 4 não 
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não poderão por acudir tanta gente, que caufou embarca-
renfe de preíía. 

Os Mouros porque defejavão de defpejar de todo a Ilha 
de Ternate,& iremiè para Geilolo,& não o podião fazer fem 
grande perigo feu, por Triftão de Taide lhe ter pejado com 
íèus navios os portos onde avião de embarcar,lhe mandarão 
cõmetter pazes pelo Samarao, moftrando eftarem canfados 
de continuar aguerra, & que lhes convinha juntareníe por 
andarem todos derramados.Triftão de Taide foi diífo con-
tente,não advertindo o engano,& defembaraçados os por- i o 
tos,poucos,& poucos fe recolherão nas embarcações que lhe 
levavão os de Geilolo, & fomente fe deixou ficar Poio filho 
de Samaraojcom algüs de fua valia,moftrando que queria fi-
car com os Portuguefes. E para melhor ordenar, & corar fua 
maldade,mandou pedir à Triftão deTaide,que para fe virem 
para a cidade de Ternate lhe mandaífe algüs Capitães feus 
que lhe deífem guarda. Para ifto lhe mandou Triftão de Tai-
de dous bargantíjs,& por Capitães delleS Francifco de Sou-
fa,& Balthafar Vogado,os quaes forão em tal ora,que a arma 
dadel Rei de Geilolo que eftava em cilada, faltou defubito i o 
com elles,& foi tomado o bargantim de Balthafar Vogado, * 
que ia diante,& morto elle,& quantos levava configo. Fran 
cifco de Soufa vendo que lhe não podia valer, & que fe offe-
reciaà morte fem frutto, fe tornou para a fortalez-a. Defte 
fucceífo ficarão os Mouros tam foberbos, & atrevidos, por 
lerem os primeiros que oufarão abalroar navio Português, 
que levarão o bargantim à el Rei de Geilolo. Os de Tidore 
tendo grande enveja defta vittoria, forão tomar hum navio 
de remo em que ia Francifco Enriquez de Talangame buf-
car hum leme,& como eftavão em cilada,fairão à elle,& ma- 3 o 
tarãolhe logo dez Portuguefes, & quarenta eferavos, & fe a 
fua tranqueira não fora tam perto,onde fe acolheo a mais gen 
te,toda perecera.Triftão de Taide faio íomente à faber defte 
defaftre de Francifco Enriquez, & hüa armada de Tidore o 
vèo efperar ao caminho , da qual elle metteo no fundo hum 
navio,& recolhido, não quis mais fair, nem mandar fora da 

fortaleza peffoaalgúa, & fe deixou eftar, atè que vèo 
Antonio Galvão fucceífor no cargo,que o 

tiroudaquelles tra-
balhos. 

L I V R O 
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D A a V A R T A D É C A D A 
D A A S I A, 

DE 10 AO DE BARROS. 

Governava a índia Nuno da Cunha. 

C A P I T V L O P R I M E I R O . 

S)os Trincipes que ficarão nó Treino do Decan per morte d'eí 
(J^ei Mamud Xiah°, <r dasguerras que 

entre elles ottVe. 

M Quanto paííavão no Reino de 
Cambaia,& nosâ clle comarcãos, as 
coufas que atras efcrevemos,ouve ou-
tras entre os Príncipes do Decan, em 
que também intervèo fuor,& Tangue 
aos Portuguefes,o que querendo nos 
eferever, convém repetir algúas de 
longe,para entender as que fuccede-

rão,atè chegar ao tempo de Nuno da Cunha,que he o fim de 
noílò intento. Eícre vendo nos na fegunda Década deftes li-
vros,* como o Reino de Decan,per morte d'ei Rei Mamud *NJ 

Xiah,ficou repartido em fette Capitães feus,contamos como 
40 todos fe fizerão tyrannos das terras,& comarcas que tinhão 

CC 5 àfeu 
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à feu cargo,& não fomente coquiítarão dos Gentios outras, 
mas ainda hús com outros contenderão quem íe faria maior. 
De maneira que de fette,ficarão em cinco, cujos nomes , 8c 
Eítados i ão cites.O Hidalchan.,filho do Sabaio, que ffiorreo 
quando Atonfode Alburquerque tomou Goa. Eíte foifem-
pre o principal deites Satrapas,porq fe fez tyranno dapeíloa 
d'elRei,que per morte de feu pai Mamud Xiah ficou moço 
de doze annos,poílo que no acatamento,& reverencia o Hi-
dalchan o tratava como à lèu R e i , & Senhor. E para íe fazer 
maior,&ter mais autoridade,& aução para o que pretendia, 10 
tomou permolherhúa lua irmãa, para que fallcfcendoclle, 
itiofiraífe que per ella lhe pertencia o Remo, & a herança. £ 
tendo elle nas ceremonias apparentes poíto em muita ma-
geítade à el R ei,para enfrear ps outros,lhe deu peço nha, mas 
de tal maneira,que de vâgar oloíle conlumindo,& que pare-
ceífe doença,da qual vèo à morrer.E aísi lhe foccédeo no Ef-
tado,o qual he ao longo da coita do mar,que corre de Norte 
à Sul,& começa no rio Domei,que fica oito legoas dcDabul, 
& acaba em Cintàcola abaxode Goa onze legoas, cm que 
avera fefenta legoas,pouco mais,ou menos de diítancia,& na 10 
maior largura cinqubenta.Da parte do Norte confina com o 
Nizamalucp,queheoTegundo Capitão,cujo Eítado- terá de 
coita maritima quinze legoas,começando no meimo rio Do 
mel,6í acabando para o Norte no de Nagotana,termo cõrnü 
feu,& do Reino do Guzarate.Da parte do Sul vai enteítar o 
Hidalchan com o Reino de Canará,que lie d'el Rei de Nar-
íinga,com quem a maior parte do tempo anc!a em guerra. 
E pela de Levante cercão ao Hidalchan, & ao Nizamaluco-
osoutrostres Capitães Madre Maluco, Mclique Vcrido,que 
ficaem meio,& Cota Maluco mais ao SulEíte por ter toma- 3 o 
do muitas ferras ao Rei de Orixá feu yezinho,& por a fua te-
rra fer mais montuofa, & afpcra que a dos outros, & ter de 
feu muitos Elefantes, he muito temido ,&quer competir 
em poder com o Nizamaluco.Afsi que de dezoito Capitães 
perque Mamud Xiah tinha repartido o governo, & defen-
fáo de feu Reino,quãdo elle profperay a.vèo à ficar em fette, 
ate que per morte de hús,& per violência d outros, que íè fi> 
zeráo mais poderofos,ficarão cites cinco de que falíamos, cu 
jos ânimos,& odios veremos no que íe fç^ue. 

Eítes todos em aígüa maneirafempre tiverão algumreco- 40 

nhecimento 
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nhecimento de fuperioridade ao Hidalchan, o qual cam-
bem tinha algua reverencia, & refpeito ao Nizamaluco, co-
mo rico que era,por éaufa da noíía Fortaleza de Chaul,per on 
de tinha entrada de cavallos,& de noíías mercadorias, & por 
cíTa caufa lhe dera a irmãa por molher. O Madre Maluco era 
caiado com a irmãa do Hidalchan, ò qual trattava à efte leu 
cunhado, & à Melique Virido como â íeus vaflallos, princi-
palmente ao Virido, à que dera aígüas terras por vaidade de 
vaíTallagem. Êfte ao tempo que fàllefceo cl Rei Mamud 

i o Xiah,era guarda,&governador de luas molheres, & eftava 
fempre comellas na cidade de Bider,onde as tinhaelRei. 
Morto Mamud Xiah, & feu filho que eni poder do Hidal-
chan eftava,ufava delias como Mamud Xiah fazia. O Cotá 
Maluco vindo ter differeriças corri elle, como com Vezinho 
com quem partia fuas terras ,defej ando de lhas tomar, per 
cartas lhe eftranhoü muito a traição que naquillo fizera a 
feu Senhor, & lhe éfcteveo, que não fem razão íè diííera, 
que elle por ficar à fua vontade com fuas molheres, & o Hi-
dalchan por lhe ufurpar, & tyrannizarfeu Eftado, matarão 

• 1 0 com peçonha à el Rei Mamud Xiah, & outras palavras corri 
que culpaVa ambos de traidores, & por ellas fe lhe tornarão 
ambos inimigos, & coma refpofta que o Virido mandou 
ao Cota Maluco, vierão romper em guerra, em que o Cota 
Maluco perdeo muita gente, & desbaratado fe tornou para 
fuas terras,tendo entrado pelas do Virido, pofto que ajudada 

do Hidalchan,queófoccorreocom gente como â vaf-
fallo feu:mas a principal caufa era para fe vingar 

das palavras dó Cota maluco,que 
o infamava de 

traidor. 
(?) 

CAP1-. 

I 
\f 
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C A P I T V L O I I . 

(omo o Hidalchanfot cercar a cidade de Gonlâcomla do Cota Ma* 
lucOycjue a defendeo comgrande eílrago da gente do Htdalcban, per 

confelhojdr ajuda de do%e'Portuguejèsjeuscattú)0sy<y da morte 
do Hiàalchan%<& prifao de Abrahemo[eu filbo fecun-

do , que fe queria levantar com 
o Eítado. 

i ò 
E S T E tempo que Cota Maluco provocara 
cõ palavras ao Hidalchan,acertou elle de adoe-
cer,cuja doença deziáo fer peçonha, indultria-
da per húa de tres peífoas, pelo Açadachan feu 
Capitão,& vezinho noíTo de Goa, ou per Co-

ta Maluco, ou per Melique Abrahemo filho do mefmo Hi-
dalchan,mancebo oufado,&temerário,ao qual o Cota Malu 
co dizem corromper com promeíías, que matando à leu pai 
com peçonha,o caiaria com húa fua neta,indofe para elle, &c 
o metteria em poíTe do Eftado de feu pai.O Hidalchan enren zo 
dendo fua doença,& lendo cerro q húa deltas tres peíloas lhe 
dera a peçonha por o odio q tinha ao Cota Maluco,creo mais 
q elle feria o autor. E tanto q foi fão,por lhe acodire logo,fem 
mais efperar,com todo feu poder, foi pôr cerco à Cota Malu 
co na fua cidade de Goulacondi,que he húa das cidades mais 
inexpugnáveis,de todo o Reino doDecan,por razão do íitio, 
eftando aílèntada no alto de húa Serra mui íngreme, & aípe-
ra,onde emhumpico tem húa fortaleza cercada de tres cer-
cas , em que fe podem agafalhar quatro mil homés, que fica 
como torre de homenagem da cidade, que eilà ao pè da for - 3 o 
taleza,& he de grande povoação. E alem da defenfão natu -
ralque tinha por caulado fitio, era ainda mais defenfavel, 
por a muita artelharia , & munições de guerra que nella 
avia. 

O poder que o Hidalchan ajuntava, era tam grande, que 
o Cota Maluco fe não efperava defender , porque fegun-
do fama, tinha cem mil dc cavallo , & quatrocentos mil 
de pè. E por fer ajudado de Madre Maluco , & de Me-
lique Vendo, & do Açadachan, que erão tam podero-
fos,tinhão muitos para (1, que aquelle apparatoera para ir 40 

contra 
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contra el Rei de Bifnagà, pofto que com elle eftava entaní 
de paz.Mas el Rei de Bifnagà por a grande amizade, & vezL 
nhança que tinha com Cota Maluco,lhe mandou muita gen 
te;por fe dizer,que o Hidalchafynão ia com tam grande exer 
cito para fomente lhe tomar aquella cidade y que era a cabeça 
de feu eftado,mas toda a mais terra que tinha, o que não po-
dia fer fem grande perjuizo do Reino de Biírtagá.O Cota Ma 
luco vendo fua peffoa>& Eftado em tanto perigo, bufcava to 
dos os meios para fe defender: & porque elle tinha doze Por-

i o tuguefes cattivos que comprara à el Rei deOrixà^mandou os 
trazer ante íi,& fe aconfelnou com elles,que modo teria para 
defender aqueíía cidade, em que confiftia fua honra, & feu 
Eftado.Elles lhe derão taes modos, & traças para aílègurar a 
cidade,que Cota Maluco lha entregou * moftrando termais 
fè em fua lealdade,& esforço,que nos feus Capitães. Mas os 
Portuguefes a não quifcrão aceitar fem lhes dar Capitão pará 
mandar a gente,porque à elles que virão avia tam pouco em 
eftado fervil,não avião de obedecer,polo que Cota Maluco 
lhes deu hum Capitão de que mais feiiava. VindooHidal-

io chan com todo o feu exercito,pôs cerco à cidade, & a come-
çou à combater:mas os de dentro fe defenderão de tal manei 
ra,que nos primeiros rres combates lhe matarão mais de vin 
temilhomés Do que o Hidalchan ficou tam indinado,que 
determinou de fenão moverd5alli fem tomar a cidade, cm 
cuja defeníão os doze Portuguefes fizerao coufas maravilho-
fas,& entre elles acertou de eftar hum d aquelles á que Afon-
fode Alburquerqueem Goa mandou cortar os narizes 3 & 
orelhas,por fe lançar com os Mouros, o qual era grande arti-
lheiro,& andava ganhando foldo com o Cota Maluco. 

3 ° Em quanto a cidade fe combatia, andava o Cota Maluco 
no campo tomando todos os mantimentos que ao Hidal-
chan vinhão,com que o pôs em tanta necefsidade,que de fo-
me,& do trabalho dos combates que federão,lhe morrerão 
mais de cem mil peífoas, em que entrarão quinze mil de Ca-
vallo : & no arraial andavão mais de dez mil homés fem ore-
lhas, & fem narizes d'aquclles que ião bufcar mantimentos, 
& os mais delles erão de Melique Virido, aos quaes o Cota 
Maluco mandava foltar,&que fe foíTeni apprefentarde fua 
parte ao Hidalchan, & lhe diífeífem que mandaífe à Melique 

40 Virido que lhe pofeíTe outras orelhas, & outros narizes, dos 
que 
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que elle mandara cortar aos feus quando cóm ellc tivera 
guerra. 

Neíte tempo do nojo que o Hidalchail trazia do mao luc-
ccíío d'aqueltaguerra>que clic não efpcrava, & de indifpofi-
ções fuás, lhe vèo nafcerhúa apoítema de que morreo. Sua 
morte dous mefes eíteve encuberta. iem ninguém do arraial 
o entender. A caula de iè encobrir,era ter elle dous filhos, hu 
mais velho chamado Maluchan,que ouveraem Aresbabà 
fuaprimeira molher, filha d'el Rei Mamud Xiah, & outro, 
menor por nome Melique Abrahemo, de outra lua molher i o 

r ChandebibijjirmãadoNizamaluco,mancebo atrevido, & 
l ° e L 7 g n t d a d e J l S f t J Z leve, & apparelhado para cÕmerter qualquer feito por tra-
& bede tamanha preeminenciano veífo que foífe, & COlll iílo mui apprazivel ao povo, ÇUjaS 
Reino do Hidalchan,q que otemft ^ ^ ^ ^ e f t i v e r 5 0 > m o n e fo Hidalchan icU marido. 
A/Tenta a fua mao deretta acima de . 

todos os senhores, & capitães do E porque na morte dos Reis,& Príncipes d aqueile Oriente, 
Reino,aos quaes precede em tudo,& hecoufa mui comum aver alevantamentos de gente, quean-
V í d » i » » b a r a terra do Senhor morto, per tempo de tres me-
porq os outros capitães afazemto íes,& mais, fe lhe nao acodem; por terem por opinião, que 
Cuias tuas novas em bit cãpogran n a q u j l j 0 m o l t rãoa dor,& fentimento que tem de leu Rej,pa 
de,po,ido a mão der titã no chao, c 1 j r i ' j " 11 i r 

de/pois fobre fias cabeças,fignifuã. ra que todos laibao que perderão nelle o amparo de luas cou 1 0 

doqfibreelias poema terra queel ías,& a paz da terra, naquelle arraial não íe atreverão os fi-
ilei pifã o qual eftà em büa varada j j ^ J c n u n c i a r a m o r c e fc f c u p a j p o r eítar tanta geie junta, 
vendo elta ceremonia, cr papar ca- , , . r i • -
da ha deiies cd feus camelos, & Ele & a tiverao aquelíes dous meles encuberta. Os irmãos entre 
fames,&co as inftgnias, innjUu- f j eítavão tam reccoios hum do outro, que nem da tenda de 

feupaioulaváofair,porçauíàde algum tefouro que Teu pai 
ou doze milcavalhs qjufleta ã bua rinha coníigo, porque o mais groífo tinha elle na cidade de 
(afa de prazer fora dacidade,onde Eifapor,que era a cabeça de leu E liado. 
el Rei vai, & alli lhe faz o Acada- T> \ * r \ 1 w i « 1 r r 
chan àfumbaia acavaiio,ouàpè, Fmalmete íabendo Maluchan de lua mai,como leu paî  o 
como el Rei efther. deixava por herdeiro de feu Eftado, & ao Açadachan por leu 
o propno nome defte Açadacban Governador,elle em fegredo o defcobrio ao Açadachan:& 

eraCufoÇaqloao de Barros chama i . . . - , j. ° . r r * 
sufo) & porfer natural do Reino de delpois de alguas diligencias que íe fizeraopara evitarem o 
Lara,vezinho ao de ormuz , f i cha alevantamento, de que a principal foi fegurar o tefouro que 
fíiava Cufo Lanm.Sédo mãcebo,vèo a • í o • J j j t> r - i - r • 

Reino do Hidalchan, a que„, fir-
 e l t a v a 1 1 0 f™ ia l ,& a cidade de Biiapor co alguas torças pnn-

vio com tanto valor nas guerras cõ cipacs,í"orão todos os Capitães chamados à tenda, onde lhe 
tra os Portuguefes, que vagado na.. f 0 1 denunciada a morte doHidalchan.E ièndo aberto o teíta-quelle tempo o cargo de Acadachan , . r 

do Reino,lho deu o Hidalchan,&o mento,perque ie vio como o Açadachan a hcavaporGover 
governo ao concan, onde eite para nador,ouve em todos muita indinação, dizendo, que como 
fua eflãcia fez a fortaleza dePodà. t- r i r j j 
Diogodocíutocap.6.do liv.y.da4. P o d i a { c r ^ h u m c i c r a v ° o s a v l a d c governar, avendo tan-
Becada. tos homés notaveis,& de limpo íàngue ? Toda via a coula íe 

dilsimulou por medo do Açadachan: & elle fez logo que an-
tes 
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tes que d'alli faiflcm,foíTc obedecido Maluchan por Senhor 
do Eftado de feupai.E fegundo feucoftume,os mais lhe vie-
rão fazer fua çalema,que he como entre nos beijar a mão ao 
Rei per reconhecimento de Senhorio. 

Quando Melique Abrahemo vio o teftaméto de feu pai, 
& que feu irmão ficava Senhor de rodo feu Eftado como ellc 
era pouco prudente,& impaciente em feus defejos, & achou 
difpoíição,começou logo à metter o arraial em revolta, buf-
cando valias, & ajudas para romper em guerra com feu ir-

1 0 mão, aproveitandofe entam do que lhe euftava pouco, que » 
crão palavras,& promeífas que fazia da governãça que tinha » 
Açadachan,a qual promettiaà cada hum qucoajudaífe, co- « 
mo fazem homés que pretendem aver Reinos, ou Eftados» 
que lhes não pertencem,os quaes fe alcanção,ficão mal quif- » 
tos de muitos,porque não podem dividir o Eftado,ou officio » 
que prometterãoà todos. Andando Abrahemo neftes fubor » 
nos,lheefcreveo o Cota Maluco hüa carta em que lhe dizia, 
que lelançaffe com elle,como lhe ja outras vezes cõmettera, 
& que o cafaria com fua neta, & lhe faria a ver o Reino do De-

ão can.E que o que elle viranaquellc cerco,lhe dava por fiador, ' 
& as perdas de gente, & de fazenda que feu pai o Hidalchan 
recebera delle:&: que trabalhafe por grangear algüsCapitães, 
& avelos de fua par te,& logo alli cõmetteífe o negocio. Me-
lique Abrahemo,como não defejava outra coulà, não ouve 
para elle necefsidade de mais efporas, & avocando à fi douS 
principaes Capitães Albocane,&Melique Cuf Sarandinà,** xandivat lhe chama Diogo do 

começou ajuntar hum grande numero de gente de cavallo. Couto. 

Porem fabendo Açadachando levantamento que elle inten-
tava,antes que 3l mais procedeífe,foiMelique Albrahemo pre 

30, fo em ferros,& os dous Capitães Albocane,& Melique Cuf, 
& forão logo entregues á hum Capitão dos principaes cha-
mado Corgetechan,o qual com vinte mil homés os levou à 
c i d a d e de Panella,que tem hum mui forte caftcllo,onde Os 
metteo,ficando elle em fua guarda. 

Diogo do Couto tratta do principio, érfuccejfão dos Reis do Decan,& darebellião dos 
Capitães d'aquelle Reino mui differente do que ioão de Barros efereve neftes Capítulos 
f rimeii o, & fegundo, & no fegundo do livro quinto da fegunda Década. Porque diz. 
Couto no cap.4-.d0 livro 1 o.da ^..Década,que pelos annos de M.CCC.Xll.ouve hum Rei 
do Deli),que com grande exercito baxeu à índia,&conquiftou a maior parte do Cana-
rá,povoado naquelle tempo de Gentios, & tornando vittoriofo para feu Reino, deixou 
naquella Província que ganhara hum parente feu, cujo nome foi Thogalaça, primeiro 

4° Rei delia da feita de Mafamede. Ejle ajjentoufua Corte na cidade deVltadab ,& per 
. -* fua 



41S D É C A D A a y A R T A. 
.fua morte lhe fuccedeofeu filho Soltam Sitigabupa,o qual fés » nette de TMcan laquel-

le Reino ,de que os naturais delle fe chamarão Deçanijs.Soltam Verti filho de sïngabu-
pa,mudou a Corte para a ctdade de CabunBarguï,onde refidirãofette Rets feus défi en 

Jentes>S!Hg4,Mahamed,Mugerdar,Datd,Mahamedll. Xtdom ,&Dilagar. Mariée 
efie cerca dos aunes de M.CCCC.XV.&foccedeolhe feu filho SoltamPimjfti Rei mo-
ralmente virtuojo,fundou duas cidades,bua chamada Piroszobat (que be o je das urinei 
faes do Reino do idalxiah) & outra. XarBedar,ouBider,p.traa qual mudou fua Cone. 
A efie Reifuçcederão outros fette Reis, Makam. d III. Homahu, Hamed, Homèm, Ma, 
hamed UU.Valebar,& Daudar,homem fracù,&de pouço governo, que repartia o Reino 
do Decan em Capitanias,büa deu à Adelchan{à quem chamamos Hidalchan ) que era 
lufitça maior defeus Reinos,cuja Capitania fe efiendia pola cofia do mar quaft fefenta 
legoas,defde Ange diva ate Cif ardam.De Ci fardam ate Nagotana, que fão pouco mais 
de doze legoas de cofia Jeu à Nizaman Moluc (que be o Nizamaluco) page da fua Ian- f 

ça.Naterra que fica a» Levante défias duas Capitanias,na comarca dos talingxs.quí 
confina com o Reino de Canará polo Norte polo Oriente com o de O rixa, pôs Soltam 
Daudar à Coth Moluc feu Tefoureiro mor,à que erradamente chamamos Cota Maluco. 
E aquella parte de Hadaverar (que quer dizer terra de cafamentoS,porque alli vão to-
dos os Genttos do Decan fazer fitas voda$)que fica ao Norcejiedo Efiadodo Cota Maltt 
to,& confina com o do Miram, & Virgi, que jafão de Cambaia, deu à Idmad Moluct 

Condeslabre mordo Reino,q com a mefma corrupção chamamos Madre Maluco.Reinou 
Soltam Daudar fette ann0S,fic0ulhe hum filho de pouca idade,debaxo da tutoria de hã 
Capitão chamado Virido,Vngai o de nação,Amieiro mor d'el Rei. Em tempo deílenos 
annos de M.CCCC.XC.fe levantarão os quatro Capitães cada hum com as terras que 
governava,&o Virido fe entregou do moço Rei,& da pequena parte do Reina de Decan, 
que lhedeixarão os Capitães rebellados,na qual ficou a cidade de Xarbedar.Efomo esle 
liei teve idade,Virido o cafou com bua filha fia,de que ouve hum filho, que àefieis foi ca 
fado com hua filha do Idalxiah, (?he o verdadeira herdeiro de todos efies Èfiados ttfitr- j 
fados,dos quaes pofiue o menor quinhão. 

O Hidalchan pôs a fita Corte na cidade de Bifapor,andava nella hum Turco chama•> 
do Ctifo,que em tempo de Soltam Daudar foi ter a Xarbedar, mancebo, & pobre, em 

hua c afila de mercadores ; & quando fe levantarão os Capitães, fe paffou Cufi. para o 
Hidalcban,que fe lhe affeiçoou tãto,que era por elle governado.Matarão ao Hidalchan 
feus vafiallos,jufto caftigo de fua traição,como o tiverão os outros Capitães, cujas Efia « 
dos não lograrão feus herdeiros,é' v terão à poder de outros Tyrannos.Deixou s Hidal-
chan hum filho de poucos annos, apoderoufe Cufo delle, & do Efiado per fua morte, que 
fuccedeo hum armo defpois que matarão ao Hidalchan. Efie titulo tomou tambemCufo: 
eftendeo os limites de feu Senhorio,& conquifiou a Ilha de Goa,que pojfuia hum .Senhor 
Canará chamado Savaj,vaffdllo d'el Rei de Canará. E por não fer verdadeira a infor-
mação que défias coufas derão à loão de Barros,confundio o nome do Gentio Savay com 
o de Cufo Hidalchan,que era ja Senhor de Goa,quando as armas Vortuguefas entra -
rão na India.Viveo Cufo ate o anno de M.D.V ficarãolhe dousfilhos, lfinael,er Meale, 3 
Ifmaelcome maior herdou o Efiado,& titulo de Hidalchan,à quem o grande Afonfo de 
Alburquerque tomou Goa.Morreo Ifmael Hidalchan no anno de M.D-XXXIIlI.Juccede 
tão lhe dous filhos,Maluchan,& Abrahemo,que fão eiles dous de que tratta loae de Ba-
rros nos dous Capítulos paffados. 

Affirma Diogo do Couto, que tirou efia relação das Chronicas dos Reis de 
Dec an,& o foube per informação que lhe derão Embaxa-

dores de fies PrincipesMealtchan filho 
de Cufo Hidalcban. 

C A P L . 
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Como legando Malucban o corpo de feu paiàfepultar, lhe J>èó doca* 
minho Cota maluco, & otíbe batalha com Melique Ferido :<t? . 

como Abrahemofoifolto por Cogertechan, tsrfoccoren-
doo "Hi^amaluco feu tio, foiprefo 

Malucban. 

A N T O que à Maluchan vèo nova como 
A brahemo,& os Capitães AIbocanc, & Meli 
que Cuf erão prefos ern Panella, partio com o 
corpo de feu paipara lhe dar fepukura na vil-
la de Gogij , oirolegoas de Bifapor, contra as 

terras do Cota Maluco, onde tinha feu jazigo. E porque o 
corpo avia de pàílàr neceííariamente per hum paííb entre 
húas Serras ram afpero , que íè não podia ir per elle fenãoà 
fio,allivèoCota Maluco eíperar à Maluchan,& como na 
avanguardado exercito ia Melique Verido, & n o corpo da 
batalha Maluchan com o corpo de leu pai, & fuás molheres, 
& familia, & o Açadachan na retaguarda, deu Cota Malu-
co na avanguarda com quatro mil homes eícolhidos para 
efte feito, & conhecendo a devifa que era de Melique Ve-
rido fe u grande inimigo, com maior impetorompeo agei> 
te,& foi de maneira que logo ferio à Verido de húa frecha-
da em hum braço , & com hum zarguncho lhe paífa^ 
ião hum ombro. Tanto que efta nova vèo ter ao Aça-
dachan, ainda que vinha longe, acodio , & querendooas 
molheres do Hiaalchan entreter ,pedindolhe que não pai--
faífe adiante que foífem rodear per outra parte, ellercf-
pondeo: Trunca Deos queira, que leVando eu aqui o corpo de meu 
Senhorfuas molheres, que he a minha honra, deixajSe de ir aJ>an~ 
te. Porque, que maior gloria poffo eu defejar, que morrer diante dei-
las , por defender o corpo de meu Senhor , Z? fuás peffoas ? E 
nãofedetendo,paífou adiante. E a revoltafe acabou com 
o Cota Maluco perder mil homes, em que entrarão quatro 
Capitães,hum era feu genro,& hum A bexij feu Capitão ge-
r a l ^ elle foi ferido lcvemcnte.Com efte dãno fe retirou Co-
ta Maluco pela efpeífura das matas, que per alli ha mui 

D D grandes, 
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.grandes,como quem fabia as veredas delia,por ferem em fua 
terra, & o u para o não bufcarcm, ou para algúa eftratage-
ma que determinava ordenar, fez que lançaílèm os feus ta-
ma, que naquelle recontro fora morto. E maior foi o dãno 
que alli tecebeo, que o que teve na cidade Goulaconda, que 
lhe defenderão os Portuguefes:mas elle também fe vingou, 
matando da géte do Verido,&doAçadachan tres mil & qui 
nhentos homés,afora os feridos, em que também o Açada-
chan entrou. 

Tornandofe ajuntar,& ordenar o exercito,quifera Malu- l o 

chan com aquella nova da morte do Cota Maluco, que an-
tes que foífem mais adiante, tornaífem à cidade que tiverão 
cercada para lha tomar,& afsi todo o Eftado. Mas efte con-
felho não approvouo Açadachan, porque como fagaz que 
era,& tinha tratado o Cota Maluco muito tempo, & fabia 
fer manhofo,& cheo de aftucias, diífe que fua morte era fin-
gimento,que foífem em boa hora feu caminho. E afsi fe fez, 
deixando aquella empreífa para outro tempo mais conve-
niente, porque naquelle primeiro anno aílas tinha que fa-
zer Maluchan em aífentar as coufas de feu Eftado. Che- i o 
gados á Gogijjondefepultarãoao Hidalchan,& lhe fize-
rão fuas exéquias fegundo feu ufo, foiífe Maluchan à cidade 
de Bifapor, & d'alli defpedio à Madre Maluco , & Meli-
queVerido, para irem pôr cobro em fuas terras. E porque 
com os alevantamentos que em as próprias avia andava 
tudo revolto, & não ou fava ninguém caminhar, mandou 
a Açadachan com hum groífo exercito à pacificar os le-
vantados. 

Nefte tempo Melique Abrahemo, que citava prefo, co-
meçou à cartearfe com feu tio o Nizamaluco, & fua mãi 3 0 

Chaiidebibij, que com elle eftava, fazia o mefmo, cho-
rando com muitos queixumes apriíão de feu filho,pedin-
dolhe como à bom irmão que o vieífe tirar delia , dizen-
do,que não faltava para fer livre mais que moverfe elle à iífo, 
fegundo o tinha entendido de Cogertechan, que fò com 
quatrocentos homés d armas eítava em guarda de feu filho. 
O Nizamaluco que defejava fucceder cafo parafe fazer Se-
nhor do Eftado que Abrahemo pretendia,fe fez preftes,com 
pretexto que o queria ir livrar da prifão em que eftava: 
mas quando chegou, ja Cogertechan o tinha folto,com as 40 

promeífas 

\ 
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promeflas que lhe Abrahemo fez de lhe dar o governo do 
Eliado,& outras coufas,afora o que a mãi de Abtahemo lhe 
deu em dinheiro,& jóias,como molhcr rica que era„E ao tem 
po que o Nizamalucò chegou â cidade de Panella,ja Abrahe 
mo tinha mais de quatro mil horriés tomados à loldo, com o 
dinheiro que lhe a mãi dera,& outra mais gente que Corgc-
rechan aj untou,delia àfoldo,& delia que vinhaà lèguira.ven 
tura d'aquelle Principe,por fer conhecido por benigno, & li-
beral. Partes que mais ganhão os corações dos homés, & per » 

j o que muitos Príncipes de pequenos princípios vierão à fer >* 
mui grandes,& celebrados. A caufaporque Cogertechan foi- »» 
tou à Abrahemo,& aos dous Capitães que com elle eftavão, 
alem das dadivas, & promeílas q lhe torão feitas, foi porque 
receava que o Nizamalucolho tomaria per força,& perderia 
elle o beneficio de o loltar,alem de perder na defenla o Efta-
do,Si a vida,polo quefe quis ahticipar. ; 

O Nizamalucò chegou com grande exercito junto a cida 
de de Bifapor,onde Maluchan eltava,cujos Capitães o entre 
garão prelo ao Nizamalucò,por temerem o grande poder çq 

ao que vinha: o qual logo fez levantar por Senhor à leu fobri-
nho Abrahemo, com as ceremonias que entre elles ufão.E 
em pago da prifão de Cuf,que por amor delle Abrahemo re-
v e l e entregou à feu irmão Maluchan prefo em ferros, para 
que ficaífe com elle alli em Bilapor, & o guardaífe com três 
mil homes d'armas. : -. 

Melique Veridocomo foubeque o Nizamalucò foltarâ 
feu fobrinho Abrahemo,& o mettera em poílc do Eftado,pa 
recendolhc,que afsi o tio,como o fobrinho poderião ter ne-
cefsidade delle, por as coufas fe armarem de maneira , que íe 

j o podia efperar guerra, efe revep ao Nizamalucò, que elle fe-
ria em feu favor , quando lhe compriífe, & ajudaria com to-; 

do feu poderá Melique Abrahemo,com tanto que lhe deíle 
fua irmãa Chandebibij por molhcr. Quando Chandebi-
bij foube da carta de Melique Verido, ficou tam indinada 
poraquelle atrevimentò de hum vafTallo de feu marido,& 
ao prefente de feu filho,à pedir per molhcr, que pondofe an-
te íeu irmão, & feu filho, com muitas lagrimas lhes pcdio* 
ambos juntamente foífern logo vingar aquella grande 
injuria. O Nizamalucò, que (como diíTemos) mais temo-

40 veo à vir foiçar feu fobrinho para tomar para fi o Eftado 
D D i do 

k . 
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do Hidalchan, que para o pôr nelle, apázigou a irmãa com 
palavras,dizendolhe,que tudo tinha feu tempo, & que afsi o 
•averia para aquelle caftigo também merecido: mas que o 
que cumpriaentam, era difsimular todas as óífcnlas, arè íe-
gtírarfeu filho naquelle Eftado.E por não defefperardapre-
tenfão à Melique Virido, lherefpondeo brandamente, dan-
dolhe efperança de o contentar no que foíTe nelle: & que fua 
irmãa não tinha ainda enxugado as lagrimas póla morte do 
Hidalchan feu marido, & poios trabalhos em que vira, &c 
viá à leu filho, que pòrjiíTo a deixava fatisfazér à íèus nojos, 1 0 
atèpãífar algum tempo * que cura todas as paixões d'aquel-
la qualidade, & que entretanto elle aceitava feu oftere-
Cimento , & o punha â fua conta , para o pagar quando lhe 
comprifle, j 

C A P I T V L O I I I I . 

Como indo o jíçadachan à Bifapor livrar dapri/ao aMaluchan, Me-
liqueCúf\ que oguardatajhe arrancou os olhos, isr com elle , <2* com 
-' -ótefouroJe foi para Ahi-ahemo.Edas diferenças que trouxe- z 0 

uí r rao muitos Capitães do íDecan, da mor-
té de Melique Cujjo Co-

; • checa. 

Açadschanantesq partifTe parairaíTentaros 
levantamentos do ReinodoDecan,tirou do 
tefouro do Hidalchan quatrocentos mil par-
daos d'ouro, dizendo ferem neceífarios para 
defpefa da guerra que iafazer.E o primeiro ca-

minho que fez,foi para as fraldas da Serra de Gate(que he a- 5 0 

quellé grande eípinhaço, & corda de Serranias, que vai do 
Norte para o Sulfate acabar no cabo de Comorij ) que caem 
para o mar,nas terras de CuraIe,Salfim, Parvolide, & Banda, 
que ficão acima de Goa. Neftas terras andavão falteando 
tres Capitães Gétios,Berugi),Verugij,& Ramugij, que erão 
da geração d aquelle Comogij , que antiguamente fora Se-
nhor delias,como ria terceira Década diífèmos,*quandó Rui 
de Mello Capitão de C o à as tomou ao Gentio defta linha-
getn.Eftes trazião quinze mil homés de pè,& pôr aterra fèr 
mui âfpera,& de Serrania, fc embofeavão de maneira, que 4 o 

o Açadachan 
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o Açadachan andava em bufca delles , como quem andava 
monteando,dando ora em húsjOrâ em outros. 

Andando nefte trabalho,lhe derão novas de como Meli-
que Abrahemo era folto,& levantado por Senhor doDecan, 
& prefo Maluchan, 8c poílo em guarda de Melique Cuf. A 
qual nova o intrifteceo tanto, que deixada a montaria em 
que andava,partio logo caminho de Bifapor á foltar Ma-
luchan, para o que ajuntou a mais gente de cavallo que po-
de . Melique Cuf que o tinha em guarda, temendo efta ida 

io do Açadachan,& que lhe podia tomar Maluchan , por ò 
muito poder que levava,com tamanho atrevimento7co-
raocrueldade,lhe arrancou os olhos, & tomando o à elle, 
8c ao tefouro que tinha configo, foiííe ter com Melique 
Abrahemo à cidade de Calberga.O Açadachan, como teve 
nova que Maluchan eftavacego,& elle, & o dinheiro empo 
der de Abrahemo, deixado o caminho de Bifapor > tomou ó 
deCalberga. 

Sabendo Abrahemo da ida de Açadachan, & parecendo-
lhe,que por aver fido feitura do Hidalchan feu pai, folgaria 

zo de o lèrvir,ja que à Maluchan o não podia fazer, lhe mandou 
ao caminho muitas cartas com todos os mimos, 8c brandu-
ras cóm que podia aplacarfe,dizendolhe,q pois Deos aquillo 
ordenara per mão d'aqucllc mao homem,cegãdo feu irmãoj 
enganado por lhe parecer q com aquelíe feito íe cícufavão 
muitas mortes de entre elles,ouveífe por bem de lhe ir obede 
cer,porq elle lhe promeítia de o fazer feu Governador, como 
era de feu irmão3com mais acreícentamento de honra,& Ef-
tado do q elle tinha;dizendo mais,que fc não caftigara logo a 
Melique Cuf,por o grande crime q cõmettco, era porque an 

3 o davão as coufas tã revoltas como elle fabia,polo q não cõpria 
bufear novos odios,fenão paz,& concordia.-mas qelle lha ti-
nha guardada para feu tempo,como veria. O Açadachan,co-
mo h o m e q fe não fiava de tantos mimos,& cõprimctos, tan 
to q chegou â Calbcrga, aífentou feu arraial, fegundo oufo 

^ q elles tem,afsi na paz,como na guerra.Porq como os tyran-
lios todo o tépo,&lugar,&peíToas lhe fão fufpeiras,tinha A-
çadachan fua téda fò no meio de húa grãde praça defpcjada ao 
redor hú bõ cfpaço de todas as outras tendas, em torno delia 
em modo de cerca citava toda a getc de câvallo, & efta tãbé 

40 apartada d t o d a a outra gête outro efpaço:& ale deite,citav ao 
D D j os 
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os Elefantes pela mefma maneira de cerca, & n a mefma or-
dem , & dilf ancia ficava agente de pè, de maneira que quem 
quiíeffe ir fallar ao Açadachan na renda, avia de paflar por to 
dos eites muros,& efeampados para ler viílo de todos. 

Tendo o Açadachan alojado o feu arraial nelfa ordem, 
cinco legoas do de Abrahemo, mandou per hum feu criado, 
chamado Cacem,pedirlhe hum íeguto para ir à elle, ao qual 
Melique Abrahemo recebeo com muita honra, &gafalha-
do.E paífadas muitas coufas entre elles,por Abrahemo achar 
difpofição em Cacem, lhe cõmetteo que mataífe ao Açada-
chan , & que elle lhe prometia de lhe dar todo o leu Eílado, 
alem de outrasmerces: & que per efte modo ficava livre de 
fereferavodehumeferavo. Aceitado o partido, & tornado 
Cacem ao Açadachan,defpcjou a tenda por fer de noute, & 
ficou fò com elle ouvindo o que paflara com Abrahemo, & 
o contentamento que moítrara ter delle, & defejo de le ve_ 
rem ambos.Hús dizem,que o Açadachan foi avifado per via 
de algum amigo que tinha no confelho de Abrahemo, com 
quem elle comunicou elle caio. Outros, que o Açadachan 
eraram agiido de engenho,& foípcitofo de lua condição,que 
nos meneos,&pratticade Cacem entendeo que trazia o ani 
modãnado:&comoera ja alta noute,o matou c5 fuasmãos 
com hum punhal. E ao outro dia, fem diífo dar conta à nin-
guém,deixando feu arraial aífentado como eftava, fe pardo à 
grande preífa fò com doze de cavallo,que levou para guarda 
defuapeífoa. E fendo ja alongado do arraial efpaço de hüa 
legoa,mandou ao Capitão que tinha cargo de o aífentar, 
o levanraífe, & o feguiífe com boa ordem caminho de Bil-
gan, onde tinha feu aífento. Melique Abrahemo como te-
ve nova que o arraial era levantado, & o Açadachan dc-
faparecido, &c que Cacem fora achado em fua tenda mor-
to , entendeo que o que com elle paífara fora fabido pelo 
Açadachan, & mandou algúagente que foífeem leu fegui-
mento,a qual não o podendo alcançar,degollou algüa da re-
taguarda. ; 

/ Melique Abrahemo com a partida do Açadachan , íè 
foi â Bider, que era de Melique Virido , para o cafiigar 
da ouladia que tivera , em mandar cõmettcr ao Nizama-
luco , que lhe deííè por molher a mãi delle Abrahemo. 
Para efta guerra o vicrão ajudar o Madre Maluco,& Cota 

Maluco, 
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Maluco, que era o que mais deíejava deítroir àVerido,'por 
ferem inimigos antigos, & vinha també por a pretenfáo de 
ter Abrahemo por genro.MeliqueVerido fabendo queeíles 
dous Capitães vinhão em companhia de A brahemo, & q o 
Nizamaluco fe fora fingindo hua neccfsidade fubita,entédeo 
que o não queria defender:& nãoíe atrcvêdo efperar o impe 
to daquelles feus contrários, defamparou a cidade de Bidcr, 
& fugio fò,levando o mais dinheiro que pode aver. Abrahe-
mo foi o primeiro que chegou à Bider,& tomou poífe delia, 
onde achou muitos cavallos,& elefantes,de que fe forneceo, 
tendo delles necefsidade. A vendo jatres dias que citava na 
cidade,chegarão Madre Maluco,& Co a Maluco,& aífenta-
rão íeus arraiaes duas legoas da cidade, por faberem ter ja to-
mada A brahemo poífe delia fem peleja,& que o Verido de-
fapparecera. Eftes Principcs ambos pretendião ter por gen-
ro à Melique A brahemo,querendo Cota Maluco darlhe hüa 
neta,& o Madre Maluco húa filha,mas Madre Maluco íean-
ticipou,& quando o outro o foube, calouíè lem fallar nií loi 
Abrahemo,tendolhe jafallado avia dias, como temos dítto 
atras.Porem Abrahemo quando vio que lhe não fallava Co-
ta Maluco,o cõmetteormas elle íè eleulou, dizendo , que fua 
neta era menina,mais paracriar.que para cafar,que elle para 
iífo a criava, que entretanto bailava a filha de Madre Malu-
co,& que por eíla caufa,& fer feu am go deixara de lhe fallar 
nifíò. Melique Abrahemo,porque deíejava de fe liar com ef-
tes dous homes per cafamétos,por lhe comprir aísi para fuas 
coufas,tanto apertou com Cota Maluco,que lhe prometteo 
fua neta,como tornaífe para feu Eílado. Acabados eftes con-
certos,Melique Abrahemo fe partio para Biíapor,mas não 
quisalli eftar mais que em quanto deu ordem para deixar 
naquella cidade feu irmão prelo,aísi cego como citava, onde 
lhe deixou guardas de fua peíloa,& o neceífario em abundar» 
Cia para feu íullento5& d'aquelles que o ferviífem, & d ahi íè 
tornou à Calberga,&o Madre Maluco,& Cota Maluco pa-
ra luas terras. 

Cogertechan per o beneficio que à Melique Abrahemo 
fizera de oíbltar,& lhe darofer que tinha,efpcrava que 
fizeífe delle muita conta, & lhe deífe o governo de feu Efta-
do.como lhe promettera.Polo que vendo que o fazia ao com 
trario,indinado daquclla ingratidão, íccretamcnte fe foi 
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para o Açadachan,& fc confederou cõ elle em odio de A br ar 
hemo, & fe forão contra a cidade de Calaça. Era ainda vivo 

f Efie eu Mealeclm. hum irmão do Hidalchan, * & tio de Melique Abrahemo, 
ao qual efcreverão ambos,animaildoo que fe quifeífe levan-
tar,& vir para elles, que o fariáo Senhor do Eítado que fora 
de feu irmão, de que elle era mais digno, que feu fobrinho, 
que per tam mao titulo o ou vera. Mas como elle fempre fora 
de fraco animo,&froxOjnãorefpondeo aopropoíito delles. 
Polo que declarados o Açadachan, & Cogertechan por ini-
migos de A brahemo, determinarão de metter em fualigaà i o 
Melique Cuífo Cocheca, & paraíífo forãobufcalo àcidade 
de Calará, de que era Senhor, & achando nova que era ido 
contra a parte aa Serra de Gate,que cae fobre Dabul,c5 pro-
{>oíito de ir roubar aquellas terras,folgarão muito, por fer el-
e também levantado,& fora da obediencia de Abrahemo.E 

logo ambos eíleá no vos amigos lhe efcreverão, que o vierão 
buícar para tratarem algüas coufas que lhe à elle relevavão, 
que afsinalaíTe o lugar onde queria que fe viífem ambos. O 
fundamento com que Melique Cuffo faio de Calara, foi ef-
corchar Mujatechan Tanadar deDabulde algum dinheiro. 1 Q 

A o qual de cima da Serra mandou dizer,como andava nague 
rra fcrvindo o Hidalchan, & que elle Mujate era rendeiro, cj 
eftava mui defcanfado cm Dabul enchendoíe de dinheiro, 
que lhe mandaífe logo hüa certa quantidade para pagar o fol-
do à quatro mil homés que trazia confígo. Mujatechan fabé 
do que faia elle de Calara para o vir deftroir,fe lhe não refpon 
deífe à fua vontade no que lhe pedia, & que também vinha 
empropofitodeir tomar as terras de Parvolide,que entam 
erãode Aga Muftafà,mandoulheavifoda determinação de 
Melique Cuffo , & que fe fizeífe preftes. E pofto que antes 5 o 
náoeftavão correntes na amizade, fe fizerão entam amigos 
na comum defenfão,& em odio deCuffo, & fe virão na terra 
de Çhapo^tn, & jurada fua amizade, com dez mil homés fe 
forão ao cume da Serra do Gate em bufca de feu inimigo. 
Melique Cuffo,ou porque ostemeo,ou porque naquelle té-
po lhe derão o recado que diífemos do Açadachan,& de Co-
gertechan,deixou os com fèus appercebimentos, & foife ver 
com o Açadachan, & com Cogertechan: & indo primeiro 
ao arraial de Cogertechan,elle lhe faio ao caminho, & encon 
trandofe ambos, & abraçandofe, Cogertechan arrancou de 4 o 

hüa 
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hua adaga, & lhe deu duas adagadas, de que logo lhe caio aos 
pèsmorto;&femmaiseíperar,nemo fazer faber à Açada-
çhan, àgrandepreíTaíèfoimetter depoífe da cidade, & de 
quanta fazéda Melique CuíFo tinha. O Açadachan que com 
elleeftavacontrattado , que o ganho que naquella empreífa 
à que ião ouveífem , foífe repartido entre elles igualmente, 
por Cogertechano não querer comprÍr,& fe efcufar »dizen-
do,que como lhe avia de dar parte do que elle por íi fò ganha 
ra,fem ajuda fua,fe anojou muito delle, mas foííreo a indina-

i o ção d'aquelle cafo,por nã aver tépo para fe vingar,& deixan-
do o caminho que levava,íè tornou às fraldas do mar. 

C A P I T V L O. V . 

Como o Açadachanfe^que o Achandegy Tneffe à tomar as terras que 
foraodefeusa "bòsidandolhepara tfíofahor^ ajudando 

que ellefecom outros Capitães. 

O G O que o Açadachan foi da outra parte 
da Serra,mandou recado à Achandegij, que fo 
ra filho do Senhor de Parvolide, & andava em 
Cambaia,que vieífe tomar as terras que forão 
de íèu pai,& avos, & que elle o favoreceria co 

gente,& dinheiropara as cobrar.O que logo Achandegij fez, 
& chegado à aquellas terras,achou recado do Açadachan, & 
dinheiro,com que logo fez dous mil homés, com os quaes co 
meçou de roubar as Tanadarias dos Mouros.E por elle ler na 
tural Senhor da terra,o Gentio íè ajuntou à elle , de maneira 
que em pouco tempo lhe vierão mais de outros mil homés. 

3 o Aga Mullafà,que era Capitão d'aquellas terras por o Hidal -
chan, acodio com gente groíTaàefte dãno, mas naopode 
dar batalha à Achandegij, por lhe andar fugindo per lugares 
afperos, & montuofos, na qual retirada ia roubando, & def-
truindoaterra, & per eftemodo matou à Muftafà mais de 
dez mil homés. E foi correndo do Norte para o Sul per toda 

\ aquella fralda do mar,ate as terras de Curai, & Antruz, que 
fãojadas terras firmes de Goa. Aquife ajuntou comos ou-
tros Capitães Gentios Berugij, Verugij Ramugij , que 
também per aquellas partes andavão fazendo outro tanto 
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Nefte tempo eftava ja Açadachan recolhido na fua ci-

dade de Bilgan, & d'alli efcreveo muitas vezes á Mujate-
chanTanadar de Dabul,qiie entraíTe na fua liga,fazendo 
guerra per aquella parte, & elle faria per baxo outro tan-
to , & ficarião ambos Senhores dos portos de mar, & dan-
do obediencia ao Governador da índia > ficarião ièguros, 
do qual não ferião tam deípeitados, como erão de Melique 
Abrahemo. E que fazia fundamento de lhe entregar as te-
rras firmes de Goa. Defta confederação fe efcufou Mujate-
chan,dizendo , que o Governador Nuno da Cunha não 
avia de aceitar tal coufa, por ter aífentadas pazes como Hi-
dalchan,nem elle avia de deiobedecer à ieu Senhor, por 
não fer ávido por traidor. Vendo Açadachan cite de(en-
gano, o fez logo faber à Cogertechan,que eftava na cidade 
de Calara, tornandofe à reconciliar com elle, pi ovocandoo 
que foífe fobre Mujatechan. O que elle logo determinou 
fazer: mas primeiro mandou dizer à Mujatechan, que bem 
fabia como lhe dera a vida em o livrar de Melique Cuífo 
Cocheca, que elle matara, & pois com aquella morte tu-
do o que tinha elle lho dera, lhe mandafie os feus elcfan 
tes, &algusb5os cavallos Arábios, & aígüa ajuda de di-
nheiro, para pagar a gente que trazia, com que ic averia 
por fatisfeito, fenão que fe apercebeílc ao caíugo, que lhe 
logo iria dar,como à homem ingrato. Cogertechan não 
contente da refpofta de Mujatechan, mandou dizer a loáo 
Criado Feitor a el Rei de Portugal em Da bui, que pofto 
que lhe diífeífem que elle ia fobre Dabul, que não temeíft, 
por quanto elle não avia de tocar cm pefíòa algua, nem 
coufa dei Rei de Portugal, & fomente iaà caftigar ao Ta-
nadar Mujatechan.Ioão Criado lhe refpondeo, que não fi-
zeíTe tal caminho, porque elle avia de defender o Tanadar 
de quem mal, ou dãno lhe quifeífe fazer, como fe foíle na-
tural Português. E porque entre elies ouve outros mais re-
cados, mandou Ioão Criado pedir foccorro à Chaul, que 
èftàd'allí dezoito legoas,com que ajuntou vinte bargantíjs, 
& algüas fuftas que Nuno da Cunha lhe mandou de Goa pa-
ra aquelle cafo. Com efte favor Mujatechan foi efperar Co-
gertechan no lugar onde elle efperara á Melique Cuífo : mas 
Cogertechan não ouíou vir bufcalo, por faber que eftava 
favorecido do Feitor. 

Paífados 
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- PaíTados algüs dias,& partido Ioão Criado,por acabar leu 
tempo da Feitoria,tornou Cogertechanrepetir a mefma co-
tenda,atè que vierão à batalha no lugar onde Mujatechan o 
foi bufcar da outra vez. Neíte rompimento perdeo Mujate-
chan quatrocentos homés de cinco mil que levou, & outros 
favorecerão o vencedor,Ian çandofe com elle, que eíte he o 
coftume d'aquellas gentes, por a pouca lealdade que nelles 
ha:&o vencido feacolheoà unha de cavallo a fua fortaleza 
de Chaporan feislegoas de Chaul, onde tinha a maior parte 

1 0 de íuafazenda.Cogertechancomeílavittoriafefoi logo ca-
minho de Dabul,mandando dizer diante que ningué fugilfe, 
porque elle não ia mais que.à tomara fazenda doTanadar, 
por os roubos que fazia na terra: mas não querendo experi-
mentar fua verdade os Guzarates, & outros mercadores ri-
cos,íe recolherão. E Cogertechan o comprio também, que 
não fez nojo à peífo algúa,fomente fe contentou com tomar 
a fazéda de Mujatechan, alem do mais q trazia do leu arraial, 
queerãoelefinteSj&cavallos.Eporaísi entrar íem offenfa 
de alguem,& ufar de muita temperança, foi recebido de to-

7.0 dos de boa v5tade,a qual elles não tinhão à Mujatechan por 
os dcfpeitar mui cruamente.O qual desbaratado, & recolhi-
do na fua fortaleza de Chaporan, efteve nclla todo o in ver-
no,fem oufar de ir à Melique Abrahemo, que fe ja chamava 
Hidalchan como feu pai, porque lhe era forçado paífar por 
as terras de feu inimigo Cogertechan. Nem também oulava 
ir per mar bufcar o Governador Nuno da Cunha,em que el-
le tinha muita confiança, por caufa do inverno, em quefe 
não podia navegar. 

Cogertechan paíTados algüs dias,deípois deita Vittoria, 
30 foife paraa cidade de Calara, & fegundo; dizião ja perdoado 

da morte de Melique Cuffo Cocheca. O qual Çuífo tinha 
hum filho,& vendo que por duas peitas que eíte matador de 
feu pai deu,o Hidalchan o tornou em fua graça, andou hum 
dia ao redor de Calara vendo fe achava azo de o matar,&qua 
do não pode, com algua gente que ajuntou andou à roubar 
as terras,como os outros fazião. Cogertechan tomada poífe 
de CalaràJ& de todasluas rendas, & perdoado do Hidalchan 
dos males que tinha feitos,determinou de com grande appa-
rato de cafa,& gente ir à Bifapor à fazer çalema aoHidalchán, 

40 & ao fervir. Mas porque ao tempo que chegou foube que 
avia 



*Noe<tp.i6Joliv.£. 

UC 

IO 

4 i3 D É C A D A QJV A R T A. 
avia dous dias, que elle mandara cortar as orelhas à 
Cuf Sanadinà, que era aquelle que cuidando que niíTo o ler-
via,arrancara os olhos à Maluchan; não quis experimentar 
em lua pelfoa outro tal galardão, como o que o Hidalchan 
deu,à quem lhe deu a vida, & o Eftado, & d'ahi à poucos 
dias,fingindo certa necefsidade/e tornou à Calara,lembran-
dolhe o que tinha feito. Como foi em Calarà/e carteou com 
o Nizamaluco,c5mcttendolhe que orecolheífe em feu fervi 
ço:& como teve feu recado,com toda fua fazendale foi para 
clle.O Nizamaluco com alealdade,& fè que naquella nação 
ha,como comelle foi,lhe tomou quarenta elefantes que leva 
va,& dozentos cavallos, & grande movei de cafa, & muito 
dinheiro,fem lhe deixar mais que quanto tinha veftido. Ou-
tros dize,que algúa coufa lhe deu por o que lhe tomou, prin-
cipalmente por os elefantes,& cavallos, dizendo que os avia 
mefter,mas que foi tam pouco, que elle o não quis aceitar. 
E porque Cogertechan com temor pedio ao Nizamaluco li-
cença para le embarcar para Meca,o Nizamaluco mãdou cõ 
elle hum feu Capitão per nome Cofcam com quatrocentos 
de Cavallo à Chaul,para hife embarcar, mandando à aquelle z o 

Capitão que fe não vieífe fem o deixar embarcado. 
Simão Güedez, que eftava por Capitão da fortaleza de 

Chaul,como foube que elle eftava no Argao,que fera da for-
taleza hüa legoa,por a informação da peílua, 6c qualidade de 
Cogertechan,lhe mandon dizer,queieouveffe por bem de 
fe recolher naquella fortaleza, que elle o agafalharia nelía de 
boa vontade,ate fe determinar no que queria fazer de íi. Elie 
com palavras de homem que vinha en tamtriile eftado, lhe 
mandou agradecer muito aquellao£ferra,& a aceitou, ôc Si-
mão Guedez per fua pelfoa o foi bufcar,& o trouxe á fortale 
za,onde lhe mandou dar o milhor apofento que av;a3com to 
do o neceílàrio para feu ferviço. E tendo Nuno dâ Cunha, 
que entam eftava cm Dio,recado de Simão Cucdcz,doe lia-
do em que Cogertechan alli chegara,& quem era, o mandou 
levar à Dio para lhe fazer algum bem,como fez, prover doo 
do neceífario/E porque elleeftavade caminho para Goa, 6c 
Soltam Badur era ido a vifirar alguas partes de feu Reino,co-
mo atras diífemos,* lhe efereveo fobre Cogertechan, pedin-
dolhe ouvelfe efte homem por hum dos feus acentos, por 
quem elle era,& por lhe fazer ã elle racxcca8c afsí o encom 
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dou à Manoel de Soufa Capitão da fortaleza de Dio , & ao 
Rao Capitão da cidadeE quandoel Rei veo por a recomen-
dação que lhe fez Nuno da Cunha,& por faber quem era C o 
gertechan,o recolheo por feu Capitão, como os outros mais 
principaes.E como naturalmente era magnifico , & liberal, 
logo de boa entrada lhe mandou dar para fe aperceber do ne-
çeífario vintefette mil pàrdaos douro, &elle foidefpois hum 
dos principaes Capitães de cambaia, 

C A P I T V L O. V I . 

Como o Hidalchan mandou rogar ao Açadacban que fe fojse para et~ 
le3<sr como o Açadacban trabalhou porque TSLuno da Cunha • - * 

. tomafie as. terras firmes de Goa< 

Ndavão nefte tempo os tres Capitães Gentios 
que diífemos, Berugij, Verugij, & Ramugij 
nas terras de Goa muiproíperos,deftroindo,& 
roubando as coufas dos Mouros,iem perdoar à 

5,0 ^^^"©írwi» algua, com cujo temor os Tanadares Mouros 
deixavãoas terras, recolhendofe em Goa. Os Mouros Nai-
teas,que iao os naturaes da terra, fugião com fuas molheres, 
& filhos para às terras de Goa, fomente ficou na fortaleza de 
Pondà hum Tanadar por nome Genetechan,homem princi 
pal,& bom cavalleiro,ao qual poferão cerco,& tam apertado 
foi delles,que elteve para deixar a fortaleza,como elles fazem 
quando fe vem cm algum aperto deites ladrões, ou para mi-
lhordizer,deitesfeusSenhores naturaes,& arítigos daquel-
las terras.Ncíte cerco não fomente Genetechan perdeo gen 

30 te,mas os agreífores muita mais.E porque em hüa cilada que 
Genetechan lhes armou,morrerão algús dos principaes,elles 
fe forão à outras partes,onde não efperavão achar tanta refif-
tencia , fazendo muito dano por o muito que receberão em 
Pondà,& com defej.© de fe vingarem, tornarão fobre Gene-
techan,© qual fe vio tam apreílàdodelles,quelhe vèoà mo-

" \ ver concerto,que dcixaífemi elles as terras de Pondà, & Salíe-
te,& fe foffem para as terras de Singuiçar,Cacorà,& Bailim, 
& as tomaflem com a Tanadaria de Cintacora, & as comcf-
fem livremente para femprc,com o qual partido fe forão cõ-

40 tentes. Genetechan,& os Mouros que eítavão recolhidos lias 

Ilhas, 
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Ilhas, tornárãofe par a fuás cafas, o que não oufarão fazer os 
Tanadares,temendo que como a gente eftava levantada,por 
íèr quaíi toda Gentia,não lhe quileífem obedecer.Os Gança 
res delias, que fão as cabeceiras obrigados aos pagamentos 
das rendas das Tanadarias, vendo que as terras ficavão afsi 
defamparadas de Tanadares,enviarão muitos recados ao Go 
vernador Nuno da Cunha,que mandaífe tomar poffe delias, 
porque elles as querião entregar,antes a elle,que aosMouros, 
por lerem delles mais vexados,&roubados.Nuno da Cunha 
difsimulou com efte requeriméto,não o aceitando, nem en- i o 
geitando a offerta, efperando vir occafião para as elle aver 
com mais caufa, por não rompera paz que tinha aílèntada 
com o Hidalchan. 

O A çadachan,como quem de algum lugar alto,& feguro 
efta olhando algum grande fogo que anda nos cãpos alheos, 
afsi elle da fua fortaleza de Bilgan eftava olhando em q avião 
de parar todas eftas coufas que ardião per tantas partes, cujo 
fogo elle accendera,atè que o negocio vèo à parar no termo 
que eile mais defejava.Que foi,efcreverlhe o Hidalchan car-
tas muimimofas, rogandolhe nellas muito que lefoíTepara to 
elle,porque com feu confelho,& prudência eíjperavagover-
nar melhor aquelle Eftado; q lhe pedia por a obrigação que 
tinha aos oíTos de feu pai,folgaíTe de lhe fazer aquelle prazer, 
& que elle lhe promettia moftrarlhe logo per obras quanto 
ifto eftimaria.O Açadachan,que era mui aftuto,& dilsimula 
do,toda a fua refpofta foi, pedir ao Hidalchan o ouveíle por 
efcufo,por fer ja mui canlado dos trabalhos da vida, & eífa q 
tinha por paífar,que feria mui pouca,fegundo fua idade,que-
ria defpender em fe encomendar à Deos,fem entender em 
outro negocio.E mais q elle tinha promettido de ir morrer à 3 o 
Meca,para là fazer penitécia de feus peccados. Que lhe pedia 
por merce ouveífe por benuião lhe eftorvar efte caminho 
de fua falvação.E para o melhor poder fazer,lhe fizeífe mer-
ce de hüa carta para o Governador da índia o recolher em 
Goa,para àhi embarcar para Meca:& que efta licença averia 
por maior merce que quantas delle tinha recebidas. Por tan- / 
to,que mandaíTe tomar polTe das terras que feu pai lhe dera, 
porque elle com efta fua ida as defpejava. O Hidalchan o tor 
nou outras vezes apertar,fem poder delle tirar outra coufa:de 
q indinado determinou de o ir deftroir.Avifado o Açadachã 4 0 

por 
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por algüa pefloa com quem o Hidalçhan comunicou o cafo, 
efcreveo logo à Nuno da Cunha,fazendofe grande Teu ami-
g o ^ por lhe Nuno da Cunha ter efcritto antes difto fobre 
as terras firmes,& como os Guançares o importunavão que 
mandaíTe tomar poíTe delias,por eílarem de volutas,& perdi-
das^ que elle deixava de fazer por amor delle Açadachan,& 
por a amizade que tinha com o Hidalçhan. Neila carta lhe 
reipondeo^que elle as devia tomar,porque o Hidalçhan não 
eílavaem tempo que as podeífe defender do Gentio: & por-
ei melhor feria ter el Rei de Portugal o rendimento d^quel-
las terras,que eílarem em poder de quem as tinha. Nuno da 
Cunha vendo eíla conjunção,que era a principal caufa com 
que fe podia defeulpar com o Hidalçhan , que não mandara 
tomar aquellas terras por cobiça de feu rendimento, mas por 
eílarem defamparadas:para atar bem eíle negocio, & mais à 
feu propofito, mandou ao Açadachan Chriílovãode Figuei-
redo, que era húcavalleiro da cafadJel Rei,morador em Goa, 
de que ja falíamos,por fer mui conhecido, & amigo do Aça-
dachan^ mui aceitto de todos os Senhores do Balagate. Ao 
qual o Açadachan entre outras coufas lhe defcobrio, que o 
Hidalçhan,como homem ingrato vario que era,eftava 
mal com elle,carregando fobre elle muitas culpas, & que por 
iíío fazia muito fundamento da amizade de Nuno daCunha. 
Que lhe diífeífe de fua parte,que lhe pedia por merce,que fen 
dolhe neceíTario recolherleà Goa,o quifeífe receber como 
amigo,&: fervidor feu.Porque elle íe achava mui velho,& cã-
fado,& não queria experimentar condição de novo Senhor, 
que logo começou feu reinado,tirando os olhos à feu irmão, 
& delpois matou ao autor diífo, & fazendo outras coufas de 
mancebo cruel,&de pouco governo- E quanto às terras, íè 
o Governador Nuno da Cunha quifeífe delle algúa ajuda pa 
raas tomar,elle a daria.E para mais confirmação da amizade 
com Nuno da Cunha,fez logo voto que fempre feria em fa-
vor dos Portuguefes, & nunca per modo algum confentiria 
ferem aquellas terras tiradas à Goa,por ferem erança da mef-
•.ma cidade. Vltimamente indo, & vindo Chriílovão de Fi-
gueiredo com recados,aífentou com o Açadachan per eferit-
tura,que viílo o eílado em que aquellas terras eilavão, & a 
grande deílruição, que os Gentios nellas tinhão feita, fem o 
Hidalçhan àiílo acudir, por ter muitas occupações, & tra-

balhos, 
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balhos,que o Açàdachàn como vezinho mais chegado,à quê 
competia defendelas,pcrmuitas razoes,qué o movião, defiC. 
tia dellastPolo que o Governador as podia tomar, & que em 
elle as aceitar fazia húa grande amizade ao Hidalchan: por-
que mais lhe importava o favor, & boas obras que recebia 
dJel Rei de Portugal,que o rendimento d aquellas terras, que 
nEo era igoal à delpefa que o Hidalchan fazia em as defender 

% dos ladroes. E q.por efte ferviço que elle A çadachan fazia ao 
Hidalchan feu Senhor,era digno de o tornara fua graça, da 
qual ao prefente eftava fora,por fe querer aquietar na velhi - i o 
ce,& não o poder ir fervir à fua Corte em cargos, Sc officios 
que requerião forças de homem mãcebo,& mais fáo do que 
elle era. AíTentado ifto afsi, Nuno da Cunha mandou tomar 

4. Eftastermfirmes de Goa forào as terras,3 comolhas também ós Ganzares oíferefcião. 
ja do Ejlado,em tempo do Governa 
dorDiogolopez.de Sequeira,& de 
Rui de Mello Capitão de Goa, q as C A P I T V L O V I I . 
tomou, & os Mouros as cobrarão 
governando a IndiaDom Duarte de ^ > » i r r- trts * j m-r \ - t r 

Menefesjcndo capitão de Goa Frã Como o Açadachanjefoiparaelde!BiJmgaypr de/contentar 
pjco pereira vefiana. ao H ídalcban, V Melijue Ver ido foi 

loâo de Barros na pecada,no perdoado. 
cap. ç, do Imo. 4. & nf cap. 1 o .da * ZQ 

imo.7. 

E N D O a natureza,& eftudo do Açadachan 
V_M inventar enganos,&bufcarefcapulas de húas 

culpas,com a fabrica doutras, tratou de iníi-
nuarfe na beneVolencia d'el Rei de Bifnagà, à 
fim de metter o Hidalchan em grandes necef-

íidades, & fazer que o temeíle à elle.Para o que mandou hu 
meífageiro com cartas à el Rei de Bifnagà , perque lhe pedia 
feguropara fe ir ver com elle fobre coufas queimportavão 
muito à feu Eftado. E para metter mais em íufpeita de fua 3 0 

lealdade ao Hidalchan, Sc lhe dar mais em que cuidar, cfpe-
rou a melho r occaíião que pedia fer. Efta era hum ajunta-
mento queel Rei de Bifnagà faz mui grande em cada hum 
anno,levando hiim feu ídolo principal com muita folemni-
dade,com o qual corre com aquelle feu grande exercito por 
as partes principaes do Reino. A efte ídolo fe ajuntão todos/ 
os outros do Reino, & feitas luas ceremonias, deixando o 
ídolo principal em feu templo, os outros fe tornão para 
íeus pagodes, E porque efte anno quis e lRei celebrar efta 
íeftaçom maior exercito^do que leyava quando ia à guerra, 

dizia 
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dizia o p o v o, que e íla fuá ida fob efpèciede: feílá, era pata to-
mar a cidade de Raehol, que/o Hidakhaàlhe" tinha tomada,> 
tendoa o de Bifitagà ganhada ao Hidalchan,como na tercei-' 
ra Década diíFemos;*© Açadachan como teveo feguro d.'el 
Réi j& cartas de muito contentamento de íua ida, partio de 
Bilgan com treze mil homés,de que os tres milerão de cávál-
lo,& dozentos clefantes.E ainda neíle caminho quis enganar 
à Nuno da Cunha,a que mandou dizer, quecnviaílè c5 elle 
Chriílovão de Figueiredo,porque faria com el Rei de Bifna-

10 g à , que por razão do Senhorio que tinha antiguamente nas 
terras de Goa,fizeífe doação delias à el Rei de Portugal. Nu-
no da Cunha,poílo que o dercito delias íe fundava no poder 
das ar más contra os Mouros,quis comprazer ao Açadachan, 
&: para ao adiante ter mais húa caula,ainda qué fraca,& man 
dou com elle Chriílovão de Figueiredo. -

O Açadachan como não queria perder aquella conjúção 
da oíferta d el Rei de Biíhagà, & para dar mais fufpeita de ít 
ao Hidalchan,appreíToufe tanto,que quando Chriílovão de 
Figueiredo chegou àBilgan,eraja partido, & o foi tomar ao 

z o arraiald-el Rei de Bifnagà,de quem o Açadachan foi recebi-
do com grande hoiira, & de boa entrada lhe deu logo duas cl 
dades Tungè,& Turugel,vezinhas hüa daoütm, & pegadas 
110 eflremo da fua cidade dcBilgan,& lhe fez prefente de cem 
mil pardaos d'ouro,&: peças que valião outros tantos. Alem 
diífo lhe fez a maior honra que elle foe fazer aos mais princi-
paes fetis acceitos,quehe darlhe a primeira entrada, quando 
pela manhãa lhe vão fazer çalema,que he a adoração que fa-
zem á feus Reis,& o antepôs neíla honra à todos os feus, do 
que os Senhores da Corte muito fe anojarão por elle fer Mou 

3<pro,& que fora eferavo do Hidalchan, & determinarão de o 
matar.Mas el Rei fe achou grande có fua vinda,& fe avia por 
o maior Rei do mundo,em o Açadachan o vir fervir,deixãdo 
o Hidalchan,porq entendeo delle qporcaufade aggravos o 
fazia, & efcerava que com a indinação que trazia, o ferviria 
lealmente na guerra.Tambem o A çadachan fez prefente à el 
R ei de cavallos Arábios mui fermofos,& de elefantes. 

O Hidalchan como foube da ida do A çadachan àBifnagà,fe 
deu por morto,& íem Eílado, & chamados cõ diligécia o Ma 
dre Maluco,& Cota Maluco ajútou quatrocétos mil homés, 

40 em q entravão nove mil de cavallo,& fettecétos elefantes,& 
E E foi 
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foi ter à hum lugar doze legoas donde eftava el Rei de Bifna 
gã^o qual tinha coníigo quinhentos mil homés,dos quaes os 
doze mil erão de cavallo, & mil fettecentos & trinta elefan-
tes,& o Açadachan có feu arraial eftava apartado do d'el Rei, 
mas perto delle.O Hidalchan enviou hü meífageiro à el Rei , 
q àellelhe foi ditto,q o Açadachan feu efcravo era fugido pa-
ra íuaCorte,& porq nas pazes q tinhão aífentadas fe cõtinha, 
q todo o cfcravo, ou devedor q fugiífe de Reino à Reino, fe 
reftituiífe,lhepedia lho mandaífe reftituir,& entregar.El Rei 
fem refponder ao meífageiro,o mandou ao Açadachan, para 
q elle deífe areípofta,& que eífaavetiâpor fua.O Açadachan 
o reteve como prefo, & paífados algus dias o defpachou, fem 
fe faber o que por elle mandou dizer ao Hidalchan, & enga-
nou àel Rei j dizendoihe o recado que deu ao contrario do 
que o mandou,do que el Rei ficou mui contente. 

Por eftemefmo tempo Melique Vcrido, como fugio de 
Bider à fúria do Hidalchan,per confelho que lhe derão o Ma 
dre Maluco,& o Cota Maluco,eíiando ambos com o Hidal-
chan , fe vèo metter ern fuas mãos. E entrando na fua tenda 
em habito vil,com húa machadinhâ ao pefcoço,fe lançou aos 
feus pès,& éüí voz alta que todos oUVião,diífe: Vees aqui Se-
nhor o teu efcral>o Ferido,à quem o Demonio enganou emfaliar cou-

fa, que quando agora que ejlou em meu ftjo, caio nella, me foge a terra 
debaxodospèséMas pois eflou ante os teus confefiando meupecca-
do, aqui trago neíléferro o algoz delle, que me pode tirar a cabeça 
fora dos ombros. Efe eu mofou digno de tam honrada morte, feja 
qual tu mandares tque para iffo eflou aqui apprefentado: porque nunca 
íDeos queira que eu híba ± fe minha 7>ida te de/aprouver, que àmi 
não feria rida, a que eu ttieffe, ejlando fora de tua graça. E afsi 
a não tenho eu , pois ojfendt tuas orelhas, com minha oufadia de 
palavras, porque de entam para cà ando con1>erfando com as 
alimarias , comendo , bebendo , dormindo nos campos ,fem 
oufar de apparecer entre agente. O Madre Maluco, & Co-
ta Maluco , ainda que feu inimigo , interrompendo ef-
tas palavras, que ja vinhão com muitas lagrimas, inter-
cederão por elle com o Hidalchan de maneira, que lhé não / 
foube refponder, fenão í A bom tempo hèo pedir perdão. Per 
efte modo foi Melique Verido perdoado do Hidalchan, & 
logofe começouá fervir delle naquelle arraial por fer ávido 
por cavallciro, & induftriofo. Mas não viveo muitos dias 

i a 

f v. 

de 
40 
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de paixão,fegundo dizião,de fe ver deferdado do feu, & o Hi 
dalchan por comprazer aos Capitães que com elle o ferviáo, 
deu à leu filho que era menino de quatro annos o feu Eftado, 
de que mandava recolher os rendimentos para lhos ter em 
depohto,ate fer de idade para fe governar; 

C A P 1 T V L O . V I I I . 

Do engano que o Jcadachan fe^ a el 1{eide 'Bifnagà, & a Chrijlo-
'bao de Figueiredo,®* comojehèofugido para o H idalcban, 

que por outros taes enganou o defeja-
ha matar. " 

A N T O que el Rei de Bifnagà aíTentou feu 
arraial ao longo do grande rio Nagundin,ven-
do que o Cota Maluco fe viera para o Hidal-
chan, fendo elle antes grande inimigo de feu 
pai,por lhe querer tomar o Eftado, & elle Rei 

o favorecera como amigo,lhe mandou dizer,que hua das cau 
7.0 fas perque fe deixava de chegar mais ao Hidalchan,& appre-

fentar batalha,era, por laber que elle hi eftava para o ajudar 
naquella guerra;o que elle não acabava de crer, por duas ra-
zões: aprimeiia,por fer filho de feu pai , que em quanto vi-
vera fora fempre perleguido do Hidalchan paffado, 8c que o 
pre lente defpois que viera ao Eftado que tinha portam maos 
meios, ainda não fabia fe lhe faria outra tal perfeguição. A 
outra razão era,por elle Rei de Bifnagà fer tanto fèu amigo, 
& mais certo que o Hidalchan,como tinha experimentado. 
E que do que mais fe eípantava,era, darlhe fua neta por mo-

3 o lher,fendo ainda Criança: &c que fe temia de a não poder ca-
lar por falta de dote,que elle lhe prometia tal ajuda, com que 
aeafaífe honradamente. Sobre eftas razões lhe mandou di-
zer outras,para o tirar d'alli, & o metter cm odio com o Hi-
dalchan. A efte recado refpondeo Cota Maluco cm poucas 
palavras, dizendo, que eftava em outro tempo, 8c que elle 
mudava as coufas. Como cl Rei ouvío efte defengano,& 
foube quedo Açadachan ião, & vinhão recados ao Hidal-
chan , ouveo logo por fufpeito, não que lhe tiraflè a entrada 
honrofa que tinha, mas mandou à hum feu Capitão que ti-

40 veííèolhonelle. 
E E * Nefte 
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> j Ncftc tempo o Açadachan pedia â el R e i , que da muita 
gente que alli tinha lhe deíTe algúa efeolhida,porque com el-
la,& com a fua fe atrevia tomar todo o Êftado do Hidalchan 
em quanto o elle entretinha alli. El Rei lha não deu, & fe pôs 
em caminho para a cidade de Rachol à lhe pôr cerco,como ja 
fizera outra vez,quando a tomou ao Hidalchan velho, & in-
do ja duas jornadas,& o Açadachan com elle, quando vèoá 
terceira,que el Rei levantou feu arraial,d'ahi à duas horas le-
vãtou oAçadachan o feu.E como ja tinha mandado ver o lu-
gar per onde o rio Nagundin fe podia vadear, chegouíè à el-
le,& mandou paíTar a fua gente da outra banda, para ir ter 
com o Hidalchan. Vendo iílo o Capitão que o trazia em 
olho,foi à grande preífa aVifár el Rei,que logo fez volta, cui-
dando que o podeííè alcãçarrmas como o Açadachan levava 
grande ventagem de tempo,era ja mui alogado do y ao. Com 
tudo mandou el Rei algús Capitães que o feguiífem, como 
fizerão per eípaço dealgúaslegoas,em que lhe matarão, & 
cattivarão muita gente,& tomarão grande parte de fua reco-
yagem.E o Açadachan fe vio cm tanta preílà, que à unha de 
feu cavallo efeapou, ao qual elle defpois teve tam mimofo, 
por o perigo dc que o livrou, que lhe mandava fazer acama 
dc colchóes.Quando determinou de fugir,tres dias antes def-
pedio a Chriftovãode Figueiredo, à quem trazia enganado, 
detendoo cm palavras íobre o negocio das terras firmes dc 
Goa,que avia de trattarcom elRci de Bifnagà,comopro-
mettera à Nuno da Cunha.Per efta maneira fe falvou o Aça-
dachan no arraial do Hidalchan, que logo em chegando lhe 
fez mercc das terras de Curale, & Salfetc,que começão em 
Banda, &chegão ate as de Ceptapor,& Sarapatam,com 
que lhe ficavão terras,qüe pela coitado mar tomavão vinte 
oittolegoas. 

El Rei de Bifnagà tornado do caminho que levava con-
tra o Açadachan, encaminhou feu exercito pata Rachol, Sc 
mandou dizer ao Açadachan, que eftava trifte por aver da-
do gloria à feus Capitães de ficarem verdadeiros, & elle Rei 
enganado,porque quando o recolheo,o avifarão, que. fe não 
fiaffe delle, porque homem que não tinha fè com o Senhor 
cujo eícravo era, menós a teria com elle: mas que a defeulpa 
que tinha era,que como elle vinha fugido,& bufeava ampa-
ro de fua vida, & era proprio dos Principes foccorrerem à 4 < J 

pefloas 

10 

8 
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peífoas miferaveis,& condoeremfe dos necefsitados, quanta 
lhe dezião fcus Capitães contrariava. E que nenhús norheSi » 
Ião mais íaciles de enganar que os Reis,& homés deeípiritos » 
generoios, porque as*vilezas^ & aftucias de que não uiao, » 
não as entendem quando outros lhas fabricão.Equefefua » 
vinda à elle fora para provar o feu dinheiro , mais hortef-
to lhe fora mandarlhe pedir merce, & ellc lha fizera ma-
ior , & não per aquelle modo de traição.O A çadachan lhe 
refpondeo , que não avia Dcos de permitir polo em tan-

to ta nccefsidade, que foífe fervir à quem não tinha conhe-
cimento do mefmo Deos. E que quanto ao dinheiro, que 
muito mais lhe devia do que lhe dera, por fazer com o Hi-
dalchan paífado feu Senhor que fe tornaífc do cerco que lhe, 
ia pôr àfua cidade de Biihagà,onde ouvera de gaitar a vi-, 
da , quanto mais.tam pouco dinheiro, 6c àfsi iria,húa coufa 
per outra. 

O Cota Maluco,por que queria grãde mal ao Áçadachan, 
vendo que fendo tantas vezes traidor .ao Hidalchan , em , 
chegando donde o fora offender,lhe fazia merce de terras,, 

i o q u e podia dará hum filho,fingindo ter recado, que cl Reidcj 
Biínagà lhe mandava entrar em fuás terras , íè deípedio d'o> 
Hidalchan, dandolhe ainda hum remoque fobre as merces; 

que fazia ao A çadachan, dizendo, que não queria perder o, 
que tinha ganhado com tanto fangue,pois ate aquelle tempo : 

não tinha medrado mais que o que ellc ganhara pela lança.El 
R ei de Bifnagá como foube que o Çota Maluco era partido, 
parafuas terras,pareccndolhe que o fizerapor razão do reca-
do que lhe mandara,envioulhe cem mil pardaos d'ouro,com 
osquaes elle fez gente,& foi p ôr cerco à cidade dçNakeguir, 

3 o que era do Hidalchan., s 
Nefte tempo abalou o Hidalchan do lugar onde eftava, 

tk tanto que chegou ao rio Nag^tiidirt, não oufou de paífar, 
nem menos tornar atras, fabendo que el Rei tinha poilo em 
grande aperto a cidade de Rachol, porque concurriãoduas 
coufas,que o fazião não fe mover d'alli, faber que el Reief-
tava mais poderofo que elle,& ter expcriencia do que acon-
tecera naquelle mefmó cáfo, & lugar, quando lhe tomarão 
aquella cidade de Rachol. E o principal era vero Cota Ma-
luco partido , & não fe fiar elle do Áçadachan , por fuas 

j.o malícias, & artifícios. E temia que hum, & outro tiveífem 
E E 3 Orde-
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ordenado algüa coüfa com cl Rei,de qüefti tinhão recebido 

[ dinheiro,& boas obras,com que perde (lè o Eftado, & a vida. 
Polã qual razão lè concertou comei Rei per cila maneira, 
que a cidade de Rachol eftiveífe por clle Hidalchan como 
cftava,& tiveíTe todas ás terras que lhe pertencião da parte 
de Oefte ate Suducrte} & que el Rei de Bifhagà as de Lefte 
atè Suefte,queeraode maior rendimento,em recompen-
faíTão do corpo da Cidade que ficava com elle Hidalchan. 
E com efte concerto ficarão em paz,& cada hum fe foi para 
fua partes 

O AÇadachan, porque não oufava de ficar com o Hidal-
chan ociofo,temèíldoque o mataífe,por quantas malda-
des tinha cÓmettidas còilttáelle, andava fempre ao loiige, 
& ofterefccofe que queria ir Contra o Cotá Maluco , que 
alem de ter tomada á Cidade de Naiteguir, por cerco que 
lhepofera, andava defttoihdò outtas cidades que não eíta-
vão ptoVidâSi O Hidalchan lho agradeceo, & lhe mandou 
que foífe diante,que elle em peífoa queria ir fobre a cidade 
de Bichocoildà. E como o Açadachan ia á efte negocio de 
boa vontade , apertou tanto com o Cota Maluco, que o fez 2.0 
fair logo da cidade: & afsi Como o Hidalchan ia de cami-
nho , o Cota Maluco fe foi metter em fuas mãos, levando 
Coníigo fuâ nCta j que lhe tinha ptomettida por molher, & 
afsi mefmo íèu filhó maior, pará Cafar Com hüa irmãa do 
Hidalchan * Com eftes cafamcntos ceifou toda a fúria da 
guerra, & ficarão cm paz; mas com todo efte parentefeo, 

em hum paíTo de Serras per onde fe entra no Eftado do 
Cota Maluco,mandou o Hidalchan da parte 

das fuas terras fazer hüa fortaleza,co-
mo freo contra 0 Cota 

Maluco. 
PO 

» ' 

CAPI-
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C A P I T V L O. IX. 

Como el'Reide Cambaia, mandou ao Hidalchan as mjigmas %eae$i 
para quefetntttulafSe fyiyis? lhe dejje obediencia, ir. como não quif 

taltitúlo,& das inquietações em que andou o Jçadachantatè 
que com medo do Hidalchan fe lhe Vèo metternas , i \ 

i mãos com bum grandeprefeute , • 
de dinheiro* . ;,. ( , i ' , 

I O 

E S T E tempo,,que por os cafamentos, & » 
amizades com os Príncipes vezinhos,o Hidal- » 
chan citava quieto na lua cidade de Bifapor,-" 
Soltam Badur Rei de Cambaia , que como ak>* 
tivo, & atnbícioíb fe prezava de ter grandes " 

Senhores por yaífallos, & o Hidalchan eratam grande em » 
Eftado, & riqueza, defejava de o trazer i fua amizade, & » 
obediencia. Polo que para o provocar mais a i í fo ,o tentou " 
com lhe offerecer titulo de R e i , que 0 Badur como maior " 

20 Rei do Indoftan dizia poder dar. Para cfte cffeito lhe man- >' 
dou hua embaxada per Xacoez (que jaà Nuno da Cunha 
mandara por Embaxador) mandandolhe por elle húa cabaia, 
húa touca,& hum fombreiro de Sol vermelho, que Cao iníjg 
nias ReaeSjpedindolhê que por amor dclle, como de amigo, 
acceitaíleaquellaspeçasjpois cõ cilas ficava intitulado Rei, 
por o poder que elle como Rei de Cambaia tinha, fcguiido o 
coftume do Indoftan.E também lhe pedia quifeífe chamarfe 
Badur,em memoria de receber de fua mão o titulo de Rei ,& 
que cÕ iíto ficanão todos liados,& para fempre amigos, pois 

j o íèu tio o Nizamaluco,& Madre Maluco tinhão acceitado fua 
amizade, & lhe deíle também fua obediencia, como a elles 
derão. A o Embaxador,fez o Hidalchan muita honra, & lhe, 
deu grandes dadivas,& d aquellas peças tomou a cabaia,& a 
touca,& não o fombreiro,por nao ficar cõ titulo de R e i , ref-
podendo a Soltam Badur,q elle íe contentava cõ o nóme de 
feu pai,qeraode Hidalchan,& acceitava as outras peças co-
mo feu fervidor,& amigo,em cuja amizade, & graça queria, 
& defejava eftar,cõ outras palavras de grãde agradefciméto.r 
Procurava Soltã Badur efta nova amizade do Hidalchan em 

40 odio dosPortuguefeSjComo adiãte feverà,& logo aproveitou 
. , E E 4 ao 
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ao Hidalchan; porque o Nizamaluco cftava para lhe fazer 
guerra, de queeeífou poreftanoVa liaiiça. E o indicio difto 
foi,que naquella conjunção o Nizamaluco mandara dizer a 
Nuno da Cunha , que lhe pedia por merce lhe delTe licença 
para tomar a cidade de Dabul,mandando íàir delia feu Feitor, 
& como a tomaíTe,o mandalíè eftar outra vez deaííèntonel-
la como eftava,& fícarião nâ mefmacidadc as pareas que de 
antes pagava,& tudo o mais que elle ordcnaífefc faria. Nu-
no da Cunha lhe refpondeo,que elle não confentiria tal, por 
fer amigo do Hidalchan,& que per nenhum intereífe quebra 
ria apaz,& amizade que com elle; tinha,antes o ajudaria mui-
to como bom amigo. E que outro tanto faria porelle Niza-
maluco,mas nãoeni oí fenfa,& dano do Idalchan,nem de 
qualquer outra peíToa à que éftiveífe obrigado por lei dc 
p a z a m i z a d e * por a natureza dos Portugucfes fer guardar 
verdade â quem o promettem. Com a qual refpofta, Sc com 
aliança deSoítam Badur, o Nizamaluco não procedeo em 
ícupropoííto. 

> Entretanto o Açadachan, como íe não fegurava em íèu 
i animo,com aquella inquietação, que os homés que não le-

guem virtude,coníigo tem,trazia fempre diante as teftemu-
nhasdefuaconfciencia,quefãoos maiores algozes quehua 
alma pode ter. E como tal, temia que o Hidalchan tomaíle 
Vingança de feus feitos, Como fe viífe fem necefsidade delle. 
Pelo que perluadio ao Cota Maluco,que fe foííè para fuas te-
rras,& começalíe fazer guerra ao Hidalchan,em pagamento 
de quanto mal lhe tinha feito& que elle faria outro tanto per 
íiiaparte,& afsi averião fatisfâção de fuas perdas. Cota Malu 
co afsi o fez , Sc o Hidalchan entendendo que tudo procedia 
da maldade do Açadachan,& não o podendo acolher para o 
matar, como defejava, teve confelho com algus léus priva-
dos,que remédio teria para iíTo, propondolhes as eícapulas q 
o Açadachan bufeavá para o não acolherem, porque era tam 
manhofo,que quando lhe avia de ir fazer a çalema, ninguém 
fabia a hora,por variar elle os tempos, Sc fempre avia de fer 
quando elle Hidalchan eftiveífefo,& â ida, & à vinda era có 
muita géte,como quem fe temia:&que não fe podia comet-
ter defeubertamente,porque era muipoderofo em gente, St 
não era bem que por eaíligarem hum homem roim,perecef-
fèm muitos bõos,&a gente de cavallo que trazia era melhor 

que. 
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que a delle Hidalchan,porque como eftavá em Bilgan, vezi-
nho de Goa,eícolhiaos melhores cavallos q vinhao de Ara-
bia.Finalmente apontando outras muitas coufãs, vèo aílèn-
tar,com o parecer d'aquelles íèus confelheiros, q devia defpa 
char ao Açadachan para ir defender dos ladroes as terras que 
lhe tinha dadas Genetechan, & as que o Governador da ín-
dia tinha tomadas.E que antes que o Açadachãpartiífe,man 
daífe ao Capitão de Merique,q era feu criado,& tinha aquel-
la cidade por elle defdo tempo que lha dera Maluchan, que 

1 9 quãdo o Açadachan per hi paífaífe(o que de necefsidade avia 
de fer)o prendeíTe, & quando o não pudeílè fazer, lhe não o-
bedeceíle,poíto que feü Senhor foflè.E que tato que o Aça-
dachan paüaílè a Serra,& aridaílc na fralda do mar occupado 
na guerra com os Porttiguefes, elle Hidalchan foíTe com to-
do leu poder, & lhe tomaílè Bilgan fua acolheita, & defpois 
os paíTos da Serra*para não poder tornar acima.E que per ef-
ca manera hüade duas coufas, o avião de matar, ou a fome, 
porque lhe não irião do Balagate mantimentos, ou morreria 
em aigua batalha,fe com os Portuguefes pelejaíTe. Para me-

t o lhor corar efta partida,delpois que o Hidalchan teve efte cõ» 
felho particular,& fecreto.,te ve outro geral,para que mandou 
chamar ao Açadachan,& diante delle propos à todos, como 
elle tinha feito merce ao Açadachan da maior parte das terras 
firmes de Goa : & por iífo â elle pertencia recuperalas de 
qualquer mão em que eltiveíTem.-ôc que ifto era para que os 
mandara chamar,& afsi à elle Açadachan, para logo ordenar 
de fe partir antes que mais dãno fe fizeífe. Approvado de to-
dos efta propoíta do Hidalchan,ficou o Açadachan mui có-
tente por fe alongar delíe,cuja prefença muito receava: & co 

3 0 mo homem que avia de fazer a guerra per aquella fralda do 
mar, & avia de pelejar com os Portuguefes, quis levar d'alli 
algúa gente àfoldo;para que mandou pedir algum dinheiro 
ao Capitão de Metiche feu criado. O qual como eftava ja a-
moeífado do Hidalchan,não refpondeo ao Açadachan aoq 
pedia, dando por élcufa, que nas obras da fortaleza que lhe 
mandara fazer tinha gaitado muito. No modo deita refpof-
ta,o A çadachan como era fufpeitofo,& aítuto > páreceolhe q 
fallar eite feu criado tam feccamente, vinha de aígüa confian 
ça que tinha em outrem,que o podia livrar do caitigo. Com 

4 o efta fufpeita tanto trabalhou,que os privados do Hidalchan, 
EE 5 àque 
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à que dava parte de fcüs fegredos ,à quem elle groflàmencc 
peitava,lhe vierão à deíeobnr que o Hidalchan deíèjava dê o 
acolher para o caítigar,mas não lhe diíferão quando , ncm o 
modo,fomente que fe guardaífe.E para defcobrir mais a Von 
tade do Hidalchan,hum dia pela feita,fabendo que eílavalo, 
entrou com elle,& com dozentos mil pardaos que levava, fe 
lançou à feus pès,dizendo: Senhor dizem me que me queres pren-. 
dermatarsnãofeiporquelSe meus inimigos to aca/ifelbao, tjjo Jerà 
por ensejados /èrVicos que te faço, & Ver em que tio tempo queeftàs 
mais efcandahzado de mi, me Vou eu ojferefeer com apefioa,zjrfazen-, i o 
da.E tem razão,por que outro tanto nãojazem elks.Se me tens algum 
odtopor coufas quepajfarão defpois do fallejciment o de teu pai, <y dif-

ferenças entre ti}íF Malucban teu irmão, tirado o pez ar queentam. 
UVefle,porifioJuu eu digno demerce ,por comprir o teftamento de teu, 
paiyür querer tér mais conta Com fua alma,que com teu contentamen-
to.defpois que quis Deos quefie afies no Ejlado que ora tens ,fempre 
teferVi.Verdade hequealgftascoufascomettiporme affombrarem ho 
mes que dejèjaVaoVsrme pojlo em odio contigo.E eu por fugir tua in-
dignação bujeaVatodo o modo cautela parafalVar minha pejfoa, 
mais que por te deferVir, porque coufa natural he aos filhos fugirem ei 2. o 
indtnaçao dospaisfir aosferVos a dos Senhores\porque o temor efie fò 
amparorefugio tem de aujentarfedo lugar do perigo. 'Porem jem-
precom eflas mudanças que fazia,fempreperjeVerei em te ferVir com 
toda a lealdade,obedienciay<srfè.Se te deziaoque tinha muito dinhei-
ro ,0* que Vendote em necejsidades, nao te jerVia como era obrigado, 
eu nao tenhofilhos ,nem parentes para que o aja de entejourar, effii pou 
quidade q pofiuio tua he 3 pois jou teu efcraVo. E o emano que tinha 

feit o à el %ei de Si/nagd,mojlrando que o ia jerVir, acabou em tuar-
llfedamãoejfies doz,entòs mil pardaos d'ouro que te aqui cpre/ènto, 
de lies em moeda,'O- delles emjotas. O Hidalchan em quanto lhe 30 
o Açadachan dizia eftas coufas,laçado à léus pès,eiteve fem-
pre mui prompto ao ouvir,& tanto que vio o prefente, o le-
vantou nos braços, dizendo: Jçadachan eu tenho ouVido Voffas 
razÕes,<r Verdadeiramete q eu as recebo em meu animo por jufias, 
honefias. Verdade he que com algüas coufas q comettefies defpois que 
eu eíiou neíle Ejlado,mais accidetal,que prudentemete, me efcandali-
%a?iesylebrando m e Vojíofaber,tsr idade, mas no fim delias, como Vos 
dizeis,entedia Vi quepodia mais em Vos a lealdade,que a paixão .por 
me acodirdes no tempo em que maior necefsidade tinha de Voffa pefjoa. 
Terdes inimigos, nao Vos cfpanteis, porque coufa bemui cojlumada 40 

aos . 
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aos bornes que tem hojfas qualidades,moverem a enseja os que não fao 
• taes.Tendebom animonao Vos agaJleisyCertifieahdoVos que nun-
ca poderei creer dehosfe não muita lealdade. E pojlo que também de 
mi Vos Vão di\er algüa càufa que Vos ajsõbre ,Jeràper bocca de bornes 
quedefejão de Vospor em odto comigo:por tanto tios em boa bora, on-
de Vos Deos dárà tantasviitôr ias, per que Vos eu façamais merce dá 
quèimportão as tèrras que isconquiflar.Com ifto o defpidio; 

C A P I T V L O X / 

Como o Hidalchan mandou hum mefíageiro àà Governador, que lhe 
alargajje as terras firmes, àquem dilatou a reJpòHa para Dio, para 

onde ejlaVa de caminho, isr como Sòleimão Agaper mandado 
do Hidalchan as Vèo correr, Zr cobrar ,<jr 

lhefoirefútido. 

Açadachan como de ília natureza era inquie 
to,&infiel â todos, tendo antes tramado com 
Nuno da Cunha,como atras diíTemos, que ou-
veíTc as terras firmes de Goa,là negociou com 
o Hidalchan que as cobraíTe,& impediífe ave-

rem as os Portüguefes, parecendolhe que ficava defcúlpado 
com elle,do que com Nuno da Cunha tratara. E do que afsi 
com o Hidalchan ordenou, procedeò enviar logo o Hidal-
chan hum Mouro por nome Suzaga à Nuno da Cunha,efta-
do em Goa,no mes de Settembro do anno dé M . D . X X X V . 
per quem lhe mandoü hua carta de Crença, & dizerlhe de fua 
parte,que Gerietechan feu Capitão que eftava em Pohdà,lhe 
eíçrevera como as terras firmes de Goa,èlle Nuno da Cunha 

30 as acceitara dos ladrões qüe lhas tinhãõ tomadas, & que Ge-
netechán lhas pedira da fua parte,à que elle reípondera, que 
não via recado delle Hidalchan, que quando o viíTe entam 
refponderia,& qüe para iífo mandaVá Suzaga à pedirlhe que 
as mandaífe entregar.E que também lhe pedia que deífc en-
trada aos cavallos para os levarem à fua Corte, por a necefsi-
dade que tinha delles. Nuno da Cunha que a aquelle tempo 
era chamado à píeíla d'el Rei de Cambaia, & eftava ja quaíi 
embarcado,relpondeo ao Mouro,que ellé fe partia para Dio, 
por â neceísidade que de fua prefença tinha Soltam Badur, 

40 para negocio que não fofna dilação, pelo q não podia en tam 
refpon-
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refpondcr,que fe podia ir em boa hora,& que de Dio manda 
riafcu mcífageiro ao Hidalchan. 

Defpedido efte Suzaga,não tardou muito que hum Solei-
ma Agà Turco de nação, Capitão dos Pages do Hidalchan, 
(quelle officio como acerca de nos Capitão dos Ginettes) 
arrendou ao Hidalchan as terras de Goa, dizendo, que à lua 
culta as queria ir tomar das mãos dos Portuguefes, pois o Go 
vernador da Indiaas não queria folrar.O Hidalchan lhas con 
cedco,& lhe dèu comiílãopara prcnder Genetechan,por 
quam mal o tinha feito em não defender aquellas terras aos. 
ladroes,& coníèntir que os Portuguefes as tomaíTem. Parti-
do eito Soleimam daCorte do Hidalchan,trouxe cõfigo cem. 
Turcos, Sc tornou com elle o Suzaga que diífemos, Sc pelo 
caminho vèo ajuntando gente ate chegar à fortaleza de Po-
da,onde eltava Genetechan,ao qual logo prendeo em ferros, 
Sc à feus officiaes,& alem de o afsi ter prelo,o vituperava ca-
da dia de fraqueza, & covardia, que não fofca pára defender 
aquellas terras. Ao que refpondia Genetechan, que o tempo 
dava por teílemunha íe o fizera bem,ou mal,defpois que elle 
tiveffe algum recontro com os Portuguefes, que elle fallavá 
como homem que os não experimentara. A gente vulgar co 
mo vio Capitão novo,& que ie jactava dc fuas valentias, co: 
meçou de fe chegar à elle, parecendolhes terem nellc boa 
comedia.Com iíto ajuntou quatro mil homes,afora mil quer 
cltav ão em Pondà,& quinhentos que trazia em füa compa-. 
nhia com os Turcos. , 
• Dom Ioão Pereira Capitão de Goa,por Nuno da Cunha 

fer ido à Dio , per hum Capitão Gentio (à que elles chanj ão 
em fualingoa Nàique)mandou viíitar à Soleimam , como à 
homem vindo de novo à fer feu vezinho tres legoas de Goa 
Soleimão lhe não quis refponder, antes quilèra prender 
ao meífageiro, mas depois per interceíTão de Suzaga o def-
pedio fem refpoíta algüa.E logo mandou lançar pregões,que 
fob pena de morte ninguém levaífe mantimétos à Goa,nem 
lenha,nem outra coufaalgua,& com quatro mil Soldados,de 
que cento & cinquoentaerão de cavallo, fe partio locro, Sc 
foi correr as terras de Cocorá,que os Gê tios comião por lhas 
Genetechan ter dado pelo concerto que atras eferevemos. O 
primeiro lugar que tomou foi hua aldea chamada Curturij, 
defpois tomou Margam, que he hum templo,& pagode 

de 
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de Gentios cercado à maneira de fortaleza. 
Nefte tempo mandou Chriftovao de Figueiredo,que crâ 

Tanadar mòr,& eftaVa no pagode de Mardor, recado à Dõ 
loão Pereira,como erão entrados Mouros nas terras firmes; 
& que parecia que não Vinhão à pelejar: mas tãto que forâo 
naaldeade Verna meia legoade Mardor, mandou àDom 
loão outro recado ja mais apreífado, como home que fabia 
atenção da vinda dos Mouros.Com elfe recado mandou lo-
go Dom loão o Feitor Miguel Froes, genro de Chriftovao 

i o de Figueiredo,com feis de cavallo, & algüs piães, & dizer à 
Soleimam que fe faiííe dJaquellas terras, pois não moftrava 
eferittura do Hidalchan,perque pediífe á Nuno da Cunha q 

. lhe foltalíe as terras que tinha tomadas ao Gentio, polo que 
lhe amoeftava, que lè não metteíTe na conquiftadelias, por 
não dizer defpois o Hidalchan que o Governador quebrara 
as pazes em pelejar c5 feus vaífallos. Chegado Miguel Froes 
â Mardor,acertou de ir à aldea Vernà hum homem da terra, 
j a feito Chriftão, que por amor de Nuno da Cunha tomou 
ícu apellido,&íè chamou Manoel da Cunha, & era tam fiei, 

1 0 & tam cavalleiro de fua peíToa,Cjue fervia de Capitão.Eftein 
do com algua gente à Vèrnà(que antiguamente fora húa ci-
dade de Gentios) eftava nella gente de Soleimam A g à , que 
como ouve viftadelle,o foi cõmetter. Manoel da Cunha co-
mo homem prudente fe fez em hum corpo,& defpedio logo 
hum pião à grande preíTaàChriftovão de Figueiredo, que 
elle ficava pelejando com aquella gente. Chriftovão de Fi-
gueiredo acodio com brevidade, mandou íèu genro Miguel 
Froes com feis de cavallo,& vinte homés de pè,& por a gen-
te que acodia fobre elle fer muita, o mais que Miguel Froes 

j 0 pode fazer,foi recolher à Manoel da Cunha, antes que o ma 
taííèm,& aos que com elle ião, & todos cm hum corpo com 
boa çrdem fe forão retirando para o pagode Mardor , on-
de eftava Chriftovão de Figueiredo . E porem erão ja 
tam apertados dos Mouros por ferem muitos, queíè Chrifc 
tovão de Figueiredo lhes naoacodira ao caminho com cem 
homés,alli perecerão todos. E nefte tempo tinha ja Miguei 
Froes duas frechadas,& feu cavallo muitasjerão feridos Tho 
me Vellofo cícriv ão do Tanadar mor, & muita gente de pè. 
Finalmente primeiro que todos fe recolheífem, nas voltas 

40 que Miguel Froes fez com Amador Monteiro & Francifco 
r Monteiro 
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Monteiro (que erão as principaes peífoas que moftrarãó va-
lor náquelle feito) matarão os Mouros oito Porruguefès, & 
entre elies Antonio Cardofo,& hum Naique da terra. Tam-
bém dos Mouros ficarão muitos no campo , & Soleimam 
Agà também fora morto de hüa eípingardada que lhe deu 
fia cabeça, fe as Voltas da touca que trazia o não falvarão. 

Tanto q os Portugueíes fe recolherão em Mardor, Chrif-
tovãode Figueiredo mandou Diogo Gonçalvezde Figueire 
do,& hum leu meirinho, à Soleimam Aga per modo de tre-
goajiioteficandolhe o que Dom Ioão Pereira mandou dizer. 
Mas o Mouro como quem fazia pouca conta diífo, virou as 
cortas,levando eftes dous homés cóíigo, & foife alojar perco 
d'alli como cm cilada, para que fe os noífos com temor íè 
quifeífem ir para Goa, lhes deífe aquelle folcgo, & deípois 
dando fobre clles, lho tiraífe com a vida. Mas Chriftovão de 
Figueiredo,que eíperava fer logo cercado per elle,efpcdio hú 
homem de pè com recado à Dom Io ão Pereira, fazendolhe 
faber o citado em que ficava, & o que tinha paífado com So-
leimam Agá.Com efte recado que a Dom Ioão foi , à noute 
feguinte dos dezoito dias de Novembro,mandcu lançar pre 
góes,que pela manhãatodos,afside pè,como de cavallo ,cõ 
luas armas fe loífem ajuntar no paífo de Agacim. Neíle lu-
gar fe ajuntarão dozentos homés de cavallo,& aos trinta dei 
les mandou que fe paífaífem logo alem do rio com I urdão de 
Freitas que era Tanadar mor de Goa,parafoccorrer à Chrif-
tovão de Figueiredo antes que recebeife algum dãno maior. 
Os Mouros como íabião que o foccorro avia de vir, eftavão 
poftos em atalaia:& avendo viftade Iurdão de Freitas, porq 
para ir a Mardor avia de fer per hum paífo eftreito, forão à 
elle.Mas entendendo lürdãode Freitas o que clles avião de 
fazer,deixou algús dos que levava com a fardagé de pè, orde 
nandolhes que como elle defceífe ao baxo, fe moftraífem to-
dos em húaaífomada em maneira que pareceífe muita gen-
te:o que vendo os Mouros do lugar do paífo onde eftavão 
efpiando aos nofíos,temendo que vinha muita gente, ode-
fampararão,& forão dar novaá Soleimam Agá: o qual à efte 
tempo eftava com a mais gente lua ao redor de Mardor, co-
mo quem fazia fundamento de os não deixar fair d'alli. Mas 
tanto que lhe derão a no va,difsimulando a caufa porque o fa 
zia,pôsfeá fallarcom Chriftovão de Figueiredo,dizendo, 

que 
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_ que não queria pelejar com elle,mas a fua tenção era aflèntar 
paz com o Capitão de Goa,& que afsilho podia mandar di-
zer, & com ifto fe deípedio, levando ainda coníigo Diogo 
Gonçalvez de Figueiredo, & o Meirinho. E levava tanto o 
olholbbreo ombro, receando que a gente que virão foífe 
tras elles,que como defapparecerão de húa aílomada, donde 
podião fer viftos dos noílòs, indo ate alli íèu paíTo cheo, de-
rão os mais delles à correr, & tanto, que algüs de temor por 
não rodearem algüs caminhos fe mettião per lagoas d'agoa 

0 que avia na terra do tempo do inverno, & não pararão a a-
quella corrida menos do pagode de Margam,onde dormirão 
eíTa noute,& lhes morrerão algüs homés dos que levavão fe-
ridos do dia paífado. 

C A P I T V L O XI. 

De alguas dutidas que oute entre os Tortuguefes que eHatáo com 
Cbrijlotáode Figueiredo, queçejjaraocom avinda de Dom 

loto <Pereira,o qualfeguio a Soleimam Agà, 
atè fe lhe acolher desba-

ratado» 

Vrdão de Freitas chegando onde Chriftovão 
de Figueiredo eftava, ouve grande contenda 
entre os moradores de Goa cafados, com a ou-
tra gente d'armas.Os caiados queriao q Chrif-
tovão de Figueiredo fe recolheílè com toda a 

gente,& fe foíícpara Goa,& deixaífe aquellas terras, porque 
eftarem com ellas de guerra,era grande oppreífão da mcfma 

3 o cidade,& não fe podião manter. E porque Iurdão de Freitas 
tinha fabido de Dom Ioão Pereira, que logo ia tras elle aos 
foccorrer;& também à dar de íi moftra à aquelles Mouros, 
defviou efta prattica por tirar períias, dizendo, que eíperaf-
fem recado deDom Ioão Pereira,que elle determinaria o que 

* - devião fazer,que entretanto elle fe não avia de mover d'alli* 
A efte tempo Bade hum Gentio, que era hum dos Capitães 
que comião as terras de Cacorà,& Bailin, mandou hüa carta 
à Iurdão de Freitas,dizendo,fe queria dar nos Mouros, que 
elle os iria efperar em hum paíTo,em que lhe podia fazer mui 

40 to dãno. A o que lhe refpondeo, que eftava efperando por 
^ Dom 

A 



IO 

4zo D E C A D A QJV A R T A. 
Dom Ioão Pereira,que como vicíle lhe mandaria a ícfpofíray 
agradecendolhe a o flerta. 

Ao outro diaà noute,que Soleimam Agà dormio erriMat 
gan, mandou Diogo Goiiçaivez de Figueiredo, & o Meiri-
nho,que tinha reteudos,com recado que clle não queria ou-
tra coufa fenão paz,& iíio podião affirmar ao Capitão,antes 
que entre elles ouveffe algum dãno de mais fangue. E deipe-
didos os dous Portuguefes,entre os íèus começou á dizer grã 
des feros,que não fomente nos avia de lançar das terras fir-
mes,mas de Goa,no primeiro dia que lhe viííem oroftroJí q 
o final que para iíío dava,era ternos alli encerrados entre qua 
tro paredes do pagode,com morte dc muitos, que os Portu-
guefes tinhão perdido,lem oufar fair d'alli. E que o recado q 
mandara per aquelles homes que íoltara, era para melhor os 
enganar. lurdão de Freitas refpondeo àfeu recado,que íè paz 
queria,que o efperaífe,que o iria bufcar,& entam aflèntí rião 
as condições delia. 

A eite tempo chegou Fernão de Lemos, Efcrivão dá ma-
tricola de Goa,com recado de Dom Ioão Pereira à lurdão dc 
Freitas,que o eíperaífe,porque o avia de ter coníigo por hof- 2,0 
pede,& afsi o fez.Eílando os noífos armados no campo para 
o receber,tanto que clle apparecco à hua afíomada perto dó 
de elles eítavão com hua grande grita de prazer ,arremet'tco 
com cento & cinquoenta de cavallo que levava, & ajuntan-
dofe com os outros começarão todos de efearamuçar, chegã 
dofe ao pagode. Apeado Dom Ioão affentoufe em hum po-
ial ao pè de hua grande arvore,poftacm hum largo & liropô 
terreiro,como tem os Gentios ante feus pagodes,para fazerê 
fombra ã gente que vem á celebrar fuas feitas, nos quaes ha ^ 0 

algúas arvores tam grandes que fe podem agafalhar debaxo' 
quinhentos homés de cavallo,porque com artificio eftendé 
os braços delias para fazerem grande copa. Soleimam Agà, 
que parece tinha atalaia fobre o que os noíTos faziáo,quando 
íoube da muita gente de cavallo que era vinda,entendeo que 
era o Capitão de Goa.E apenas Dom Ioão tinha defeanfado 
da feita,& efearamuça em que andara, quando checou hum 
meífageiro de Soleimam, perque lhe mandou dizei-: Que o 
Hidalchan feu Senhor mandaradizer ao Governador Nuno 
da Cunha per Suzagafeu criado, que lhe entfegaííc aquellas 
terras,que tomara das mãos dos ladrões Gentios,por ficarem 4 0 

defampa-. 
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- defamparadas da gente que alli tinha,ao que elle per fuás oc-
cupações não pudera foccorrer naquelle tempo, & que Nu-
no da Cunha rcfpondera à Suzaga, que lhe não refpondia 
por eftar embarcado para Dio , que de lã lhe refponderia,o 
que ate entam não tinha feito:por a qual razão o Hidalchan 
dera â elle Soleimam Agà aquellas terras de arrendamento, 
& que por iíTo era vindo à rccadar o que delias era devido, o 
que elle Senhor Dom Ioão não avia de impedir por razão 
da paz que o Governador tinha aíTentada com o Hidalchan. 

i o A ifto reípondcò Dom Ioão,que ao tempo que o Governa-
dor Nuno da Cunhafe partira para Dio , nenhua coufa lhe 
mais encomendara que a guarda, &defenfão d aquellas te-
rras.E pois o Governador não era prefente,& elle Soleimam 
entrara nellas com mão armada,avendo paz entre ellcs, que 
lhe requeria que dentro de húa hora & meia fe foíTe. E não o 
querendo fazer,elle o iria logo lançar. O mefíageiro Vendo 
tam eftreito termo,lhe replicou,que dava mui breve eípaçó 
fendo ja paíTada a maior parte do dia. Dom Ioão o deípedio, 
& quaíinas fuas coftas íe pôs à cavallo com lua gente, & 

zo quando chegou junto de Margam foubc que Soleimam era 
ja partido fendo Sol pofto,& mui alongado dalli. E fegundo 
a nova que lhe a gente da terra deu do caminho que levava 
fermuiaípero,&fragofo,per que não podião irlenãoàíio, 
era final do temor com que partira, & levava. Por a qual ra-
zão hum Enrique de Mencfes Gentio, que fe fez Cntiftão 
cm tempo do Governador Dom Enrique de Mencfes, foi 
dar na retraguarda de Soleimam A g à , no eftreito do paffo, 
por faber bem a terra;& deípois de razergrande eftrago nos 
Mouros,que ião á grande preífa fugindo,tornou com a lança 

30 quebrada,& o cavallo ferido: mas Dom Ioão bradou muito 
com clle,& o quifera caftigar, dizendo, que cm quanto So-
leimam Agà,& os feus caminhavão, ião íegüros dellc, pois 
comprirão o que lhes mandara. 

Soleimam,aísi por o dãno q lhe efte fez,Como porq íbube 
- q hús Naiques Gentios fc adiantarão para lhe ir tomar outro 

paffo eftreito,onde poderia receber muito dãno,mandou di* 
zer à Do Ioão Pereira,q para q era perfeguir à hú caminhãte, 
q não podia ir mais cf preíTa,q lhe pedia por mercc mãdaííe di 
zer ao Bada Naique,o deixaíle paífar feguro.0 qD. Ioão fez, 

>0 & não fe partio para Goa,fenão deípois c[ foubc q Soleimam 
\ FF A g i 
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Agà tilava em Pondà com menos cem homés dos que leva-
ra d*aíli (de que os dezáfeis erão de cavallo j & outros feridos. 
Deite dano que Soleimam reeebeó,ouve grande prazer Ge-
netechan, porás cruezas que com elle tinha ufado, porque 
não forâ homem para lançar os Portugüefes fora da terra, ao 
que ellerefpondia, que outra coufa iéntiria quando tiveífc 
cxperiencia dos Portugueíes: & tomella tornou Soleimam 
mais manfo do q ue v èo. 

C Á P I T V L O XII. ,o 

Como Soleimam Agà Vindo àTondà ,fe^algúas coufas em romptmen 
to da parque o Governador tinha com o HidalchanDom 

loao Tereira lhe deu batalha^ o 
Venceo. 

Á N T Ó que Soleimam Agà foi em Pondà, 
mandou dizer á Dom Ioão Pereira,que elle ti-
nha comprido com o quelhe mandaradizer, 
& q u e agorafizeífe elle outro tanto,que lhe 20 
mandaífe defpcjar as terras dos Portuguefes 

que eftavão nas Tanadarias,cüjo rendimento era do Hidal-
chan feu Senhor,proteítando fe o não fizeífe,de aver por rõ 
pida a paz. Ao qüe Dom Ioão refpondeo, que elle o não avia 
por Capitão do Hidalchan,antes o rinha per húhoméalevã 
tado,por não moftrarchajpàfua,nem carta para o Governa-
dor Nuno da Cunha,cm q o Hidalchan lhe efereveífe q o en-
viava à aqlle negocio.E q elle efereveria logo à Nuno da Cu-
nha,^ fizeífe faber ao Hidalchan o modo q elle Soleimã Agà 
tivera na entrada d'aquellas terras,para o calfigar por iífo. S o j o 
leimam Agà vendo eíla reípofta,mãdou pregoar fob graves 
penas,q ningué levaífe à vender à Goa mantimentos, ou ou-
tra coufa algúa.Defte mãdado o reprendeo Genetechan, que 
elle tinha prefo,dizendo: Eu nao tenho ra^ao de te amoeftar itto, 
pois mo nao mereces tendo me[em caufadejía maneira ha tantos dias, 
posto queja deVes eítar certificado á tüa cujla, quanto mais duro he o 
ferro dos 'Portuguejes do que tü cuidaVas,como te eu dtjfe. Mas porfer 
Viço do Hidalchan meu Senhor,nao calarei o q me parecer desta defe 

fa q fixe(le.Quem te aconfelhá tolheres que não teVem d Goa coufa al-
gíia ?Tu Jabes que deflas terras o Hidalchan nao teria rendimento 4o 

a!'mm. 
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algum Je Goanaofoße.Que ha Goa meßer delias mais qhíut pouca de 
lenha,isrbetele deqosPortuguefesnão ufao?Torqarro?j&trigo,&ou 
trascoufasdeqella be abaßadajbeVem de Jncolaflaticala,Banda, 
isr de Cbaul,<vr os moradores deitas terras à troco de lenha, <ur erVas, 
trazem de ti ouro,prata,<sr cobre com qpagão ao Hidalchan. Epela 
tnefma Goa lhe Vem os caVallos, que he todo o feugoVerno da guerra. 
Soleimam por não dar gloria à Genetechan,q apontava bem 
o que copria ao ferviçodo Hidalchan,o defvioü cõ palavras 
em contrariojdizendojque bem parecia fer amigo dos Portu 

) gueles,pois cõ razões apparentes^que paredão fer em provei 
to do Hidalchan,queria qfofsé providos do q avião mefter. 

Dom loão como foube defta prohibição de Soleimã mau 
dou que andaífem algús catures per os paíTos per onde coílu-
mavão da terra firme trazer o Gentio algüas coufas à Goa,pa 
ra q o defendeíTem.Qs Gançares da terra tanto q virão q So-
leimam Agâfe acolhera à Pondà cÕ temor dos Portuguefes, 
enviarão logo pedir à Do loão,que mandaíTe Tanadares pa-
ra recolher a renda,antes q os Mouros lhe deíTem algüa crelia 
contra fua vontade,como coítumavão fazer. Somente os de 
Margam,que fèmpre forão reveis,não mandarão recado al-
gum. Paraaquella recadação, mandou Dom loão o Feitor 
Miguel Froes com quarenta de cavallo pela femana de Na-
tal. E como Soleimam Aça não vio correr o comercio, ,. . , „ 

n . T-Y i - J r J rr i t^ a.Zfcreve Diogo do Couto, q D. Gon 

quam eítreitamente Dom Ioao defendia a paílagem dos Por J 0 Coutinho( queficcedeo a Dom 

tos,ouve por melhor confelho o que lhe davaGenetechail,& Pereira na Capitania de Goa) 

mandoulhe pedir tregoas ate o mes de A bril,que efperava re t f \ a t r a"q"7* t ^ T À i J J TLT / I U ' • L r • * IL W ' T > ft deu fogo,& febre bum tefoq cata 

cado do Hidalchan,a que tinha elcrito,as quaes lhe Do Ioao fobre o rio fundou de madeira groß. 

concedeo por aquelle tépo fomente,porq teve recado de Nu f*de duas faces terraplenada, efta 

no da Cunha dei pois que foube d aquella revolta de Mardor, 
q lhe fizeífe guerra à fogo,& â fangue. E vendo Dõ Ioao Co- minha. 

m o o Governador por aquelle recado queria foftèr aqllas te- Cahl-iehv-lf>-
r ii r r • t " C i '* c i i i " Pernao Lopez de Cajtanheda diz, q 

rras,teve conlelho le leria bo razer hua rorça na bocca de hu ps toão fez a fortaleza,&q afun-
ilo ,CM hua põta da terra,a qual cortada ficaífe em Ilha, porq dou no RÍO de salfete ,feis legoas í/e 
ate alli podião ir os noífos por mar,& era o caminho mais bre ZntgZt \1gadl q^/foZÍ*' 
v e , & feguro para as Tanadarias em q os Portuguefes avião na firme,a qual era deforma trio» 

de reíidir. A qual obra fendo approvada per todos, fe come- guiar^ com tres baluartes entulha-r i ~r " f i i dosateo andar das ameas do muro: 

çou,& crelceo de maneira q hcou co quatro baluartes de pe- no meiohüatorre de homenagem,& 

dra,& cal,& fe chamou a fortaleza de S.Ioão dePvachol:a mas que a acabou em efpaco de tres me-

a obrigação de a defeder cuftou defpois caro,como adiãte di- ^ f j ^ " ' 
remos.Soleimam Agà vedo o muito q importava não fer alli cap.ies.doliv.s. 

FF z feita 
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feita aqlla força,mandou defronte,ficando o rio em meio,fà» 
zer húaparede em modo de amparo, pata que eftiveífe fuà 
gente eícüdada,& Com tiros impediífem os noífos no ferviço 
da obra,& os barcos que ião,& virihãò de húâ,& outra pártes 

Eíla parede lhe foi logo desfeita com húa peça dartelhariaj 
com qüelhc matarão algús homés,& com os noífos faltarem 
em terra,defpejarão os mais. 

Nefte tempo fendo quatro dias de janeiro do anno de 
M.D.XXXVI .chegou hum Coge Hamed criado do Hidal-
chanàDom Ioão,& lhe diífe,que elle eira Vindo à Soleimam 1 0 
Agá com recado de feu Senhor,cm que lhe mandava dizer,q 
não fizeíle guerra, & dcixaíTe eftar aqticllas tetras no eftado 
em que eltavãoiatè vir o Governador à Goa , por tazão das 
pazes que Co elle tinha aífentadas. Ao q Do Ioão refpondeo, 
que pot a mefma razão de pazes,não fizera elle guerra, fòmé 
te acodira á oufádiá de Soleimam, Sc q fempre lhe parecco q 
cfte feu atrevimento não procedia da Vontade doHidalchan. 
O Mouro lhe diífe,que Soleimam Agà ficava jaamocítado 
per elle, Sc feguro de fe mais moVer dalli. O rheífagc deite 
Mouro foi fingido per Soleimam, para que dandolhe crcdi- i& 
to,por vir do Hidâíchân,fe defcuidaílèm os noífos da obra,& 
elle entretanto fe aperceber do quê lhe Convinha,como logo 
moftrou.E para maior difsimulaçãojmandóü lançar grandes 
pregoes per toda a terra,que foífem à Goa como foíão à com 
prar,& Vender.Tambem mandou algüs Capitães com gente 
que foífem ás terras de Bailin, & Cingüiçar > oiide andavãó 
Verugij,& Bcrugij.Os quaes Gentios, Com ajuda de dozeii*-
tos piães Portuguefes de que era Capitão Fráliciíco Falleiro> 
cm hú lugar onde os forãó efperar, matarão mais de tres mil 3 ® 
homés à Sóleimã:& gloriofos cõ a Vittoria,lhe mandarão di-
zer, q vicíle elle cm peífoa à elles,& não lhe mandaílè outrem 
por Íí. Ao q Agà refpodeo,q fe elle tivera liccça doHidalchan 
não eíperará elle recado. Mas por lhe elle mandar q não faiílè 
de Pondà,não tinhao elles razão de fc gloriar. Outros quinhé 
tos homés mandou Soleimam Agà as terras de Bardes., de 
que ia por Capitão hú Turco chamado Sarna bote, contra os 
quaes foi Iurdáo de Freitas Tá nadar mor de Goa,cÕ Cinquoé 
ta homés fomente,& faindo em terra de hús bargantíjs cm q 
foi per hú rio détro,lbe queimou húas tranqueiras q tinha fei 
tas,& matou,& ferio,& catíivou muitos dellcs, Sc qbrou hús 4© 

vallos, 

WÊÊÊ 
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v.llos ,com que a maré lhe alagou muita parte das femcnteir 

lás de aíroz cm húa varzia.Manoel de Vafconcellos também 
pd" outra parte lhe foi desfazer hum baluarte que começava 
fazer no paílo do Bori j,queimando algúascafas que eílavão 
ao redor com morte de algus delles. 

Soleimam Agapor moftrar à gente da terra q ellc não cfta 
va encurralado dentro em Pondà com temor dos Portugue-
ics,vendo que a gente começav a de o não eftimar, por levar 
íempre na cabeça,ajuntou a mais gente que pode, & fez feu 

i o caminho à Margam:& per outra parte mandou à Sarnabotc 
cõ outros quinhentos homés,que foííèm à Bardes. Do Ioãó 
Pereira, vendo que Soleimam começava defeebrir a fraude 
de lua fingida paz,com a mais gente que pode fe paífou alem 
das terras firmes,contra aquella parte aonde Soleimam fazia 
feu caminho,& mandou à lurdão de Freitas có vinte deca? 
vallo,& oitétade pè,quefoífe lançar à Sarnabote das terras 
de Bardes,em quanto ellc ia bufear a Soleimã Aga. Mas Sar-
nabote como trazia vigia em fi,tanto que foube da paíTagcm 
de l urdão de Freitas/e pòs em falvo, não oufando de o efpe-

j.o rar, com a qual fugida foi Iurdao de Freitas em buíca de D o 
ioão,q achou ja no pagode de Margam,cõ toda agente qlej. 
vava,& có a q tinha Chriftov ao de Figueiredo,no qualajun 
tamento avia quinhentos Portuguefes,de que os cèto & ciã 
quoenta erão ae cavallo,&: fetecentos Canarijs da terra,em q 
entravãodozentos efpingardciros.Eftando DÕ Ioão duvido 
fodo q faria,chegou de Bailin o Capitão Gentio Vcrugtj,& 
lhe deu nova como Soleimã Agàeftava cm propoíito ae vir 
queimar o pagode de Margam, para os Portuguefcs perdere 
acjuella acolheita,& que quãdo foubera que ellc DÕ Ioão alli 

30 eítava tam perto,fe tornara para outra parte. ; 

Andando afeiem mudanças Soleimã, & nãoaíTentando 
cm hü lugar certo,cÕ medo dos Portuguefcs,tornou o Capi-
tão Verügij,q anda va por mandado dc Dõ Ioão trás oraftro 
de Agá,à lhe dizer ,cj o tinha amalhado ao pè dehüaSerra,quc 

1 cõ dous braços quefàiao delia, fazia hú feo à maneira de JLüa 
em hum campo chão mui difpolto parapelejar. Dõ Ioão in-

| formado d'aquclle fitio,concertoü.cõ Verugij (q àiífo fe offe 
reCeo)que fe íoílc à humpaífo, per onde Soleimam avia dc 
puí!ar quando fogiííe^ & clle fe foi à efte lugar onde eftava 

4 0 Soleimam. O qual conão homem; :que,receava aqjuelle: é a , 
' FF 4 linha 
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tinha as coitas na Serra que diflèmos.E quando foube que os 
noíTos etão tam perto,que não tinha tempo para fe d'alli íàir, 
còmeçou logo de fe ordena^fe lhe quifeílèm dar batalha.Dó 
Ioão como íòube da gente da terra, que Soleimam citava ja 
poítoemordemdefedefendcr,ordenouagente que levava 
per eíta maneira. A Iurdão de Freitas Tanadar mòr deu a gen 
re Canarij da terra,& os eípingardeiros à Galvão Viegas, & 
mais agente da terra que coníigo tinha.È Chriítovão de Fi-
: £ueiredo, & Dom íoáo ficarão na retaguarda j com a maior 
>arte da gente de cavallo,& de pè,Soleimam Agà tinha tam 

* sem repartida Tua gente en tres batalhas,húa era de dozentos 
de cavallo,de queOs quarentaetão acubertados, & entre hú, 
& outro,ao feu modo,cinquo homés dc pè frecheiros, outra 
parte era gente de cavallo , que tomou para íi j & a outra era 
de pè.Tanto que lhe os Portuguefes derão viíta,por o não to 
marem entallado, quando chegarão à tiro de eípingarda,So-
leimam arremetteo,na qual fúria os piães de Dom Ioáo, que 
erão da terra, Começarão à remuinhar, & pôríè em fugida, 
coufa que entre elles fe não tem por infamia.Os efpingardci-
èòs de Galvão Viegas,porque elle fe pôs à cavallo, também 
íè deíòrdenarão de maneira, que poucos acertarão tiro. E o 
jquei-hüs,& outros mais defordenou forão foguettes, & bo-
bas de fogo que os Turcos uíao no primeiro rompimento, 
com que embaraçarão a gente,& Os cavallos não acoítuma-
<tas à iílo fugião com fèus Senhores,íèm daré por freo.Quan 
do Dom Ioáo vio queeftes fc retiravão, arremetteo não co-
mo Capitão, mas como cavalleiro de liúa Ian ça, que queria 
ganharnonra,dizendo i-Sigamequem qtiijer, que eu com Vittoria 
efyero em (Deosdelauçareítes inimigos £ aqui. Com .ás • quaes pala-
vras aísi o feguirão todos,que naquelia primeira arremettida 
começarão logo os acubertados alijar as peças dos cavallos 
para ficarem mais leves* È quem fazia maravilhas có os inf-
trumentos de fogo,era hüa feiticeira em trajos de homem, à 
"quem matarão feu.marido-os Portúguefes, quando correrão 
os MõurosàGhriftovãodeFiguciicdoem Margam,& tinha 
ditto à Soleimam Agà,que confiadamente podia acõmetter 
aos Portuguefes,porque ellacõ íeus encantamentos lhes ata 
*ia~as*mãos,& os pès,eõ q cl}e ficaífc Senhor delles,& de fuás 
-fazendas.Mas ella ficou mentirofa, porque parece que Deos 
deu dobradas,& mais defempedidas mãos aos noíTos,porque 

• fegunde 

í 
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fcgunoo no primeiro acóméttimêto,o temor os encolhia,afsi 
fe ouverão defpoisq D5 Ioão começo,u à pelejar < q logo So-
lcimã Aga foi de repete desbaratado A ' dclamparou feu arra-
ial como citava inteiro,& íe pos em falvo. E não fomente o 
deipojarão osq o vencerão,mas ps Qentios moradores da tc 
ria fe carregarão bê de fazéda.Neícc dcfpojo íe ouverão duas 
tédas mui ricas,hua de Solcimã Agà , & outra de Abedechan 
Tanadar mor das terras de Pangij,q o vco ajudar,q c5 a téda 
també perdeo a vida.Dos feus ficarão alli mortos paífante de 

i o cinquoéta todos homês principaes,& outros tantos eattivos 
da gente cõmú.E Fernão de Lemos,Diogo Mendez, A fonío 
Pico,& Griíháhü Gentio honrado,q forão no alcance quaíi 
iegoa & meia,à paífage de hum rio,& pelo caminho matarão 
mais de céto & cinquoenta,afora mais de treze tos q fe afoga 
rão,mettendofe pela agoa,q por fer o lugar eítreito,& a maré 
chea,não fe poderão íàlvar.Aledeiledáno q aqui receberão 
os dous Naiques dcBailin,nó paífo onde os forão efperar lhes 
tomarão cinquoenta cava!los,porq nelle hú homé depèpor 
dia desbaratar quatro de cavalio.Finalméte Solcimã Agà che 

xc gou á Ponda cõ perda de hú fobrinho q lhe matarão, & mais 
de oitocentos homes, em q entrou muita gente nobre. Dos 
no fios forão feridos dez,ou doze,fem morrer algú: & os priil 
cipaes q naquclle feito fe mo (Irarão be defatados dos ligamë 
tos da feiticeira forão Iurdão de Freitas Tanadar mor,Fernão 
Ferreira,Paio Rodriguez de Araujo, Miguel Froes, Baftiáò 
Lopez Lobato,Ioão Rapofo,Belchior Botelho,Fernão deLc 
mos,Vaíco Fernandez,Galvão Viegas,Bartholomeu Bifpoj 
Matheus Fernandez.3 Alcançoüfe cita vittoria à vi j. dias de a. nanais dos nomeados, fé acha-
Fevereiro daquelle anno de M. D. X X X V I . b & foi amais f^fi^auiba vicem colaço, 

\ n „ ' .. & Iorge Garces VeteadotesdeGoa 
30 notável que ate eíte tempo os noíios ou verão naqueüas tef laquelle anno, Galas vitgas, ir. 

rras firmes,fem perigo delles, & tãta morte defeus inimigos. ,não de G"lJ2° vie5"s »Pern F,et° 
E dos Canarijs foi celebrada com grande feíla, por Soleimã ^ s t ^ d ^ n ^ G ^ Z 
Agàíerhumhomemde fua condição cruel , & tyranno. O kamz.Mancifcode Mendoça.ua 

q u a l fobre feguro vindolhe fallar vintecinco Naiques das aí- ^ f f i ' 9 * ' 1 1 * ' ' Af°"f° 
deas de Bailin,os mandou enforcar cada hum em íua arvore, Dtogt écorna cap j doliv.to. 

com q eícandalizou todo o Gentio da terra.Ourra coufa mui 
mal recebida de todos,foi tomar toda a fazenda de Abede- b. Antesdefapttoriaifime Fri 

. , • 1 i - " J " 11 J r cifco de Andrade, q alcançou outra 

chan,quc por o ajildar morreo no arraial,dizedo,q elle o det^ D-0 Pereir4 i o m f n : 0 SeUimi 

bararara,porque a primeira gente que fugira fora a fua, & mã Aga,de que mnhii outro Autor faa 

- . .40 dou q feu corpo não fofle enterrado,& q fiçaííe no cãpd para ? FF 4 fer 
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fer comido dos cães,não lhe lembrando que Abedechan mo 
rreo pelejando por elle como cavalleiro, & elle fe íalvou fu-
gindo como covarde.Por os quaes feitos,& por outros,algús 
homés principaes fe ajütarão, & forão à Bilgan a fazer quei-
xume delle à Mir Mujale Capitão do Açadachan por elle não 
fer prefente,pedindolhe que mandaífe à aquelle homem que 
não fizeííe guerra aos Portuguefes 7porqUea terra fe perdia, 
& não tinha agente com que pagar os dereitos. O que logo 
Mujale fez , per hum requerimento que mandou fazer à So-
leimam,ameaçandoo com o Hidalchan, & com o Açada-
chan,fe ate o Governador Nuno da Cunha vir,elle buliífe 
configo. Ao que elle obedeceo. E como anojado fe faio de 
Pondà, & fe foimetter emhüa Mefquita, onde efteve ate a 
vinda do Açadachan,de quem agora tornaremos fallar. 

C A P 1 T V L O , X I I I . 

Como o Açadachan fe partia per mandado do Hidalchan cobraras 
terras firmes de Goa><& o que paffou neste caminho def-

pois com Nuno da Cunha. 

Açadachan partido do Hidalchan para ir cõ-
quiílar as terras firmes de Goa, foiüe dereita-
mente à cidade de Meriche, onde Mahamed 
Barin Capitão delia,que fora feu criado, o não 
quis acolher por as razões que atras diífemos. 

E paíTadas fobre iífo muitas pratticas, refpondeo por derra-
deiro,que tinha recado do Hidalchan, que o não recolheílè, 
nem obedeceífe.Difto ficou o Açadachan mui indinado, & 
bem entendeo,que os recados que elle tinha do Hidalchan, 
não erão fem caufa,pois aquelle feu criado,& feitura que elle 
alli pufera lhe fallava tam íòltamente.E defejando tomar via 
gança delle,mandou logo trazer de Bilgan muita artelharia 
para combater a cidade,como fez,de que derribou hum lan-
ço do 

muro.Mas quando quis cometter a fortaleza,como el-
le mefmo a tinha fortalecido pouco tempo avia,deteveííè 
muito niíTo.E antes que começaífe a bateria, efpcdio à gram 
preíía hum meífageito ao Cota Maluco, fazendolhe faber o 
que achara em Meriche,& o engano que lhe o Hidalchan fi-
zera no feudefpacho,que lhe pedia muito que apcrtaífe com elle 
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' cllc pela entrada de fuás tcrras,que entam tinha tempo; por-
que elle pela fua parte lhe dària bem que fazer, E outro tanto 
fez ao Nizamaluco. O feu criado Barin como vio fua deter-
m i n a ç ã o ^ o querer entrar per combate,fez fabcr ao Hidal-
chan o citado ém que ficava , & o que mandava que fizeífe. 
O Hidalehan como citava apercebido para eíte caio,efpedio 
a gram preífa hum feü Capitão Capado com dez mil de ca-
vallo,&muita peonagê,que fe vieífe lançar àvifta dó arraial 
do Açadachan,mas que não pelejaffe.comelle até ver recado 

I C feu. O Açadachan tinha cõíigo tres mil de cavallo, & nove 
mil de pè como vio vir eftagente tã prCÍtes, entendeo q 
o Hidalehan não tardaria muito. E logo lhe vèo recado da 
Corte pelas intelligencias que nella tinha,como o Hidalehan 
ficava de caminho. Com eita nova diílè o Açadachan publi-
camen cc:Se querem que me Vaa d'aquiJemprimeiro tomar Vingan-
ça dejle traidor,eu o far eternas mo para metterme dentro em (Btlgani 
porque nãojou eu o homem que ha de moher encerrado em cafàjenão 
no campo.Mas com todas eftas razões dittas em publico, co-
mo era manhofo, & cheo de artificios,faltou em outro propo 

TO fito,dizendo,que pois o Hidalehan feu Senhor lhe eferevia q 
defcercaífe Meriche, & fe foífe para Bilgan, & d ahi para on-
de o mandava, que queria mais comprir feu mandado, que 
feuproprio defejo,queeracaltigaraquelle traidor, & revel 
criado.Mas elle não fez mais caminho que defabafar Meri-
che,& pôsfe entre ella,& Bilgan ,efperandoa mudança que 
o Hidalehan fazia. D'ahi mandou recado à Soleimam Agà 
Capitão de Pondà,que em nenhua maneira fizeífe guerra aos 
Portuguefes,antes deixaífe Correr livremente o comercio de 
todas ascoufas para Goa,porque aquelle negocio elle o avia 

30 de acabar per cartas fuas com o Governador Nuno da C u -
nha,&: não per o modo que elle ate entam tivera. 

Não feria o Açadachan apofentado no lugar, que tomou 
paraefperar o que o Hidalehan fazia de fi, que erão fette íe-
goas de Meriche,quando o Hidalehan per outro recado que 
lhe o Capitão cercado mandou,partio fomente com dozen-
tos de cavallo,como pela poila,& em dous dias andou vinte 
oito legoas,que í ao da cidade de Bifapor à Meriche. E quan-
do chegou, ie foi apoíentar no arraial do feu Capitão Capa-
do,não fe fiando de entrar na cidade-Daqual mandou fair ao 

40 Capitão Barin,&olevouconfigq,tornandofc para Bifapor 
FF 5 com 

n 
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com todo o exercito. D'alli mandou recado ao Açadachan q 
mandaífe pôr cobro na cidade,porq elle lha deixava livre, & 
levava coligo Mahamed por lhe não fazer mal com a indina 
çao qdelle tinha:aoqual não devia de culpar, porque tudo o 
q fizera fora per feu mandado.E que a eaufa de elle lho mãdar 
fazer forão mexericos que delle Açadachan lhediíferão nas 
coftás da practica que com elle tivera.O que elle tinha fabido 
ferem coulàs de homésq lhe tinhãoenveja à merce q lhe fize 
rá das terras firmes que lhe mandara conquiftar: mas como 
foubera a verdade,fizera aquelle Caminho tãapreífadoà fira | 0 

de o vir metter em poífe do feutque fe foífe em boa hora à fa 
zer o que lhe mandava,por quanto lhe era ditto que os Portti 
gueiés cinháo trattado mal a Spleimam Agà. O Açadachan 
poreíte recado lhe mandou beijar os pès>& dizer, que elle íe 
partialogo à fazer o que lhe mandava: mas não fe fiava del-
le, nem o Hidalchan delcanlava em fuás coufas: porque per 
húa parte era hum eferavo feu muito fubjeito,& humilde, & 
per outra via erão tudo traições, & maldades nãopenfadas, 
poftasemeífeito :como logo vio tanto que chegou àBifa-
por, onde lhe vèo recado que o Gota Maluco entrava per 
luas terras, o queentendeo fer per incitamento do Açada-
chan : o qual íèndo tornado à Meriche lè pôs a reformar o 
d a n o q u e lhe fizera, & d'ahi fevèo à Bilgan prover do ne^ 
cefiario parâaconquilla das terras firmes, o que fazia algum 
tanto de vagar. 

Nefte tempo íefta feira antes de R amos chegou òGover 
nador Nuno da Cunha à Goa,deixando as coulas de Dio no 
eftado q diffemos,quãdo tratamos d el Rei de Cambaia,& lo 
go mandou dizer ao Açadachan da fua vinda,& q eftava efpã 
tado das coufas q achava feitas nas terras firmes,das quaes ain 
da q foubera em Dio per cartas q lhe efereveo o Capitão de 
Goa,não lhe parecia fer tãto o mal,como lendo prefente via, 
q fe maravilhava muito de elle confcntir q andaífem aqueilas 
terras tam revoltas,& tam dellroidas com os danos que a ^en 
te tinha recebido,quejantes de muitos dias não a veria que as 
cu!tivaífe,né habitaífe. E que íègundo tinha fabido, a maior 
parte deite mal procedera de hum homem tam cruel como 
era Soleimam A g á , que/ez muitas cruezas agente mefoui-
nha.E o de que maisíeefpanravaerâdelhe dizeré (o que não 
cria}q elle em peífoa vinha novamente fobre aqueilas terras 

Òue 

1 0 
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Que não fabia á que ? por eftaré tam enfermas, & feridas dos 
dános paífados,que nem pára paílar as ervas o poderião fof* 
frer,tanto mais as obras que fazem os Soldados por mui co-
medidos que fejão: porque naturalmente hegente que vive 
do fangue dos lavtadores.E que à lhe dizer verdade, à. elle lhe 
fazia pouca cobiça aqucllas terras,fòméte as queria para; que 
a fua gente d'armas tiveffe onde ir montear, porque com as 
coufas de Cambaia (como eile fabia) ficava tam ocioíà, que 
era neceífario para fe não amollefcerem,& corromperem cõ 

i o ocio,darlhe algúa honefta occupação como he a caça. E q 
fe de Dio efereveo ao Capitão que as não foltaífe, era âcftc 
fim,& por 0 concerto que com elle fe fez,como fabia. Por ta-
to lhe pedia,& rogava,que a amizade, & paz que entre elles 
era aífentada,não íè rompeífe,pois de a ter o Hidalchan com 
os Portuguefes, recebia mais proveito do que à elles lhe .vi» 
nha.E bailava para faber quam proveitofos amigos erãò os 
Portugdefes em o negocio prefente,quc oraeítavaà vifta de 
todaa Ilidia,não achar Soltam Badur outro amparo,& íegu-
rançafenãonelles. ... . 

O Açadachan como fora o autor de Nuno da Cunha má* 
dar tòmar as terras pelo modo q atras fe vio,não fe quis defeu 
bertamente moltrar culpado na fua vinda,nem menos efeu-
fodelia,&mandoulheconfelfaro que tinha ditto,mas que 
bem via elle quantos trabalhos tinha atè.entam paliados cõ 
o Hidalchan,por inimigos feus que lhe andavão à orelha: & 
que alli onde ellava o não deixa vão affeífegar, & q elle mui-
tas coufas lhe concedia, & em muitas lhe obedecia, não por 
lhe parecer bem,mas por íçr homem mancebo, appetitofo, 
& defeonfiado, & contrãriatlhç qualquer coufa em que elle 
moftrava gofto,era total deftroição fua. E que como o Hi-
dalchan nelta vinda fobre as terras firmes , era a em que ao 
prefente mais appetite tinha,não podia.elle tam defeuberta-
mente deixar de ir avante, & comprir fua vontade: mas que 
faria cite caminho de vagar,porque por ventura neíte meio 
tempo lhe veria outra võtade.E alsiomoltrou o Açadachan 
logo nos apercebimentos da guerra, indo mui Va^orofo nel 
les.Mas tudo ifio éra artificio para fazer com o Hidalchan 
feus negocios melhor , & não por reípcito de Nuno da Cu-
nha. Porque a verdade defte vagar era, que entendia per av i-
fos de feus amigos que trazia cm cafa do Hidalchan, q como 

andaífe 
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andaíTe envolto Ha guerra Com os Portuguefes, lhe avia de ir 
tomar Bilgan,que era o Teu eoração,por ter alii lua fazenda, 
& fegurança de todo feu fer.O Hidalchan lhe dava ainda ma 
iorfofpeita, porque o apertava muito com cartas que foífc 
avante r&c ainda lhe convèo efereverlhe muitas palavras de 
mimo,& lèguralo,atè lhe mandar hum Capitão Abexij cha 
mado Rahen,dizendo,quC íè o deixava de fazer, porque não 
tinha tanta gente como queria,para acómetter aquelle feito, 
elle lhe mandava aquelle leu Capitão cõ quatro mil homés, 
& com elle mandou também Genetechan, que citava prefo 
cm Pondàjà quem elle davaaquellaTanadaria, & mandava 
que íè foflè delia Soleimam Agà feu inimigo,por a mà infor 
mação que tinha de como alli fe ouvera. Com eltes quatro 
mil homés que de novo víerao ao Açadachan, ajuntou elle 
em Bilgan doze rml,eni que entravão quatro mil de cavallo* 
& dozentos efpingafdeiros. 

Eftando aísi algüs dias levando as coufas de vagar, vèoíhc 
recado como os Mogoles entravão pelas terras de Madre 
Maluco,o qual o mandou ao Hidalchan,dizédo,que fe fizef-
íem ambos em hum corpo para lhe defender a entrada. Com 
eíta nova,dizem que o Hidalchan mandou ao Açadachan q 
não paflaífe à baxo às terras firmes,ate faber em que parava 
eíte aviíb dos Mogoles.Outros dizem, que o Açadachan fa-
zia a nova mais verdadeira do q era, por ter eícuíano vagar 
que levava,porque tendo elle jà mandado fazer largos cami-
nhos nos paílos de Gate ate Pondà, por íer coufa mui traba-
lhofade paíTar hum tam grande exercito como elle trazia por 
elles,& muitas peças d'artelharia, que eraja poíta em cami-
nho para citar na fortaleza de Pondà, mandou que não foífe 
por diante.E elle também citando no campo fora de Bilgan 
com fuas tendas armadas,& o arraial âífentado, tornoufè à rc 
colher à cidade , & ao Genetechan que tinha efpedido para 
Pondà,& citava ja em hum lugar chamado Chocolà, que he 
no Gate,mandoulhe que fe detiveíTe,& não paífaífe avante. 

Finalmente com grandes intervallos, fingindo ora hüa 
coufa,orajoutra,chegou à Pondà com vinte mil ~ 

homés,à xvij.de Maio,de aquelle anno 

d e M . D . X X X V I . -
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C A P I T V L O. X I I I L 

(jmo chegando óAçàdachaii à 'fonda mandou húa carta do Hidal-
chan à titinO da Cunha^ da refpofla que à ella deu, do 

que maisfuccedeo entre elles. 

A N T O que o Açadachan chegou à Pondâ, 
logo aos xx. dias do mes de Maio , mandou à 
Nurto da Cunha lrua carta do Hidalchan com 
o meííageiro que trazia, cuja fubftancia era, 
que elle mandava o Açadachan com vinte mil 

homes à cobtar as terras firmes que elle tinha ufurpadasj& 
que aqUellacatta não era para mais, que dar creença ao que 
lhe maíidava dizer per aquelle meíTageiro. Nüno da Cunha 
o mandou receber,&delpois de ter lida a carta, ouviooque 
da parte de Teu Senhor lhe dizia, que foi hua grande arenga, 
começando do tempo de Afonfo de Alburqucrquc,& das pa 
zesqué fizctão com o Sabaio leu a v ò , a & a cÕtinuação d'à- á. segundo o que efcrevc Diogo 

quellá amizade,entre feu pai,& todos os Capitães que gover couto,ouvera de dizer, com o a 

naráo a Ilidia,ate elleNunoda Cunha.Eque elle comoher- ' 4 1 d 

deiro de leu pai queria continuar efta paz pela maneira que 
fempre tivcrão, & não queria que ouveïfe coufa entre elles 
para fe quebrar.E fobre ifto outras muitas palavras, cuja con 
clufão eraique lhe foltaííè as terras, pagaíle os rendimen-
tos que tinha recebidos dos Gançarcs. Nuno da Cunha co-
m o já Com todos os Capitães,& peífoas notáveis do confelho 
da governança dá índia, tinha aífentado a fubftancia da ref-
pofta que avia de dar, por ter fabido a q o meííageiro vinha, 
logo em publico ortde elle fez fua fallá,ltie diíle, que elle não 
queriá dilatar rcfpóftas, como oütros ufavão,crázédo os mcíl 
jageirõs em dilações, né traria razões dos tempos tam atras, 
como era o de Afonfo de Alburqucrque,mas íomente do 
prefenre,dcfpois que o Hidalchan fora mcttido em poílede 
feu EftadOi E que arefpoftaferia para à elle dar ao Açada-
chan que cftavaem Poiidà,como elle dizia, Co vinte mil ho-
mes,© qual fe vinhaCom defej o de pelejar Com Os Pottugue-
(ès,elleseíão homés que não avião de negara lutta : & que 
ifto diíleífe ao Açadáchan. E que quanto ao Hidalchan, elle 
lhe eferc via largamente fobre o negocio:& com ifto o cfpe-
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dío. A fubítancia da carta para o Hidalchan foi , que quando 
íò tomarão aqueliãs terras dos Gentios que as roubavão, foi 
per confelho do Açadachan,cujas cartas tinha,por clle Hidal 
chaiieítar naquclle tempo mui occupado cmcoufas doíeu 
Eftado,à que lhe convinha primeiro acodir; Sc como couía 
que cftava devoluta,& vaga lançara mão delias.E que como 
marco,& padrão dapoífe mandara fazer aquella força, íobre 

to qual negocio eferev era à el Rei feu Senhor , & poriífo clle 
não podia fem feu mandado foltar o que húa vez tomara. An 
tes lhe parecia que elle Hidalchan como peífoa que novamé i o 
,. te fuccedia no Eftado de feu pai, que fora tam grande amigo 
d cl Rei feu Senhor,como elle dizia,divera de folgar de o ter 
por cílcrporque os Eftados da índia, não eftavao tam íègu-
ros,que não ouveífem mefter por amigo hum tal Príncipe co 
moei Rei de Portugal.E que bemprcícnteeftavanos olhos 
de todos a profperidadc d'cl Rei de Cambaia: o qual vindo i 
cair delia, nem cm vaífallos, nem em vezinhos de fua feita, 
achou ajuda,&: am paro,fe não em feu Governador da índia, 
contra o qual antes fe moftrava tam ifento, que pcdindoíhe 
as terras dc Baçaim,não lhas quis dar:& dcípois não fomente 2.0 
lhas deu ícm requerimento (o rendimento das quaes he do-
brado do das terras firmes de Goa) mas ainda húa fortaleza na 
cidade de Dio,que elle tanto tempo negou, fomente por ter 
o favor dos Portuguefes,& não outro mais certo remedio, Sc 
amparo cm fuaprefente necefsidade.Tanto poder tinha a for 
tuna varia dos homés,que dos inimigos faz ainigos,& em os 
acharem fe tem por benaventurados. E que quanto ao desfa 
zer da fortaleza, fobre que lhe feu meífageiro fallara, cila ti-
nha cuílado tanto trabalho,& fangue aos Portuguefes, que 
antes todos morrerião fobre cila,que tal confentir. Quando 3 & 
o meífageiro vèo bufear efta carta,& defpediríè do Governa 
dor,lhe pedio que lhe fizelíè hüa merce,quc clle teria por mui 
grande,que era mandar que nao fizeífem. guerra ate elle ir,& 
vir do Hidalchan, o que lhe o Governador prometteo. Mas 
como elle conhecia as aftucias do Hidalchan, por o não to-
mardefcuidado,mandou armar certos catures,& bateis, que 
andaífem em Capitanias per todos os rios, Sc elteiros que vc 
ter à Goa, vigiando o que fe fazja em terra, Sc fe ordenavão 
os Mouros algúas jangadas de madeiras em que elles coítu-
mavão à paflar gente à Ilha. . 

O A ç a - 4 
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O Açadachan paílados algus dias que diísimulou eftc ca-

fo,por caufa da vinda dó meíTageiro do Hidalchan j quando 
vèo à íète de Iúnho,defpedio dous Capitães, Rahen que lhe 
mandara o Hidalchan com quatro milho mes, & Soleimam 
Agà Capitão paífado com outros quatro mil, & que fe f o k 
fem às terras de Salfete.Nuno da Cuhha,porque ifto não ref* 
pondia ao petitorio do meíTageiro do Hidalchan3que lhe pe 
dio não fizeííe guerra ate fua tornada com refpofta, mandou 
hum Naique Capitão da terra denunciar ao Açadachan a 

1 0 guerra,o qual o reteve prefo. Como Nuno da Cunha foube 
que o Naiqite era reteudo,mandou à R ui Diaz Pereira, Capi 
tão mor dos navios de remo,fazer entradas pelos rios,& eftei 
ros da Ilha de Goa,& cm terra fazer todo o dãno que podeííè 
nas aldeas,& lügares:o que elle fez , matando, & cattivandó 
muitos moradores das Tánadarias, principalmente em hum 
pagode,onde tomou trinta & tantas peífoas, & os mais fe fo-
rão lamentar ao A çadachan defte dãno,com a qual no va,elle 
mandou logo foltar o Naique que tinha prefo, defculpando-
fe à Nuno da Cunha, que ã caufa de o deter tantos dias forá 

TO por fer homem Com que folgava de faltar,por o achar peífoa 
defubftânciaemfuaprattica, como por elle podia faber. E 
porque elle tinha mandado aos dous Capitães que levaífem 
certas peças d*artelharia groífa para pôr contra a noífa forta-
leza,onde elle efperava de fazer hüa dèferifão, tornoulhes à 
mandar dizer que a não levaífem adiãte. E cada dia fazia hüa 
mudança,& mil artifícios,para que Nuno da Cunha perdeífc 
o raílro do que elle queria fazer. Mas elle entendia bem que 
tudo era ter o Açadachan mais o fentido no que fazia o Hi-
dalchan,temendo que lhe vieífe tomar Bilgan, que vontade 

30 de nos fazer entam guerra. E à tanto chegou eile feu temor, 
que algúas vezes fe fazia doente na fortalezadePondà,& 
não íè deixava ver,&de noute como pela pofta com cavai-
los cm paradas,per fua peíToa,fendo homérn de muita idade, 
dava hüa viftaà Bilgan, & dahi à Bifapor Onde eílava o Hi-
dalchan ,• &c onde também tinha os que lhe davão os avifos 
do que fe paífava fobre elle. Com eíles temores não aííeífégá 
va,ncm fe íàbia determinanporque ãs vezes partia de Pondà 
para as terras de Salfete,& no caminho fingia infirmidade,òu 
impedimento, de maneira que elle mefmo fe não entendia. 

^ 4 0 Osfeus Capitães o mais quite fazião era dar hüa vifta à rioífa 
forta-

gijf" 
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fortaleza,fèm os noffos faire,por afsi lho ter mandado Nuno 
da Cunha,ate q clles fe enfadaífem.E afsi foi, por cj por as te-
rras per qelles andavão fere alagadiças,& não as poderem an 
dar,fe não com muito trabalho, agente enfermava,alem da 
fome qpaífavão,por não acharé q comer;porqos lavradores 
cõ a continuação daguerta forãolè recolhendo para cimacó 
tra o Gatc,& deixarão de cultivar as terras,& ale da gente,lhe 
adoecião,& morrião os cavallos,& elefantes q ellc muito efti 
mava.E temédo perder mais cavallos,mandou algús q elle ti-
nha mais mimofos à Bilgan.Nefte tépo em algúas entradas q 
os Portuguefes fizerão pelos rios,matarão muita gente da te-
rra,& por defaftrc de hú catur dos Portuguefes ficar em feco 
com gente,carregarão alli tantos Mouros, que matarão os 
maisdellesjde qos principaes forão Enrique Ribeiro, Valco 
de Moura,Lopo Bugalho,& Iorge de Lemos. 

C A P 1 T V L O. X V . 

{Dascoufas quefuccederao naguerra das terras firmes de Goa, 
entrada que nellas fezJDom loão'Pereira, <7 do bom 

fuccejfo queteVe. 

A £ I A o Açadachan a guerra remifTamcnte 
com o tento que tinha no Hidalchan,occupan 
dofe em fazer caminhos largos para feu exerci-
to,& ameaçando ora aqui,ora alli,como quem 
efgrime em vão.Nuno da Cunha pelo mefmo 

modo,como quem entendia os receos do A çadachan, tam-
bém o entretinha com algús faltos per eífes rios, ora em húa 
parte,ora em outra,fazendo o dãno que podia, ate que o Hi-
dalchan lhe mandou refpofta da carta que lhe efcreveri. A 
fubftanciadelia,era remetter ao Açadachan todos aquelles 
negocios,pois Nuno da Cunha dizia ferelle muita parte de 
tomar aquellas terras, & que averia por bem tudo o que elle 
fizeíTe.Sobreiílo ouve muitos recados entre Nuno da Cu-
n h a d o Açadachan, mas tudo fe vinha refolver cm cada 
hum querer ficar com as terras, & nãodeíiftir da conquifu, 
&poííèdelias. Nefte tempo vèo nova ao Açadachan, que 
oHidalchan eftavava em Bifapor,fcm oular de fe mover 
d'alli,por ter novas q hús Mogoles q andavão em Cambaia 

tinhão 
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"tinhão concertado cõ o Madre Maluco, que lhe deífe paífa-
gem per fuás terras para ir às delle Hidalchan,& d'ahi íe paf-
íãrcm á Narfínga•, onde elles muito defejavão entrar, por á 
fama das grandes riquezas que naquelle Reino avia. Eílas 
novas tinha o Açadachan por fufpeitas, & pareciãolhe fin-
gidas pelo Hidalchan, paradifsimular com elle. Ecom ellas 
também lhe vinhão outras, que era fer muito culpado ante 
o Hidalchan, & feus Capitães, por quam pouco tinha feito 
deípois que viera à aquella emprefa,promettendo elle quan-

1 0 do da Cor te par tio, que as fuas barbas brancas avia de levar 
ver melhas do fangue dos Portugueíes, em que as avia de tin-
gir,& que ate entã mais as tinha cheas de injuria,que do fan-
gue que dizia. 

N uno da Cunha per efte tempo ia cevando a fortaleza de 
Rachol,mandando em modo de Capitanias algús fidalgos,& 
gente nobre,como foi Manoel de Macedo, & Ioanne Men-
dez feu irmão,com trinta homés per hua vez, & per outra à 
Fernão de Lima,& Paio Rodriguez de Araujo, com muitos 
cfpingardeiros,&defpois Gonçalo Vàz Coutinho. Acaufa 

2.0 de N uno da Cunha ir cevando efta fortaleza com gente, era, 
porque os Mouros cada dia davão moftrade fifem cõmette 
rem,& receava que hum dia com grande impero deífem nel-
la de fubito.E principalmente fe temia,porq foi aquelle anno 
o inverno tam grande em dous mefes delle, que andavão os 
homés mortos,& não podião aturar o trabalho por os maos 
gafalhados que tinhão,& afsi íe perderão com as muitas chu-
vas todas as novidades,& íementeiras da terra, & em Goa cai 
rão muitas cafas. E porque na outra parte onde eftava Vaf-
co Fernandez por Tanadar , hum Capitão do Açadachan o 

30 vinha muitas vezes cõmetter, mandou Nuno da Cunha à 
Antonio Correa com algus navios de remo,& vierãofe à 
revolver com os Mouros de maneira,que lhe matarão os 
noífos muita gente,& o Capitão delleseícapou a pè,perden-
do o cavallo em hum lamaçal per onde fe foi metter có preífa 
da fugida. 

Defpois por vir nova à Nuno da Cunha per efpias quelà 
trazia,como fe ajuntava no melmo lugar muitagéte em da-
no noífo,à x.de Agoíto,dia de S.Lourenço,fez paífar àaquel 
la parte Dom loão Pereira Capitão da cidade com cento & 

"40 tnnta de cavallo,a & feifcentos Portugueíes de pè, de que foi 
G G Capitão 

a. Acõpanharão a DÕ loao nefia jor 
fiada l)õ Pedro de Menefes, loão de 
Mendoça,Chriftovão de Soufa, Li-

fuarte de Andrade,Martini Carrea 
da Silva, loão lufarte Tição, Ma-
noel de Soufa de Sepulveda , Fran-
cifeo de Gouvea,PerodaCunha,Ma 
twelde Vafconcellos, Galvão Pie-
gas,Galaz. Viegas, Antonio de Re-
boreda,& bum filho feu,Pero Godi-
nho,Diogo Ternandezo Adail,Pait 
Rodriguez de Araujo , Rui Diaz. da 
Silveira. 

Fernão Lopez de Caftanbeda es?. 
138.í/o í/v.8. <y Irancifco deAn-
dradecaj>.}2.da 3.parte. 

( 
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Capitão Gonçalo Vàz Coutinho, & mil piães Canarijs da 
terra,de que era Capitão Crifnà Gentio honrado. Os Mou-
ros quando fouberáo que elta gente entrava meia legoa pe-
lo fertão,recolherãofe mais ao pè de húa Serra, & fizerãoíe 
fortes em hum tefo,por eftarem mais feguros, onde Dõ Ioão 
os foi bufcar.E como per Galvão Viegas, que levava diante 
por adailjfoubc do eftado cm que eftavão, ordenou fua gen • 
tc per elta maneira. Os Gentios, de que era Capitão Crilnà, 
por ferem mais ligeiros, coítumados á terra, ião na diantei-
ra , tras elles ia logo Gonçalo Vàz Coutinho com a pionage 1 0 

Portuguefa.AgentcdecavalIofoirepartida cm duas partes, 
húa levava o Adai l , & a mais principal ficou com Dom 
Ioão. Indo nefta ordem, porque o monte onde os Mou-
ros eftavão era hum pouco efpeífo com arvoredo, & fazia 
hum paífo eftreitto, que lhe podia per judicar, vindo por alli 
algus Mouros à lhe dar nas coitas, com algúa cilada de que 
não foubeífem, mandou Dom Ioão que ficaíle alli Manoel 
de Vafconcellos,Com algúa gente de cavallo,& de pè.Chcga 
dos os noífos tam perto,que erao viftos dos Mouros, cm lu-
gar deagente Canarij que levava Crifnà aver de fubir pelo IQ 
tefo acima à dar nos Mouros,começou à recear, ate que fem 
vergonha tornarão para tras, Sc forão dar com impeto em 
Ioão Rodriguez Homem, o qual por fc querer moitrar que 
o era no animo, como no nome, com feu Cavallo fe metteo 
tam defenfreadamente entre os Mouros, que logo foi mor-
to.E com a fúria defta perda,Dom Ioão chamando por San-
tiago rompeo os Mouros com tanto impeto,que começarão 
à fugir,& defeer à húas femeadas de arrozes, que eftavão ao 
pè do tefo da outra parte.E como eftavão cheas d'agoa, on-
de os noífos não oufavão entrar,repartirãofe em duas par- j© 
tes,hús tinhão aquclla entrada, tomando o caminho aos 
Mouros para não fairem,outros forão rodear à tomarem 
húa ponte de hum cfteiro perque fc acolhião, na qual mata-
rão muitos, delles com o temor do noíío ferro ficarão ente-
rrados naquelle tremedal dos arrozes, entre os quaes foi o 
feu Capitão Ianebec, que ja levava duas lançadas. Final-
mente dos Mouros de cavallo ficarão alli v in te ,& muitos 
de pè: os cattivos forão cinquoenta , entre us quaes foi 
Sarnabote,que era Adail de Ianebec. Dos noífos morre-
rão quatro, alem de Ioão Rodriguez Homem , & algús fc-

ridos, 



IO 
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ridos,de que os principaes forao Pero da Cunha, Sé Diogtí 
V à z de Aragão.Eospeor trattados forão os Gentios da te-
rra, por Ter gente mal armada. Per efta maneira ficarão os 
Mouros que ahdavão naquellas terras de Bardes tam ame-
drentndos,que lè quiíerão paliar às terras de Caporà,más os 
moradores delias os não confentirão, dizendo, que temião 
que os Portugucfes os foíTem deftroir,polo que íè alongarão 
mais para as tetras de Bandà; 

G A P 1 T V L O XVI. » 
Como o Açadachan andou em requerimentos com Nunò da Cunha 

fobre affento de pazes, IT defe Verem ambos, o que na9 ouVe 
ejjeitto, das Vittor ias que ouVerao Antonio da Sil-

veira nas terras firmes^ Gonçalo Vfa^ 
Coutinho nacojla. 

A Õ tardarão muitos dias déípóis que Dorii 
Ioão Pereira Capitão de Goa ouve aquelle 
bom fucceíTo nas terras firmes, que; o Aça-
dachan efcreveíTe ao Governador Nuno da 
Cunha, pedindolhe por não andarem em ir, 

6c vir com recados, & refpoftas,que lhe mandaíTe algúâ péf-
íoa,para pratticar com elle algüas eoufas que convinha à am-
bos,& o Governador lhe mandou Chriftovão de Figueire-
do,com quem o Açadachan fe defenvolvia bem,& entre aíft 
bos fe concertou que o Açadachan, & Nuno da Cunha fc 
vilíem.Mas ifto não ouve effeito,porque o Açadachaiilium 

< dia fe fez doente,outro anojado,dizendo,que lhe viera nova 
$ ò q os Mogolcs matarão hú filho do Madre Maluco em hu re-

contro que teve com elles,querendo entrar nas terras de íeu 
pai.Efegundo fedefpoisfoube,o Açadachán queria ganhar 
a vontade à Nuno da Cunha, em lhe defcobrir per meio de 
Chriftovão de Figueiredo,© que el Rei de Cambaia andava 
ordenando com o Hidalchan, & com os Capitães do Reino 
do Decan,& todos os outros Príncipes da índia contra Por-
tuguefeS , como adiante diremos. Toda via paífados oito 
dias, o Açadachan vèo à hum outeiro do paflb de Benef-
tarin, & per derradeiro não forão mais as viftas , que ir 

4© Chriftovão de Figueiredo ao Açadachan, & Aga Mamud 

G G z 

f j 
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criado do Hidalchan vir à Nuno da Cunha,& por remate do 
negocio ficarão no citado em que antes eifavão,& Nuno da 
Cunha com maior efcandalo. Oqualporfeja defpedir o in-
verno,mandou lançar ao mar todas as vellas. OAçadachan 
também por a mefmacaufa,antes que as armadas dos Portu-
guefes navegaífem,& foífem fazer algü dãno pelos feus por-
tos de mar,queria tomar mais algüa conclufáo iobre a forta-
leza que ellcs tinhão feita,& mandoulhe dar algüas viílas, cõ 
grande numero de gente tam perto delia,efcaramuçando em 
hum campo à modo de defprezo,que indinados os noífos, là 
os forão pefcar com duas,ou tres peças d'artelharia, com que 
ficarão no campo vinte.Os Mouros efcandalizados difto,fo 
rão dar no paífo que chamão Carambolij,& apertarão tanto 
com o Tanadar Luis Caftanho, q o fizerão recolher à Goa. 

Nuno dà Cunha a primeira armada que lançou ao mar 
foi de duas fuftas, & tres bargantíjs, 8c tres catúres,cuja 
Capitania deu à Gonçalo V à z Coutinho , que fez muito 
dãno por todos os Portos em que entrou. E tendo Nuno da 
Cunha confelho para em peífoa paífar à Salfete, chegarão' 
Cartas d'el Rei de Cochij,&: do Dodtor Pero Vàz Veedor da 
Fazenda,dizendo,que importava muito fuaida à Cochij,por 
as guerras que os Reis de Cochij , 8c Calecut entre fi tinhão 
dèfde o principio do inverno.E como Fernand'eanes de So-
tomaior Capitão de Cananor por eif ar perto d'alli tinha foc-
corrido cõ dez vellas de remo,& dozentos homés,q aprovei-
tarão muito.També lhe efcrevia o Veedor da Fazenda q per 
terra lhe vierão novas q em Choromandel fe levantava géte 
da terra contra os Portuguefes que là eftavão ,por razão de 
hüa nao que Antonio da Silva tomara paífando para Benga-
la com fua armada. Com efta necefsidade,aos xix.de Settem-
bro deípachou Nuno da Cunha à Martim Afonfo deSoufa 
Capitão mor do mar com onze navios /para ir concertar ef-
tes dous Reis de Calecut, &de Cochij, 8c fazer niífo o qlhe 
pareceílè,atè lhe mandar recado,do eftado, & propofito com 
que os achava.Partido Martim Afonfo(do qual adiante efere 
veremos)Nuno da Cunha por moftrar ao Açadachan,q que-
ria tomar cõclufão cõ elle,& não andar perdédo tépo, como 
ate entã tinha feito,por caufa do inverno,no mefmo dia que 
Martim Afonfo partio,mandou lançar pregões,q toda a gen 
te de cavallo, 8c de pè fe apercebcíle para paífar às terras 
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rmescõ Antonio da Silveira de Mencfes.O qualpaífou co 

dozentos de cavalio/ & fetecentos de pè Portuguefes, & d o 
Gentio da cerra mil,& não fe contentou com entrar pela te-
rra firme menos de tres legoas. Na qual ida ouve tal vittoria 
dos Mouros, que matou trezentos, em que entravão dous 
Çapitães do Açadachan,b & Coge Mugor feu eitribeiro, 
que elle muito lèntio,& de feridos foi hum grande numero. 
Dos Portugueíes forão mortos oiro, de que os principaes 
forão Francifco da Silva, Belchior Velho , Baltião Paez, 

to Diogo Zambujo,Pero Chamiço, & feridos cinquoenta, os 
mais delles homés nobres,porque a peleja foi cm lugar que 
os Mouros lhe tinhão muita ventagem.E cm hum certo paf-
lo,onde citavapor Tanadar Vafco Fernandez,mandou Nu-
no da Cunha fazer hum forte,o qual fitio elle per fua peífoa 
foi ver,& em quanto íè fazia citava Antonio aa Silveira cm 
fua guarda. 

Sobre efta vittoria chegou hua naode prcíâ, que Gonça-
lo Vàz Coutinho tomou 110 mar de Dabul, a qual por íèr da 

. mai do Hidalchan, íegundo Nuno da Cunha foi certificai 
ao do , mandou íblcar o Capitão delia , & pôr a fazenda cm 

boarecadação, para lha entregar como élle trouxeífe car-
ta do Hidalchan, à quem Nuno da Cunha o mandou com 
fua carta, dandolhe conta particularmente d'aquella guerra 
das terras firmes, & como o Açadachan o demovera ài í fo, 
por as aver tomadas dos Gentios, fem culpar ao Açadachan 
nos artifícios que tinha ufado, & dito contra elle, por o não 
metter cm odio com o Hidalchan.E porque lhe pareceo que 
o Açadachan podia entreter elle homem,fe foubeífe que le-, 
vava cartas fuas,o mandou per mar para entrar per Dabul, o 

j o que aproveito muitou,porque achou là nova dos danos que 
Gonçalo Vaz alli tinha feito,tudo por caufa delta guerra que 
o Açadachan fazia.Porque Gonçalo Vaz tinha entrado pelo 
rio acima,queimando todos os navios que achou, & lugares, 
de q trouxe muita artelharia, & quando entrou em Goa, foi 
cõ imais de trczêtas peífoas catfivas,& muitos mantimétos q 
tomou per eífes rios,de q cm Goa avia muita ncccfsidadc. E 
parece q co aquelle dano q Gonçalo Vàz lhe fez, & cartas de 
Nuno da Cunha q levou o Mouro,& principalmétc porqos 
Tanadares dos portos de mar,forão neltetepo encãpar as T á 
nadarias, clamando tanta perda de molhcrcsJfilhos,& paren-

G G 3 tes, 

a torSo co Antonio da Silveira Ioão 
de Mendoça,Francifcó de Mendoça, 
Ioão lufarte Tifão, Antoni" de Le-
mos,Manoel de Macedo, Francifcó 
de Gouvea,Lifuarte de Andrade, Pe 
ro da Cunha,Ianne Mendez, de Md 
cedo,Manoel de Vafconcellos,Fran-
cifcó da Silva de Alcobaça, £)õ Ioão 
Lobo,Rui Diaz Pereira, Diogo Bote 
lho de Andrade,Chriftovão de Soufa 
de Lamego, Pero Rodriguez. Porrast 
Manoel de Azambuja, Antonio Ca-
bral de Santarém, lorge de Mello 
Punho, Alvttro deMendoça,Luis Cote 
tinho.Pero Barriga,Francifcó Pache 
co,Diogo Pereira, Antonio da Fenfe-
ca,Diogo LobatOiRui Diaz da Silvei 
ra, Chriftovão Pereira, Duarte de 
Soufa,Antonio Caldeira, Alvaiode 
Figueiredo, Duarte Rodriguez Mou 
Jinho, Francifcó de Soufa, Galvão 
Viegas,Diogo Fernandez Adail, An 
tomo de Freitas,Hão Gomez,Duar-
te de Taide,é" outros. 

Fernão Lopez de Ca/lanhedd cap. 
13 f.do liv.$.& Francifcó de Andrd 

de cap.ií.da $ .partet 

b. O Capitão geral dos Mouros fe 
chamava Carnabique , homem de 
grandes forças , como fe virão nos 
golpes que deu Hefta batalha em q 
foi morto, a qual efereve com parti-
cularidade Caftattheda,& Francif-
có de Andrade nos Capítulos acima 
referidos. 
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tes,hüsmortos,& outros cattivos 5 teve o Hidalchan coníè-
lho com íèus Capitães, os quaes todos culparão ao Açada-
chan d'aquelles dãnos caufados dafua contumacia, com que 
tinha indinado o Governador da índia,fem lhe fazer guerra, 
mas levando boa vida nafortaleza de Pondà, donde não ou-
favafair, como qual procedimento tinha feito mais perda, 
que proveito; & lançada bem a conta, mais importavão as 
entradas,& rendimentos dos portos do mar, que o Governa-
dor podia impedir, que quanto valião as terras fobre quefe 
contendia. A eftas queixas fe ajuntou vir o proprio Tanadar 
deDabul emcarrtpar a cidade ao Hidalchan, & contar par-
ticularmente quanto dãno Gonçalo Vàz deixava feitoran-
do muitas razões quanto importava à f euEf tado ,& rendi-
mentos eftar com os Portugucfes em paz.Para iíto dava por 
exemplo o que os Portuguefes fizerão à hum Reino tam po 
derofo como o de Cambaia, que em menos de cinco annos 
lhe tinhão queimados quafi todos os feus portos de mar, ate 
cl Rei com feus trabalhos fe vir à entregar nas mãos do Go-
vernador.E que tam grandes coufas como eftas erão, não as 
avia de deixàr no parecer,& vontade do Açadachan,cujo ofv 
ficio erão modos,& arteficios de enriquecer,& fazeríè temi-
do. E que quando o Governador foltalfe as terras, que não 
era de crèr,avião de ficar na mão do Açadachan,fem clle Hi-
dalchan ter algum proveito. 

C A P I T V L O X V I I . 

Como o Hidalchan )nan dou ao Açadachan que defifliffe da guerra 
com os Portuguefes, <ur ellefe efeufou :Z?como (í)om Gonçalo 

•Coutinhofoi desbaratado nopafío do Bon] ,<sr o viçada-
chan Vèo affentar pa^es com Nuno da Cunha, 

por editar os danos que 
recebia. 

S Queixas dos Tanadarcs,& acarta de Nu-
no da Cunha obrarão tanto ante o Hidal-
chan , que fem dilação algua mandou reca-
do ao Açadachan, que deixaífe de fazer gue-
rra , & fe foífe à elle , por cftar de cami-

nho para as terras do Cota Maluco . Difto fe efeufou 
Açada-
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f Açadaehan,dizendo,que tamanha emptefa como eile tinha 

tomado,& em que tinha gaitado mais de trezentos mil par-
daos,& poílo nella fua honra,íião era para deixar. E que eile 
era velho,& ufado na guerra, 8c que aquelle pomar cm que 
cl!e eivava era delle Hidalçhan,& para êlle o queria, què dei-
xaífepôlo no citado qUe deíèjavá, 8c entam faria o que fof-
fe leu íèrviço.Sobre eíte recado mandou ao Hidalçhan duas 
peças mui fermoíasà vifta , hum cavallo,& hum terçado 
guarnecido d'ouro, & pedraria, o qual fendolhe apprefen-

1 ( 5 tado , & querendo eile deíènvolVerdehús pannos de feda, 
em que ia, não o conícntio fua m ã i , que eílava prefente, 
& mandou que o defenvolveííe hum moço,que cm acaban-
do de o tirar dos pãnnos caio morto. Polo qual cafo o Hi-
dalçhan não quis fubir no cavallo , fem primeiro outrem 

v tomar a íalva , & também morrerão dows que fizerão a 
cxperiencia. Vendo a mãi do Hidalçhan eílès dous fubi-
tos calos de morte, diííè: Aqui Vejo eu filhofer Verdade, que esti 
traidor matouVojfo paiycomo eu Jempretfoe para uii. 

Por eíte tempo como Nuno da Cunha íoube que o A çada 
7.0 çhan fizera pouca conta do q o Hidalçhan mádara, fobre de-

íiítir da guerra,mandou Gonçalo Vaz Coutinho com trinta 
navios de remo,&trezetoshomésPortuguercs,& outros tàn e . e , _ ... 

„ . . j 0 r • i 0 t r» i \ . r a, Eft 4 for ca fefez. era hum pajfo do 

tos Cananjs da terra,& toi queimar o lugar de Banda, cuja tu rio <jfe chama noriyohte hum gr an 

maça fe via de Goa,em qardeo muita fazéda qelle não quis àepenedo que pendiafobre aagoa,» 

íccolher.por lhe não acontcecr algú perigo i cmbarcaçáo. E C U t t í S 
alsi meímo queimou quantos nav ios achou, 8c rez todo O da de maneira o rio,q não avia paffagè 

no que pode,de q trouxe mais de trezentas peííoas cattivas. dxs>u,P5 "»bauaçõespa-uR^M, 1 i ^ , í. , 1 - . 1 fenão ao longo do penedo. E porejei 
O Açadaehan como home indinado por os danos q tinha J

tldo 0 tlfco l arteiharia,& ardbu 

recebidos, 8c furioío de fuás coufas lhe não fucccder é como *-*ria da força paffavão os nojfos,*-

30 die derejava,&tãbé por acodir à fua h5ra,poro qdizião dei- refarão os immigos aq^iie pe-
I T j - j 1 I . r • - - ? r r • J qnnotfpqo CO fortes cadeas de fe-
it ante o Hidalcha os outrosCapitacs,q nao ouiav a lair dePo Uo ;prefas em großes traves metti~ dà,paífoufc às terras de Sallète,onde tínhamos noíTa fortale- dasnavafa,comqapaifagè,&foc-

za de Racholjde que naquelle tempo era Capitão Iurdão de ^ t ^ l ^ n t ^ í S é 
Freitas, &daqualcada vez que os Mouros lhe davão viítà, Dom Gonçalo Coutinho à cortar a 

ião efcalavrados.E vendo o Açadaehan que lhe convinha to- f^àeutiiin.o q«efifez.aim-
* f. n c 1 • 1 1 1 • menfo trabalho, & perigo, & ficq* 

lher a lerventia,que elta fortaleza tinha pelo rio acima,man- <\,mo hum canai. ?erqHe de " mare 

dou em bum lugar delle mais eítreito fazer hua força, 8c ebtapodiãopafar embarcações pè-

pôr «cila artelharia , j « a com cila tolher a paíligem dos 
bateis. a Sobre elta torça ouverao tanta Contenda os Mou- Diogo do cou t> cap.jM Ur. iy, i* 

j.o ros cm a querer, fazer , Nuno da Cunha em lha impedir, 4Jxe*d*. 
GG 4 que 

J» _ 
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que paliarão afsi os Mouros,como os Pòrtuguefcs grande tra 
balhoiNette tempo vèohú Mouro principal do Hidalchan, 
por nome Sangerichan,& o que a fama de ftia vinda publica-
va era à tratar paz, & que ifto queria feu Senhor. Mas tudo 
ifto crãòardi)s do Açadachan,paracm quãto foíTem, & vief-
fem recados à Nuno da Cunha,elle ir com fuá obra por dian-
te. A qual era tal, que foi neceífario acodir Nuno dia Cunha 
com mais defenfáo, mandando Manoel de Vafconccllos co 
bateis,& navios que podião tirar cõ peças d'artelharia groífa. 
Mas como na obra andava muita gente,crefceo tanto á pelar 
dos Portugucíes>que mandou Nuno da Cunha à Dom Gon 
çalo Coutinho ^ Capitão que entam era de, Goa > que a foííc 
desfazer.E porque os mais dos homés andavão j.a muito en-
fadados dos rebates de cada dia, de que não. tinhSomais pre-
mio,que o trabalho grande que paliarão aquelle inverno, & 
os moradores,& çafados da cidade erão os que mais contra-
riaváo cila guerra,porque nãotinhão.vida iem as terias fir-
mes,& àelles era cita guerra mui dãnofajfoife Nuno da Cu-
nha pôr cm o paíTo de Agazim,& dalli fazia embarcar todos 
os homes,quafiçm modo de repique,Si fòccorro. Os princi-
paes delia ida,& que primeiro chegarão à tranqueira j forão 
Dom Gonçalo Coutinho com gente que o feguio, Gonçalo 
Vaz Coutinho,Dom Íoãp Lobo,Martim de Caílro, Liond 
de Lima,Manoel de Vafconccllos, Gafpar Paez. Eiles com 
toda a gen te que lcvavão,onde lhe tomou a forte } fairão em 
terra,hüs abaxo,& outros acima,afsi delèmbarcai áo,mais fu 
riofos que ordenadosjlobindo por a ribanceira do rio á força 
que os Mouros tinhão feito. O primeiro final delta defordé 
foi quebrarem hum braço ao Capitão Dom Gonçalo Couti 
nhocomhumcfpingardáo,& à vozda gente meudafoi lo-
go que era morto.CÕ o qual rumor os nobres quiíèrão mof-
trar tanto de fuas peífoas contra o grande numero dos Mou-
ros que de cima íe defendião,que cairão logo em baixo Lio-
nel de Lima,& Simão de Lima feu irmão,ambos tam malfe 
ridos, que levados d'alli forão morrer à Goa, & alli ficará® 
mortos Dom Françifeo de Lima, Dom Luis, Gonçalo. Vàa 
de Moura, Diogo Botelho de Andrade; Pero de Lemos, 
Ioanne Mendez de Macedo,Icronymo de Mello,Thomedc 
Brito,prancifco Aires, Vicente Pirez , João Carvalho, Lop« 
Sarráojôc outros homés nobres, que por todos forão trinta* 

&cda 
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a. 0 penedo tm qe/lara 4 força des 
Moui os,como entrava pela agoa,fa~ 

\ , . 
^'&dagentc pequena morrerão muitos. E os que efeaparáo 

defte furo r, eriibãrtarão fe quafi à riadôjpôrque'côm o alvoro 
ço de fubir pelas tranqueiras,& cada hum le moítrar fér dos zia nella duas calhetas, nas quaes 

primeiros, dcfattipararão os batéis em que faifáó j ícomo tod"° 'ntrar embarcações, & lan-

Iião tinhuo quem os governai,ahdavão á vontade da agoa, 
de maneira que quãdo os torljarão â bufeãr eítavão no meio tidos,em hüa abrirão na terragran do rio.Dos Mouros forão mòrtOs naquelle acõmettimento des "™s,q taparão ?or cima cõca-

,. i . > nas,palha,&terra, & na outra en~ 

quatrocentos,em que entrarao quatro Capitães.* f(vario hüa pontes tm que fe avia 

Nuno da Cunha,porto âue cita era hua grande perda de dedefembanar, & em ambas pofe-

$ o gente nobre, não podià deixar aquella fòríalêzaquç eltava frechei. 

feita,& temendo qüè com eíta vittoria o AçadacBaiipofeíle DÔ Gonçalo levava feifeentossol-

tado feu poder para á tomar,& que para a poder defender, 6c 
foftentar convinha fazer outra no meio do rio y mandou ai-
gus Capitães,& pcífoas intelligentes que lhe foíTcm ver ó fi-
tio para cita obra,dc que foi defenganado, que íç não podia 
fazcr.O Açadachan afsi por o grande eítrago da fua gente q qao outro diafe deu das barcaças 
licite combate os Pòrtusueíes lhe fizèrão , cómoporque feri b"4 grande bateria àfortaleza do% 

. VT i I • n • v •• Mouros,Lionel de Lima,&DiogoH* 
tia que Nuno da Cunha tomavaja eíte-negocio a peito, man Ax_amyu-)a «õmetterão défaite s 
doulhe cõmctter pazes per vezes, ate eíeréver fobre iífo aos ponte,q como eftava enfevadà efeo-

t o Capitães,que elle lãbia icrem! contracta fortaleza citar alfi pegando delia cairãoao mar, ond* 
« r '7 . . I , , i n , _ .... . r _ . ^ fe afogar ao co e pefo das armas, & 

feita,& principalmente a Perode Faria,que jaiora Capitao p i 0 m(fmomodo,& h arcabuz,*-

de Goa,& feu amigo,& à Camara da cidade,o que lhe Nuno das, & frechadas forão mortos ou-

da Cunha não cònCcdeo, até queeílèpcr-fí rdclmoj ícm ícr 
«onítrangido de alguém a màndoii dembara cinto dias de Gonçalo Coutinho pajfok adiante a 

Janeiro do anno de M . D . X X X VIII .b E também por me- MiâcMéiaMdcxascovas perece . „ 4 . r i - » t. 1 1 rc tão dozentos homes, &Dõ GonçáU 
io de Pero de Fana,que toi alguas vezes ao Açadachan,aflcn. ^„Socaign(it4s>ctm a,sSs 

tarão pazes, ficando porem no mcfmo eítado cm que efta- gutrão foi cercado dos Mouros, & 

vão antes que começaífem a çuerra , fem mais acrclcentar, pfteqpele^rão todos vaimfame* * r i - ' j „ , te,for ao monos, & Dom Gonçaltti 

nem diminuir coula algua,por entender o Governador quan trabalho recolhido cõ ha braço qiie-
3 0 to Ihe comprfa acudir à Dio, & o perigo em qtie ficavá Goa, brado.E afsineftad/fgraciMajef-

dados em muitos navios grandes, & 
pequenosxhegando ao Bori\,ordeno* 
q Lionel de ltma,& Diogo de Azã-
buja co trezentos bornes dtfemliar-
ciijfem na calhei d da ponte, & eítê 
na outracõ o refto da geie. E defpoit 

• compna; , , .. . . . . . . 
citando dcguerrácom o^Açadachanv E iftò ft fixemnome 
deNunoda Cunha,& nao dei Re i , porque tiiiha d Govcr- cattms mais de quarenta. 

nador eferitto a S. A.como fizera aquella guerra às terras fir- DH'doCmç"P-s-d'li'l0-
mes, 6c tomará poífc delias, ôc não fabia fc el Rei feria con- Fernão Lopez de caftanheda ca?. 

1 1 r / i - J t i o • v , , i5i,doliv.8.&Trancifiode Andra 

í{ lete de deíiítirdelias, & approvaras pazes.Go eítecocerto o /ecap. $ M ̂ rte.refheeftefut-
Açadachan fe foi de Pondi c6téte,& por a cidade de Goá- éf- cejfodoBori) diferentemente* lar desfallecidá deihaÈimetos,mãdouà Nuno da Cunha pà^ , ^ , „ n , .. 

An, r^T 1 a "1 b. O medo qteye Pero de Faria em afeita de Natai Ce vacas,trezetos carneiros,& grade numero derribar efta ftnaieza de Racbòi, 

degálinhas,arroZ,6c manteiga.E nelta pazacabarão os tíaba efirevtôrnãoifyezdecaftanhedé 
4 t lhos da guerra de todo aqucllc inverno. - • ^lec^nÈ^»'^ ^ 
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C A P I T V L O X V I I t . 

Como o Samerij de Calecut d inUamta íftl^ei de Cambaia lah com 
muttagente d Cranganor,fingindo húa certa lifuaçao}por 

tèrs^p defaxerguerra aos Tur 
tuguejes. 

wiMdntiIV^hfmhM^u. |L£gtfRfrd C A 6 A D O S os trabalhos queaqueíle inver 
rar.ptr mu fiuuUrãa porta fies,di < ? n o Nuno da Cunha paíFou cm Goa,começa-

^ ^ S S T i v i P ^ k rio cm Cochij outros, por razão de outro ve-
qutüt Efiado à duas cabeis, bua zinho tam períeguidor das couías dosPorcuguc 
com. t»do o poder temporal com titã- iH&fWtx® fes como o Açadachan. Elie era o Samorii dc 
lo de samor,), ff quer dizer imperar ^ , . ^ , * r, • J 
fibretedos,&outra com toda a \ur- Calecut,o qual por a prccminencia que tem entre os Reis do 
dição efpiritual cem titule de Bra- Malavar,que he (como ja diíTemos) Emperador entre cllcs, 

<iu"!ater iuperioridadelobre »dos,principalmente(obrecl 
for lei,quetodos os mperaderts de Rei de Cochi j,por Caufa da nofía amizade.Polo que naquel-
Malayar fofem tomara inveílidu- \ç inverno por húàcoufalcve, quispaífar pelas terras dc Co-

sramSr^ar!ÍJ«chij,dizendo,que avia muitos annos que não crão vifitadas, 
vaqueih cidade hia pedra,tom obri & queria clle cm pcíFoa ir fazer correição, como era obriga-
gaçãeqneiu aqueiies imperadores d 0 por antfco coltume. A voz da fua jornada era efta, mas a Jecoroajfcm. Ejla ctremonia fefoi J . . & r r „ . . , ' ,, . 
guardando, & continuando muitos pnncipat cauía era ler ellc incitado per cartas d cl Rei de Ca-
anuos+ati q o Rei de Calecut(e qual baia,que andava armando o laço cm que dcfpois caio, & pe-
r ^ ^ l t ^ t r ™ h « o Açadachan convidado. Eftes Mou-
rimai Rei de tedo Maiavar repartio ros,& Gentios quando hao dc mover algua guerra contra os 
feus Re,nos,&feembarcou para Me Portuguefes,o fazem mais no inverno,que 110 verão, porque 

' ^ e ^ h l n m ^ m ^ e f i s ^ no inverno não fe pode navegar toda a coita da índia, afsi 
pieefirereoioão de Barros napri- por os mares lerem mui grandes, como porque fccerrãoas 
mira Década ) lhe temeu a pedra b a r r a s do s rios,com que as noifas fortalezas te não pode aiu-
da ceroaçao, (y a levou a Repelim. , , - , r • r ' r T 

o Samerij prefente fuccejfor de d a r h u a s d a s outras,& aisi hcao quaíi em cerco todo aqucile 
feu tie, que morree n» ame de tempo,como fe vio pelo diícurfo deita hiíloria. Pelo que o 

I K S Í f i Samorij favorecido da conjunção do tempo,& movido pe, 
f afará ilha de Repelmfemconfen aqueiies noífos inimigos, partio de Calecut com muitos mil 
tÍZ*Uo~hlndoa'confedertu(c Naires,& vevo aífentarfe na Ilha de Cranganor,fronteira àou 
m e M ^ i ^ ü í ^ M ^ ^ à i t t « chamada Vaipim,q era dei Rei de Cochij, as quaes Ilhas 
fua ruína,pedio à pêro vàz do Aifia não fão mais que as que acerca de nos fe chamáoLeziras,quc 
S ^ S Í ^ faohüasterras baxasrcpartidascomefteirosdomar, & r , o , 
fapSydeq fe fegttio a guerra q nef. d agoadoçe que vem da Serra,com que roda a terra do Mala-, 
tes capitules feguintes efereve leão v ar he retalhada.E eílà dividida em tres Senhorios, como ja 
Íiog7doceut,fàp.l.imf.l,daS. clcrevcmos.E porque os Reis d aquellaspartcstem por grã-
D«fada. deza, 
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1 deza, & decoro de fuás peífoas caminharem pelas eítradas 

Rcaes,íêm por cafo algum deixar íèu caminho, fob pena de 
lerem ávidos por covardos,& cõmettercm coufaindigna da 
Mageítade Real,porque em tornarem atras, confeífão fer ou 
tro mais poderofo que elles; determinou o Samorij de levar 
aquelle caminho,& ir pôr a mão em h úa pedra, per coftume 
mui antigo de feus paíFàdos,em qüe elles poetnfua religião, 
& honra.Com cite fundamento chegado à Cranganor quife 
ra paífar à Vaipim>ao que acudio Pero Vaz Veedor da Fazcn 

i o da,que era Capitão de Cochij,para lho impedir, provocan-
do também à el Rei de Cochij à iíTo.E por elle fer nome ava-
ro,& que não queria defpender feu dinheiro, por faberque 
cite negocio importava tanto aos Portuguefes, como à elle, 
queria que o cuílo d'aquelladefenfão ficaífe à cufta delles, & 
de fua Feitoria;natural aleijão de avarentos, que fcmpre tem 
mais conta com a fazenda,que com a honra,&c a vida.Mas to 
da via movido pelos feus,& pelo Veedor da Fazenda,mãdou 
pôr nos lugares onde os noííòs ordenavão eííà gente que ti-
nha.E porque todo aquelle inverno fe paílou era fazer húa 

í o força de madeira com fua artelharia no lugar per onde o Sa-
morij avia de paífar, na fabrica deltas defeníões levarão Os 
homés mais trabalho,& na invernada grande que fucçcdco, 
do que puderão levar pelejando.E como fe temião, fegundo 
andava fama, que el Rei de Calecut mandaífe vir húa arma-
da groíTa per dentro do rio Chatuà^que era coufa mui perigo 
fa para defenfão dos noífos, mandou Pero Vaz à Vicente da 
Fonfeca(queja eitivera por Capitão em Maluco) com feis 
caturcs,& hum batel grande com groífa artelharia à impedir 
cita paííagem do rio. E para defender a barra delle, fe a arma-

3 o da vièíTe de mar em fora,mandou armar húa caravella,& húa 
barcaça grande também com artelharia groífa,das quaes deu 
a Capitania à Francifco de Soufa, que fe afaítou meia legoa 
abaxo do paífo,perque o Samorij avia de paíTar. 

E porque húa das coufás de que íè Pero Vaz mais guarda-
va,era romper guerra com o Samorij, por razão da paz que 
com elle tinha aífentada,fempre neltes apercebimentos mais 

/ tratava de fe defender,q de olfender.E ainda para o Samorij 
não tomar algum achaque,mandou à elle Gomez Carvalho, 
pedindolhe não quifeífe fazeraquelle caminho, & lhe lém-

r 40 braífe a paz que tinha aífentada com Nuno daCunha,& que 
não 

7 ~ ~ 
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a.Tratieifcode Andrade efemino 
(.21 Âa 3 .farte ,qquerêdo o Samorij 
pajfar à Ilha onde eflava a gê te d'el 
Rei de Cochi), mandara embarcar 
maisdedezmil bornes,em janga-
das,tones,&almadias .amparadas 
da noffa arielbaria,com vinte fuflas 
de Pate Marcar, & fendo j a defem-
barcados na Ilha mais de tres mil, 
Vicente da Vonfecafez.com a arte-
lharia dasfuás embarcações talef-
trago na gente q ja efiavaem terra, 
& nas jangadas deqo rio eflava cu 
berto, q ficarão alli mortos mais de 
mil homes,ir outros muitos feridos, 
(X tres das fuflas mettidas no fun-
do. E o Príncipe de Cochtj com dous 
mil Natres,& oitenta Portuguefes, 
derão na gente defembarcada com 
tãto mpeto.q a fiurão fugir, ir em 
barcar tanto fim ordem,qfe afogou 
hum grande numero delles.fem os q 
matarão em terra: ir q o Samorij 
cõmetteo a paffage aquelle inverno 
algúas vez.es,em qfemprefoi desba 
ratado. 

E no cap. 24. tratta da morte da 
tnãid'elReide Cochi], ir das cere-
tnonias do feu enterramento : pela 
qual cauja el Rei fefoi a Cochij, <jr 
fepultada fua mai,tornou continuar 
a guerra. 

476 D E C A D A QJV A R T A. I 
não era muito efpefar por elle are a fua vinda,que feria acaba 
do o inverno,pois avia vinte annos,ícgundo dizia,que aquel 
Ias terras não erão vifitadas.Mas como elle não refpondeoà 
propofito,iT]andou Pero Vàz à Pero Froes com hüagalè, Sc 
dous catúres à fc pôr no rio dc Chatuà à impedir também fc 
alguém quifeíle vir por alli de Cranganor. E afsi mandou fa-
zer em modo dc baluarres húas defenfões de palmeiras onde 
poferão artelharia. 

Nefte tempo Fernand'eancs de Sotomaior, Capitão dc 
Cananor,fabcndo aver neceísidade de foccorro, o mandou 
com leu filho Antonio dc Sotomaior cm feis catúres, por íè-
rem navios futijs,para poderem andar poios rios. Ao qual Pe 
ro Vàz dcfpedio, por nãofer neccííario ao prefente, porque 
(comojdiífcmos) feu intento era entreter el Rei. O qual por 
íua parte também com induítria dos Mouros,de fronte dou 
de eítávão os noífos baluartes,& forças,mãdou fazer outros 
çom fua artelharia. Era iftohum pouco afaftado da calado 
benaventurado S. Thome, Sc quafiao amparo delia eflava 
hum feu Capitão chamado Pate Marcar com dezafete vellas 
de remo,& doze dos Colamutes, aforaoutras que andavão 
pelo rio.E porque os noífos lhe fazião dãno com a artelharia 
groífa,a qual dando nas palmeiras com as rachas que efeodea 
va os matava, emparandofe cllcs detrás dos pés delias, arrom 
barão a cafa do Apoftolo Santo, & outra Igreja junto 
delia da invocação de Santiago, & poferãolhe o rogo; mas os 
mefmos Santos ti verão cuidado de íua defenfá o, porque nun 
ca fe pode accender.E pofto que os Mouros virão aqaelía im 
potencia de fogo, não deixarão de ir avante com fua obra, ti-
rando telha Sc telha,pao Sc pao,atè a defcobrirem yo que foi 
para íeu dano,porque acodindo os Portuguefes â lho defen-
der,ouve entre elles hum jogo dc tiros de polvora, Sc de fre^ 
chas,em que os noífos não receberão offenfa, & elles ou ve-
rão o pago de fua infidelidade. Finalmente roda a peleja do 
inverno acabou aqui,' fem aver outro fangue,& tudo foráo 
cÕmettimctos,quc os noífos não queriãoprofeguir por cau-
fa da paz.E os que à eufta de fuas peífoas,& fazenda defende 
rãotodo© inverno com grande trabalho as cftancias que 
lhes couberão per forte, torão Lopo dc Almeida Fekor dc 
Cochij,Simão Botelho,Bartholomeu Diazjoão Pereira, An 
tonio Carvalho,Antonio Chanoca,& FrãcifcoRodriguez. 

Vendo 
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Vendo o Samorij que fe vinha o verão, em que o Gover-

nador podia acodir^converteo lua indinação emdãnarlhca 
carga da pimenta o modo que para iífo teVefoi induzir 
para efte effeito aos R eis de Parau , & de Viamper, & à ou-
tros,os quaes temendo a potencia do Samorij, cm quanto o 
negocio não vèoamais rompimento, eftiverão neutraes. 
Sendo ja fim de Agofto,que o mar deu lugar,vèo Fernãdea-
nes de Sotomaior Capitão de Cananor com dczafeis fuítas, 
& catures,em que trazia dozentos homésjde que os cento & 

1 0 cinquoenta eráo efpingardeiros,com que pela cofta de Cale-
cut vèo fazendo algum dãno.E porque Vicente daFonfeca 
avia muito tempo que cftava no lugar que diífemos, foi re-
poufar do trabalho do inverno, & ficou alli Fernand'eanes, 
ate que vèo Martim Afonfo de Soüfa> que (como atras fica 
ditto ) Nuno da Cunha defpedira de Goa, para vir remediar 
eíte negocio. 

C A M T V L O . X I X . 

3,0 Como Martini Afonfo de Soufa indo acudir à Cochj desbaratou os 
ColemuteSiZ? lhe queimou o lugar defendendo d'elde 

Calecut opajSo do tao}el ^{eifefói^r o nao efperou, 
& do cajligo que deu d el ^ei de 

<l{epeHm. 

Dezanove de Settembro, de M . D . X X X V Í . 
fe partio de Goa Martim Afonfo de Soufa com 
cento & cinquoenta homés em quinze vellas: 
elle ia em hüa caravella; &dos outros navios 

30 ^ ^ erao Capitães Vafco Pirez de Sampaio, Dom 
Diogo de Almeida Freire, Francifco Pereira do Porto, Ma-
noel de Soufa de Sepulveda,Fernão de Soufa de Tavora,Mar 
tim Correada Silva,Gafpar de Lemos,Dom Pedro de Meiic 
fes,Francifco de Sà,Francifco de Barros,Francifco de Mello 

" Pereira, Iorge Barrofo de Almeida,Iorge de Figueiredo,Ioão 
de Soufa Rates,& Diogo de Rcinofo,Francifco de Reinofo, 
& Antonio de Sotomaior, filhos de Fernand'eanes de Soto-
maior Capitão de Cananor,que eftavão com feu pai naquel-
la eftancia que diífemos, & f e ajuntarão á Martim Afonfo. 

40 E antes que elle chegaífeà Cochij,de paíTada deu hua vifta 
* a o 
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ao lugar de Calamute,onde achou dous mil Naires, q lhe qui \ 
1erão defender a faida,mas elle á põta de ferro fc vingou dél-
iés c5 morte de muitos,& lhe queimou o lugar,& lhe tomou 
fette fuftas.Chegando Martim Afonío de Soufa à Cochij c5 
o bõ fucceílò do caltigo q deu aoscfCalamute,foi mui bé rece 
bidod*elRei,&do Veedor da fazenda Pero Váz,ôc de Iorge 
Cabral Capitão da armada de cinco annos q entã fora de Por 

Frotta da índia do Anno de tugal,em q ião por Capitães das outras naos Duarte Barreto, 
M D XXXVI. Ambroíio do Rego,Gafpar de Azevedo,& Vicente GiL 

Vendo el Rei de Cochij os muitos Portuguefes q alli efta- i o 
A O S Hij.de settembro chegou* barra vão,infiftio muito,que Martim Afonfode Soufafoífe perte 

de,&tornar* à canariaà concer- fazer,& defender que naopaílalle o palio do vao. Ilto pare-
tailo, à partindo delia , defpois de c e 0 b c m ^ to t|OS)& f e n do afsi aífentado,Martim Afonfo par 

S r ^ í i y r / r l l M ^ r » « / " " tio para là com perto de mil homés, em que entravão todos 
Trancifttde Andrade cap.} da 3 . os fidalgos,& peífoas principaes que em Cochij fe acharão.E; 
tdrtt• o Mangate de Caimahque he hum dos principaes Senhores 

do Reino, & o Regedor delle ião por Capitães da gente da 
terra.que ferião mais de dous mil. Tanto que el Rei de Cale-
cut foube,que Martim Afonfo de Soufa ia, não fe atreveo à 1 (> 
pelejar,& delamparou a tranqueira,& fefoi. Sabido ifto per 
Martim Afonfo,caminhou per terra na ordem que levava, à 
dar hum caftigo à el Rei de Repelim,por comprazer à el Rei 
de Cochij , que muito lho pedio, & por ver fe lhe podia co-
brar delle certa pedra de lua religião,que lhe tir ha tomada.E 
para iífo mandou cÕ Martim Afonfo ao Principe de Cochij, 
q o acõpanhaífe com todos os Naires q avia na terra.Entroir 
Martim Afonlo pelo Reino de Rcpelim,que he húa Ilha, ou 
Lezira das que remos ditto que ha no Malavar,toda cercada 
decannaveaesdas cannas quedà aquella terra, que Ião mui 30 
groífas,& por ferem baftas, eftavão tecidas de maneira q fa-
zia húa cerca & muro mui defenfavel,& em alguas partes per 
onde fe entrava eftav ão feitas tranqueiras de cannas, ôc ma-
deira^ terra,&eftancias com muita artelharia, & acompa-
nhadas de muita gente de guerra que as defendia. 

Martim Afonfo ordenou q Antonio de Brito foílè diãte 
co trezétos efpingardeiros,& elle ficou na rctraguardaeõ to 
daagete.Chegãdo Antonio deBritoã húa trâqueirad'aqlîas, 
o vierão receber muitos Naires,que pelejarão per "hum efpa 
ço mui esforçadamente.Mas as efpingardasdos Portuguefes 40 

os 
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os fizerão recolher à eftancia> onde de novo fe tornou à tra-
var a peleja,que durou ate a chegada de Martini Afonfo de 
Souía,com que todos forão acabados de desbarátar, & os q 
ficarão fe poièrão em fugida para a parte do mar, onde efta-
vao outras duas eitancias,fobre que Iorge Cabral à efte tem 
po eftava,acabando de as desbaratar. O que fabido per cl Rei 
de Repeliu,mandou que deixaífem as eltancias, & íe reco-
lheífem na cidade,enique averia íeis mil homés de peleja, de 
que muitos crão cípingardeiros. 

i o Sendo desbaratadas as tranqueiras, aquelle dia quis Mat> 
tim Afonfo defcanfar,& ao Outro fe partio para à cidade, le-
vando diante Francifco de Barros de Paiva,com perto de do 
zentosefpingardeiros,que ia defendendo que os inimigos 
que detrás dos vallos, vinhão atirar,não fizeífem mal aos 
noíTos;à pôs elle ia Antonio de Brito com outros: & detrás 
Martim Afonfo com toda a mais gente.Com eftaorde che-
garão perto da cidade,onde acharão hum Capitão com mui-
ta gente,& por o lugar fer de caminhos eftreitos,& cercados 
de vallos,donde os Naires tiravão muitos tiros, recebião os 

1 0 noífos muito dãno, fem íe poderem ajudar bem das armas. 
Nefte lugar foi todo o trabalho da peleja que os noífos ti-
ver ão. Mas Deos os ajudou de maneira, que os inimigos íc 
desbaratarão,& começarão â fugir para a cidade. Os que efta 

/ vão nella fizerão o mefmo, fem el Rei os poder deter por 
mais que os reprendia, &ameaçava.Emfim elles defampa-
rarão de todo a cidade,& as cafas d'el Rei , o qual foi dos de-
rradeiros que delia íairão,& logo foi dos noífos entrada. Fran 
cifco de Barros de Paiva feguio o alcance d'el Rei cÕ os íèus, 
ferindo,& matando nelles.Ecl Reifc vio tam apertado, que 

30 caindolhe o fombreiro (que fe tem por grande afronta per-
delo na guerra,por ferinfignia Real) não o pode cobrar com 
a preífa de íalvar fua peífoa,em húa almadia,em que fe embar 
cou com poucos.Martim Afonfo chegando à húa Mcfquita, 
vèo àelle hum tropel de Mouros que nella eftavão,determi-

' nados de o matar,íègundo hum delles com grande fúria, & 
o u f i d i a arremetteoà elle cÕ húa cutilada,que Martim Afon-
fo tomou na rodella,& lhe pagou a vontade que trazia, com 
o paífar de húa parte à outra com hum zarguncho, com que 
o derribou à feus pès, & os feus o acabarão de matar, & aísi 

40 morrerão os mais companheiros,pelejando como muito va-
t lentes 
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lentes homés.Na peleja morrerão muitos Mouros,& feridos 
fòrão tantos,qfe lhe nãofoube o numero. Dos noííos morre 
rão pelejando 1 òmente Duarte de Miranda, & EHevão Ga-
gOj& dez,ou doze homês plebcos,que fe dei mandarão à rôu 
bar pela cidade. , 

Desbaratados os inimigos,& fugidos,foi laqueada a cida-
de , & as cafas d'el Re i , em que foi achada a relíquia d el Rei 
de Cochjj,que erahúapedra branca como outra qualquer 
comum,da feição,& tamanho de hüa meia moo de atafona, 

a. Ei* pedra tradetnamorebun n a q u a l e f t a v â o Certas húas letras Malav ates.1 Também fo 
co,roliça,aegrojjura de hum borne, „ i , , . „ , . „ r . 
& de altura de hüa braça. Efiava rao.achadas huastavoas de metal com huas lerpes eleulpidas 
em pè poftafobre BUA lagea. AS le- nellas,& húas letras dos Chíjs,que el R ei de Repclim tinha 
tras nella entalhadas diüâo o tem j , n r • - J J C r o C • 
po em que aili fora pofta, quefegun en grande veneraçao.Defpois que a cidade le laqueou, & toi 
do a fua conta, pajfava de dousmil queimada toda,fe tornou Martim Afonfoà Cochij, onde foi 
& oitocentos annos,& efiavão nel- r e c c bido com erande feita, & muito mais d'cl Rei .por a pe-
Ucjcrtttos es nomes dos Samoriisã , ,, • ?• \ „ r 1 n

 rr i -
neiia fe coroarão. draque lhereitituió,&por opreiente das tavoas, & iomhrei 
Trancifcode Andradecap.^M 3. ro d ei Rei de Repelim,que era tanto com o trazcrliie a coroa 

de fua cabeça,alem da vingança que dclle lhe deu. 

C A P 1 T V L O. X X , 

Como "Martin Afonfo deSoufafoi ao pajso do %io defender que elT{ei 
de Calecut o naopajjajfe3isr comopelejou com eiley <sr o def-

baraioufU? el ̂ ei lhe\ fngio. 

V 1 1 ) A aquella Vittoria cm tempo que ain-
da a gente não defeantara, v èo recado à el Rei 
de Cochij,que el Rei de Calecut vinha com ro 
dó feu poder para paífar pelo paífo do vao de 
Cambalão,que lie lias terras do Mangate Cai-

mál,*quc eítàduas legoas acima do outro paífo de Crança-
nor. E porque por o paífo deCambalão aovazãte da maré 
podia paífar,como ja tentara o Samorij anteceífor deite, em 

cCa0Zhsr7 TdoVarTa N°rl
 t e m P ° d c D u a r t e P a c h e c o <lue l h o dcfendeo,*Martim Afon 

maraDecida!' f ° de Soufa não efperando mais fe embarcou à preífa/c com 
elle perto de cem Portuguefes,de que os mais eráo fidalgos, 
& Capitães,& à Antonio de Brito mandou que o ièguille cõ 
a mais gente que podeífe,com o qual foi logo o Regedor de 
Cochij com algús Naires.E à Francifco de Barros de Paiva, 
mãdou que com hüa galè,& dous bargantijs íc foífe à guar-

dar 

V 
• \ 
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,/ÜÍU' o páiío do rio dc Cranganor,parà que nãoentraíTcni per 
clle as fuftas d ei Rei de Calecut, que fe dizia mandara ir à 
aquelle lugar, para que os catures não levaílèm focco-
rro aos noílbs. A qual lembrança, & providencia fe Martim 
Aioníb não tivera,de nenhúa maneira fe poderá tolher a 
paílàgcm àel Rei de Calecut; 

Ao outro dia pola manhãa fe achou Martim Afoníb nas 
terras do Mangate Caimal, o qual não tinha coníigomais 
de tres mil Naires, & delle foube que el Rei de Calecut com 

í o quarenta mil homés citava d'ahi à duas legoas,&r que d'ahi a 
tres dias daria batalha,fegundo íèu coltume, que era quando 
Chegava à terra do inimigo dar batalha ao terceiro dia, no ul-
timo dos quaes mandava tocar hum atambor de tam excefsi 
vagrandeza, que quatro homés o não podião abalar, cujo 
fom fe ouvia duas legoas, fem o qual final nunca dava bata-
lha, Martim Afonfo não curando deífas abufões, como Capi 
tão prudente que fe não queria deícuidar,foiie logo ao paílò, 
& nellé defembarcou:& por os tones em que ia não ficarem 
cm íeco,mandouosafaítarparao rio,& ellefè pôs no campo 

i© com fua gente. E eítandolhe o Mangate, & o Regedor dizen 
do que fe canfavade balde , que el Rei não daria a batalha 
fem aquelle coílumado final, nem antes do terceiro dia, co-
meçou apparecer num corpo de gente dos inimigos, que íe-

/ rião cinco mil homés,que com grandes gritas remctterao ao 
pàffoj& começarão de paífar. Aposillo começou apparccer 
o exercito dei Rei,& fua bandeira Real, perque fe moítrava 
Vir elle alli.E a razão porque não ufou de fuas ceremonias, 8c 
íinaes que coftumava mandar fazer com aquelle grande atã-
bor,foi,por tomar os Portuguefes de fubito, & desbaratalos 

3 o logo;o que na verdade fizera,fe Martim Afonfo com fua vi-
gilância, & bom avifo o não defviara.Quando a bandeira, & 
iníignias d'el Rci de Calecut forão viílas dos Naires de Co-
chi), foi tanto feu pavor, que íèafaítarão hum pedaço de 
Martim Afonfo,parafugircmfe viífem que os Portuguefes 
levavão o pior.O que fentindoMartim Afonfo,os entreteve 
por fazer corpo com elles,& não dar aliimo aos inimigos vê 
do tam poucos Portuguefes,dizendolhes, que não ouveíTcm 
medo,que elle efperava em Deos co aquelles poucos q tinha, 
q não fèrião mais de fefenta,desbarataraqllamukidão q vião 

40 dos dei Rei de Calecut. Mas algus dos noífosdefconfiados 
» H H daquillo 
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dJaquilIo poder fer,lhe aconfelharão que fc rccoIheíTe às em A, 
barcações,porque era temeridade efperartam grolía gente. 
Porem elle,porque ja grande numero dos inimigos tinhão 
paíTado o vao j & fegundo erão ligeiros antes de os noífos 
chegarem às embarcações os mataria o todos: & alem diito, 
porque Cafpar de Lemos(à que ellc mandou com trinta ef-
pingardeiros/e pofeífe detrás de hum vallo que eítava perto 
do vao,para d'alli fazer roftro aos inimigos) eítava ja cercado 
dclles,& cm eftado de perecerem todos, fem mais cfperar ra-
zões,deu Santiago nellcs,os quaes ferio de maneira, que fen- i o 
do cinco mil,que todos tinhão paífado o vao,os fez retirar,& 
tornar paífar per onde vicrão com grande fua afronta,& mor 
te de trezentos hortíes que ficarão no campo, & os mais que 
ião feridos,ao que ajudarão hústres berços, que de dous ba-
teis os varejavão. Quando o Mangate, & o Regedor, & os 
feusNaircs virão feito de tanto esforço que cllcs chamavão 
milagre,afrontados da covardia que moltrarão, remetterão 
também com grandes gritas onde era a batalha, em que ja 
acharão pouco que fazer por os inimigos ferem paífados. 

El Rei deCalecut cõ eíte deícredito feu,fe tornou à feu arra 1 0 
ial mui anojado,& os d'cl Rei de Cochij fe esforçarão tanto, 
q por a nova q correo aCodirão logo aquella noute ao Man-
gate mais de quatro mil Naires; & ao outro dia íèguinte da 
batalha chegou Antonio de Brito com quatrocentos Portu 
guefes,o qual vèo à tempo q os d cl Rei de Calecut tornavão 
á provar paífar o vao,parao q dando Marrim Afonfo a dian 
teira à Antonio de Brito,pelejou cõ elles, & os fez tornar cÕ 
maior preífa, & afronta q da outra vez, & lhes matou muita 
mais genteE porque o Príncipe de Cochij era chegado com 
vinte mil Naires,de que muitos crão efpingardciros, vendo 3 o 
Martim Afonfo a muita gente que alli citava junta,& quan-
to importava acodir elle a armada dei Rei de Calecut q an-
dava no mar, deixou a guarda daquelle paíTo à Antonio de 
Brito com os quatrocentos Portuguefes que coníigo trouxe 
ra,& os vinte mil Naires.O qual cm vinte dias que alli ficou, 
vèo à batalha feis vezes com a gente d'cl Rei de Calecut, &c 
de todas os venceo, & desbaratou, fazendo nelles grande cf-
trago.Polo que el Rei levantou feu arraial,& com menos gê 
te,& menos honra fe tornou para fuas terras, & com grande 
prazer d'el Rei de Cochij. 

CA PI-
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) 
C A P I T V L O . X X I . 

Ccrno Martim Afonfo de Soufa desbaratou à Cutiale Marcar Capi-
tão mor da armada d'el J{ei de Calecut, isr como foi aopajfa do 

Vao para pelejar com el í{e't,iy- ellefe recolbeo 
desfez/eu exercito. 

I S S f K S a A N T O que M a t m . Afonfo de Soufi che- „ " 
H F S S o u a Cochij,com muita brevidade fe embar- „ 

cou para ir em bufca da armada de Calecut 
com trezentos Portuguefes. Dos navios que 
levava erão Capitães Vafco Pirez de Sam-

paio,Dom Diogo de Almeida,Manoel de Soufade Sepulve- „ 
da, Fernão de Soufa de Tavora, Martim Correa, Franciíco „ 
de Barros de Paiva, Iorge Barrofo de Almeida, Franciíco „ 
Pereira, Gafpar de Lemos,Ieronimo de Figueiredo, Fran- „ 
ciíco de Sà, & outros, correndo a coita achou em Chalé „ 
Diogo de Reinofo com cinco fuítas que Te recolhera alli, fu- „ 

a,o gindo de Cutiale Capitão mor da armada de Calecut,co que , , 
pelejou,& eíleve em termos de fe perder, & lhe foi tomada „ 
núa fuíta das que trazia,& os inimigos o feguirão ate aquelle „ 
porto. Recolhido Diogo dc Reinofo âconierva de Martim „ 
Afonfo,ao outro dia indo a noífa armada a la mar com as <ra~ 

* O 
lès,& fuítas maiores, &: as ligeiras ao longo da terra, appare-
ceo a frotta de Cutiale também ao longo da terra da parte dc 
Calecut,a qual era de vintecinco fuítas,em q andav áo mil & 
quinhétos homes,muitos delles eípingardeiros.E como appa 
recerão de fubito,& os noífos ião deíèjoíos de os achar,remet 

3 o terão à elles Diogo de Reinoío,& Anronio dc Lima,& Anto 
nio de Sotomaior,Capitães de fuítas, & outros q ião em na-

, vios ligeiros,& derão c6 elles entre os Ilheos de Pãdarane,ti-
randolhes muitas bombardadas.Cutiale fabendo q Martim „ 
Afonfo andava j a no mar, & q elle devia de vir alli,'&: da vit- „ 
toria q ouvera d'el Rei de Calecut,receou o muito, & não o „ 
querendo efpcrar, determinoufe em fe ir à vella,& à remo o „ 
mais qpodeífe para dobrar a põtadeCoulette.Martim Aron „ 
ío q vinha mais ao mar cõ os navios d alto bordo,tiroufe á hú 
galeão em q vinha, & mctteoíe em hüa fuíta ligeira, & a fua 

40 gente mádoumetter na fuíta de Icronimo de Figueiredo, & 
H H i tomar 
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tomar a dianteira aos inimigos,para que não dobraífem a po1 

ta , &configo levou Franciíco de Barros de Paiva, por a lua 
fufta fer das mais pequenas. Diogo de Reinolo, & Antonio 
de Lima alcançarão húa fufta dos inimigos, & afferrandoa 
faltarão dentro com tanto esforço, que nenhum dos inimi-
gos ficou vivo,mas dos noífos forão muitos feridos, & cinco 
mortos.Cutiale vendofe cercado, porque Martim Afonfo 
lhe tinha tomada a dianteira as outras fuftas lhe ião nas 
coftas,& as gales lhe fazião roftro,& que não podia efeapar, 
antes de o cercarem de todo pôs a proa em Tiracole, lugar j 0 

d'aquella cofta,que tem hum arrecife de penedos diante do 
porto com duas entradas,& os feus feguirão apôs elle, & en • 
feccando as fuftas quanto puderão íàltarãoem terra. Mar-
tim Afonfo entrou no porto com Francifco de Barros,& Ie-
ronimode Figueiredo pela entrada da parte do Sul, por não 
caberem todos dentro começarão à pelejar com os ini-
migos,& querendofe chegar Martim Afonfo muito à elíes, 
ficou em feco no rolo do mar,o que vendo os inimigos, re -
metterão algüs áfua fufta com grandes gritas de prazer , por 
lhes parecer que a tinhão tomada,& tanto fe chegarão à ella, i o 
que lhe lançarão mão da appellação, querendoa enfecarde 
todo,fobre que ouve húa grande peleja, de que ficarão mui-
tos Naires mortos, & a fufta em nado. E tanto fe chegrarão 
Francifco de Barros,& Ieronimo de Figueiredo às fuftas 
dos inimigos, que lhes queimarão algúas com panellas de 
polvora,& das tres horas ao dia em que começarão ate a nou 
te fempre pelejarão,em que fizerão grande dano nos inimi-
gos,& noüo muito pouco. 

Sendo nouterepartio Martim Afonfo a armada em duas 
partes, & cumhüa mandouà Manoel de Soufa de Sepul- 30 
veda que guardaífea entrada do arrecife da banda do Nor-

.te, & à Francifco de Barros com a outra parte da frotta, 
que guardaífe a outra bocca do Sul , porque receava que 
por aquelle arrecife ter duas entradas,, por hüa delias fe lhe 
acolheífem os inimigos, com tenção de dar nelles pela ma-
nhãa. Masellescom eífe receo, temendofe que lhe quei-
malfem as fuftas, vigiarão todaanoute , & fortalecerão-
fe com cftancias em que poferão a artelharia,& na mef-
ma noute acodirão os de Coulette,Termapatão,& de outros 
lugares da cofta,coque fe ajuntarão mais de feis mil homes. 4 D 

Q que 

k « 
\ 
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^ O que viílo dos noífos,tratou Martim Afonfo em confelho 

do modo que teria em os cõmetter , & confiderandofc a 
diípoíição do portò,que não dava lugar para toda a noífa ar-
mada poder entrar d e n t r o & poíto que todos foíTem jun-
tos erão muito poucos para pelejarem com tanta gente tam-
bém fortificada. E por à eíte tempo, chegar húa carta d'el 
ReidcCochij,perque pedia muito à Martim Afonfo que 
lhe acodifTe íem dilação, porque el Rei de Calecut tornava 
à cõmctter o paíTo do vao, & que fem duvida não vindo el-

, 1 0 le o paífaria,porque trazia todo feu poder,aífentoufe no con-
felho,que deixaífem Cutiale, & foífem foCcorrer el Rei de 
Cochij.Polo que mandou logo Martim Afonfo dar à Vella, 
& entrando cõ toda a armada per o rio de Cranganor, achou 
ahi Antonio de Brito com os mais que com elle eílaváo guar 
dando o paífo,os quaes feílejarão muito a fua vinda, porque 
cada hora efperavão porei Rei de Calecut. Oqualfabendo 
que Martim Afonfo era chegado, que elle cuidou não podia 
vir tam à preífa, & por iffo rornara ao paífo, ficou tam deí-
goítofo,& quebrado do animo,que não cÕmettco mais paf-

ao íàràRepelim,&recolhendofe para dentro da terra, desfez o 
campo, defpedindo a gente. O que entendido por Martim 
Afonfo,fe tornou outra vez à correr a coita, onde também 
não achou a armada,que cõ medo delle fe recolheo, & ficou 
a coita aquelleannodeípejada, polo que nelle não foi eipe-
cearia ao Eílreito.E no Maio feguinte fe foi Martim Afonfo 
para Cochij à invernar,no que el Rei levou muito go í lo , 8c 
íè moftrou muito obrigado, 

5? 
C A P I T V L O . X X I Í . 

Como Madime Tandar Rei de Ceitahaca, com ajuda de bua armi-
da de Malabares ^cercou àelRei Boenegobago Jeu irmão na cidade 

da Cota}<í7 Martim Afonfo ofúfic correr pelejou com 
a armada t4sr a desbaratou. 

A O deixarão as coufas de Ceilam defeanfar „ d»coutocap.é.foifr. t 

Martim Afonfo dcSoufa muito tempo cm Co „ d a^D u a d 4 ' 
chij , porque perfeverando Madune Pandar 
R ei de Ceitavaca cm fuas imaginações,& con-
tinuando na pretenfãp do Senhorio de toda a „ 

H H 3 Ilha 

» 
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„ Ilha de Ceilam (como atras diíTemos) focccdeo irem em 
„ Agofto defte anno de X X X V I.hús fette paraòs de Mala-
„ vares ã Columbo, atempo que Nuno Freire de Andrade 
„ Alcaide mor, & Feitor d'aquelle porto eftava na cidade da 
„ Cota, com fette, ou oito Portuguefes. Os Mouros dos pa-
„ raòs mandarão pedir à el Rei Boencgobago Pandar,que 
„ lhes enviaífe logo aquelles Portuguefes ; refentido el Rei 
„ de tamanho atrevimento , determinou de o caftigar, de 
„ que deu conta à Nuno Freire , que polo que lhe tocava pe-
„ dio àel Rei aquella jornada. Elie lha conccdeo, Sc feifcentos 
„ homés com Samlupur Arachefeu Capitão , queoacompa-
„ nhaifem.Partio de noute Nuno Freire com elles, & comos 
„ oito Portuguefes,& foi amanhecer ã Columbo, onde toman 
„ do os Malavares em terra defcuidados,os desbaratou, matou 
, , muitos,& os que puderão efcapar,hús fe metterão pelos ma-
,, tos,&forão parar à Ceitavaca,& outros fe lançarão ao mar, 
„ Sc fe acolherão em tres paraòs, ficando os quatro em poder 
„ dos noífos. 

MadunePandarpezarofo dofucceífo,recolheo,& aga-
falhouos Malavares que fugirão para Ceitavaca,os quaes 
tendo noticia de feus intentos, lhe aconfelharão, que man-
daífe pedir foccorro ao Samorij, com que confeguiria fa-
cilmente fu a pretenfão,& lhe oífereceráo encaminhar, & 

„ acompanhar ieus Embaxadores. Madune aprovou o confe-
„ lho,efcolheo entre os feus os Embaxadores, & os cfpedio lo-
„ go com hum rico preíente para o Samorij, & peças para feus 
„ Regedores,pedindolhe húa boa armada, cuja defpefapaga-
„ ria largamente. 

Recebeobem o Samorij os Embaxadores de Madune, 
& perfuadido dos Mouros, & vencido do intereífe, man-
dou logo recolher os navios que andavão fora, & armar ou-

„ tros, Sc com muita preífa apercebeo hua armada de qua-
„ renta Sc cinco navios, em que mandou embarcar dou« 
„ mil homés , Sc por Capitão delia Ali Abrahem Marca, 
„ Mouro grande coíTairo, Sc muito cavalleiro. Chegou eíta 
„ armada à Columbo na entrada de Outtubro , Sc como 
„ Madune eftava ja no campo com hum grande exercito, 
„ ajuntandofe com elle os Mouros, forão todos pôr cerco à 
„ cidade da Cota. Efta cidadeeftà fituada em meio de húa 
„ grande alagoa, &per hum paílb cftreito, perque fe ferve, 

íè ajunta 
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) fe ajiiíita com a terra. Eite paíTo fortificou; Nuno Freire 

com hum "baluarte,& tranqueiras, em que pôs a artelharía q „ 
le tomou nos quatro paraòs dos Malavarcs, & ordenou que , , 
oiiveííé embarcações para defender a paflàgcm aos inimi: >> 
gos/e em outras,ou em jangadas a iutentaífem. • <: 

El Rei Boenegobago delpidio logo hú meífageiro aoGo „ 
vcrnador,pedindolhe o mandaífe lòccorrer naquellc aper> 
to em que citava,pois era vaífallo dei Rei de Portugal,&ou-
tro mandou à Martim Afonfo de SPulàjque fabia eítavaem 

r© Cochij, rogandolhe que com a armada ^ittoriofa dá em-
prefa de Repelim o vielfe livrar d'aque-lles inimigos co-
müs. Madune entretanto cõiitinuou p ccrco, daiidograli-
des a (faltos, & cõmettendoós paífos muitas veies, que lhe 
forão com muito valor defendidos , íendo os' poucos Por-
tuguefes que alli avia os primeiros nos perigos , deque fai-, 
rão muitas vezes feridos, os quaes el Rei mandava curar 
com grande cuidado,.porque nelles tinha a íiia maior de-
fenfáo, & afsi fe foi o cerco dilatando por cípaço de tres 
meles. • • ~v-;. • •''^.^íhí -o-

i o O inviado que ia ao Governador chegouà Cochi j j onde „ 
achou Martim Afonfo de Soufa,à quem deu a carta d'el Rei, # 
& outra de Nuno Freire, & rcprelèntou o aperto cm que el » 
Rei ficaua. Conhecendo Marti m Afonfo a obrigação que 
lhe corria de foccorrer aquelle Rei vaílallo da Coroa de Por-
tugal,apreítoufe com diligencia, & deixando as gales da fua , 
armada na coita do M ala var para guarda delia j com as ful-
tas fe fez na voltado cabo de Comorij , o qual paílado,& -3i 

correndo a coita atèos baxos de Manar, delies atravcílou 
à Ceilam, & foi demandar Columbo, donde quando che-

30 gou ja erão idos os Malavares. Porque tendo elles avifo 
da partida de Cochij da noífa armada , temendo per-
der os navios, fe defpedirão de Madune Pandar , & em-
barcados fc paífarão à outra coita,& Madune levantou tam-
bém o cerco da cidade-prirneiro que Martim Afonfo che-
gaífc,& fe reconciliou com cl Rei feu irmão. • 

Vendo Martim Afonli> ,jque íèm cllc arrancar a cfpada 
dcfccrcarão os inimigos àcl Rei,pareceoIhe conveniente, & „ 
devida eOrtefia vefitallo : polo que defembarcando, par- , , 
tio para à Cota,ondc el Rei o recebeo com grandes moíf ras „ 

40 de agradecimento d'aquclle foccorro. Martim Afonlo lho „ 
H H 4 offerecco 
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otferccco por parted'el Rei de Portugal, Sc do feu Governa-

„ dorda índia,fempre que lhe foíTe neceífario, o que el Rei cfc 
i , cimou muito>cntendendo quam certo tinha o favor dos Por 
„ tuguefes,& conhecendo a vontade,& diligencia com quea-
I, cudião à fuadefenfão. 
jj -o Defpcdiofe Martim Afonfo d el Rei,por não aver alli oc-

cafiáo de mais detença,&embarcado fe paíTou à outra coita, 
41 & em breves dias chegou ao Malavar,onde foube, que não 
v erao ainda recolhidos os paraòs de Ali Abrahem. E porque 

duas fuftas da noíTa armada,de que erão Capitães Franciico i ® 
a de Mello Pereira,& João de Soufa Rates,tomarão na paragc 
i> de Monte Delij hum paraò de Malavares, Sc delles fouberão 
a que aarmadade Ali citava cm Mangalorjcom efta nova vol 
a toü Martim Afonfo cm bufca do inimigo, Sc indo hum pou 
*i co afallado da terra , ouve vifta delle perto de Coulete. Os 
33 Mouros tanto que conhecerão a noífaarmada,voltarão para 
u terra,com tenção de fe fal varem nella, mas os noífos navios 
v ligeiros apertando o remo os atalharão,& afferrando com os 
i3 paraòs dos inimigos, os embaraçarão, 6c entretiverão, cm 
33 quanto chegou toda a noífa armada,que mettendolhes logo to 
>» algus navios no fundo,& dcfaparelhando outros, defpois de 
u hüa porfiada peleja , os desbaratarão de todo, Sc renderão a 
3> maior parte,Com perda de mais de mil Sc dozentos Mouros, 
>3 Sc muita pouca noiTa,com que ficou a vittoria mais gloriofa. a 
» O Samorij ficou com a perda deita armada mui quebranta-
>3 do,& os Mouros de Calecut mui pobres, porque elles forao 
» os armadores da maior parte acilesnavios. E Martim 
» Afonfo de Soufa andou na coita todo o reft» 
»» do verão, ate fer tempo de 
33 fc recolher. 

* * 
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D A a V A R T A D É C A D A 
D A A S I A , 

DE 1 0 AO DE B A R R O S . 

Governava a IndiaNuno da Cunha« 

C A P I T V L O P R I M E I R O . 

Como o Governador Nuno da Cunha foi aVifado per muitas Vias dt 
que el (Rei de CambaiamoVia contra os Vortuguejis ,para lhes 

tomar a fortaleza de Dio,*? os lançar da Índia, 0* 
do quefobreifSof 

^ ^ A O citava ainda Nuno cia Cunha 
defcanfado em Goa dos trabalhos que 
paífou fobre adefenfão das terras fir-
mes,quando teve novas de coufas que 
o Soltam Badur Rei de Cambaia mo-
via , para rcftituiríc da fortaleza de 

$5» Dio , & lançar os Portugucíès dc íèu 
Reino, & de toda a Ilidia, fepodeílè. 

E como os meios que para iífo buícava,crão muitos, & os fie 
gociava com muitos,vierão facilmente à defcobrirfe, & ter 
Nuno dâ Cunha por certo, o de que antes citava duvidoío. 

40 Porque poíto que quando o Açadachan lhe mandou pedir 
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„ as pazes que aíTcntarão, para o mais mover à ellas, oavifou 
„ dos intentos dei Rei de Cambaia,que o incitava à fazer guc 
„ rra aos Portuguefcs,como â outros Potentados da índia; ôc o 
„ mefmo loubera o Governador do Hidalchan:ainda lhe pare 

cia que fcrião arteficios,& invenção do Açadachan para lhe 
outorgar a paz que pedia,ou que el Rei de Cambaia mudaria 
avoJatade,& propofítu que entam tinha. Porque poderia for 
que(como muitas vezes acontece)com indinação,ou efcan-
dalo que tiveífe,como homem voluntariofo-& mudável que 

„ era, acõmctteria o que defpois não traria á eífeito. Mas toda I ( > 

„ via como ellq conhecia bem a pouca conftancia d'el R c i , & 
„ fer homem mui audaz,&que (comó dizem ) vivia de prcíía, 
„ nlettendoíe feinpre nos pengos,atè que acabou nelles,cernia 
„ fé delle, como de Príncipe que era tam poderofo, ôc rico de 
„ tantos teíouros, quei ao o nervo da guerra, Ôc que büícava 
„ ajuda de tantos Príncipes Mouros,cuja cauia iicava comum 
j, a todos,por fer contra Chriftãos, que os querião dominar, 
} i começou também pròverfc para o não tomarem defaper-
„ cebido. 

Diogo do couto na veada }> Eftando o Governador neítas duvidas,deu el Rei hua in- zo _ 

c " à f t M m ^ Z ^ i t . » confideradamoftrado que determinava em leu animo, per ^ 
S. &Francifio de Andrade no quepudçracorrer pçrigode fua pefiba,querendo icgurarà 
eaç 34.da $.parte. ^ Manoel dc Souía Capitão da fortaleza de Dio.E foi, que viu 

}> doellcàaquella cidadedcípois dc dar fimâ íuasguerras,à * 
x.dc Outubro, d aquelle anno de M. D . X X X V I . logo no «r""6 

mefmo dia a noüte hum Mouro fe foi à porra da fortaleza, di 
zendo,que queria dar húa palavra ao Capitão que importa-
va.E e Ran do elle fò da banda de dentro à portas fechadas, ÔC 
o Mouro de fora,lhe diílc,queíe ao outro dia el Rei o man- -
daífc chamar,não foífe,porque o avia de matar, &queporq ,jo 
não tivefle para íi,que lhe dizia ifto por algum intercíle, não 
íe nomeava quem eia.Iílo não defcobrio Manoel dc Souía a 

w péífoa algúa,ate ver em que parava. Ao outro dia feguinte o 
„ mandou el Rei chamar, ôc não embargante o que o Mouro 
„ lhe diífera, determinou de ir, lançando conta que fe lè efeu-
„ faífe,el Rei tomaria achaque para romperem guerra, òífuc 
3) elle muito queria evitar,& que o avifo do. Mouro poderia ícr 
„ falfo,porque cl Rei poro matar à elle não ganhava a ferta^e-
, , za. Polo que encomendando aguarda, Ôc defenfão delia aò 
„ Alcalde mòr,& deixando toda a gente anjaadaA' a artclb^nf ^ + 

•-* í ' poíla 
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t pofta em ordem,fe foi à el Rei,não levando conílgo mais q 
os de fua guarda,& feus criados. El Rei recebeo à Manoel de 
Soufa com muito gafalhado,& defpois de lhe perguntar co-
mo eftava,em final de honra,& amizade ao feu colfume, lhe 
mandou dar húa cabaia rica; & Manoel de Soufalhe deu de 
prefente hum montante bem guarnecido, & hüs eftribos, Sc 
cfporasdo mefino teor. E por fer a primeira vez que via a el 
R e i , não lhe tocou na morte de algús Portuguefcs, que os 
Mouros na cidade, fem razão, tinhão morto, Sc fe tornou à 

i o fortaleza,molfrando el Rei que ficava feu amigo, 
Mas el Rei,cuja natureza era não eftar ociofo, nem quie-

to em húa vontade,determinandoíc em tomar a fortaleza, o 
pôs em confelho com os feus.Os quacs todos forão de pare-
cer que o não fizelfe,& fuamãi,que era molher prudente,lho 
rogou muito,impofsibilitandolheaquelle negocio, Sc mof-
trandolhe,que o que ganharia d'ahi feria ter os Portuguefes 
por inimigos, que lhe deftroirião a cidade, & lhe farião ou-
tros dãnos,como ja íizerão a elle,& à outros Reis, de que re-
ceberão offenfas.O confelho de Ioão de Santiago, que ja fe 

x o chamava Rumechan,de quem el Rei fazia muita conta, foi 
que fe defenganaílè de tomar a fortaleza,por fer tam forte,Sc 
bem provida d'artelharia,&: munições.E que os Portuguefes 
erão taes,que primeiro todos avião de morrer,que a perdef-
fem.Que o remedio para a tomar feria fazerfe mui amigo cõ 
Manoel de Soufa,& com efte pretexto ilo ver alguas vezes a 
fortaleza,parao tirar de foípeitas. E que vindo o Governa-
dor à Dio,com efta mefma amizade, & converfação conti-
nuaílè ir á fortaleza,& que afsi poderia matar nella o Gover-
nador,& que morto elle,os Portuguefes não terião animo pa 

5 o ra fe defenderem. 

Efte parecer contentou à el Re i , & como elle era precipi-
tado,& impaciente em feus appetites,quando vèo aos xiij.de 
Novembro,fendo ja oito horas da noute, fem nenhum pro-
poíito,& fem ter mandado recado à Manoel de Soufa, bateo 
à porra da fortaleza.E íabendo Manoel de Soufa como era cl 
Rei,mandou tocar as trombetas,ôc os Portuguefes como an 
davão receofos da guerra, Sc dos movimentos que fe fentião 
em el Rei,em hum momento forão todos armados,os quaes 
fazião numero de novecentos, & poftos no terreiro da for-

„ 40 taleza em húa rua,com muitas tochas entrefachadas, fazião 
húa 



w 
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húà fermofâ vifta com o rcfolandor das armas. Abrindo Ma-
noel de Soufa o poftigo da fortaleza,entrou el Rei fò com o 

„ Rao,& dous grandes Senhores,mandando à outra gente to-
„ da ficar de fora.E logo diífe,que fe fechaffc o poíf igo,por Ma 
„ noel de Soufa não ter algum recco. E vendo tantos armados 
„ tam de fubito, perguntou à que fim le armavão, fendo elle 
„ tam amigo d'el Reí de Portugal,& dos Fortuguefes ? Manoel 
„ de Soufa lhe refpondeo, que aquillo era colhime dos Portu-
,, guefes,quandoosícus Reisentravao nas fortalezas de Por-
, , tugal. Quando el Rei entrou no apofento de Manoel de Sou i 0 

„ fa, por que o Rao lhe tinha defcuberto o od.o que cl Rei tinha 
3t aos Portuguefes,rcccandolè que hi o matafle, ein voz baxa 
J } lhe diííihíapitaoprendejür não mates. Ao que Manoel de Soufa 
3} reípõdeo,que não faria húa coufa,nem outra. E elíãdo el Rei 
„ em pratticas com Manoel de Soufa,lhe gabou aquellas calas; 

& dizendolhe elle,que as cafas,& a fortaleza erão de S. A.dil-
fe el Rei \jls cajasfão tuas a fortaleza be d'ei l{ei teu Senhor. E 
detendole com elle eípaço de meia hora,fe faio,le vandoo per 

3) húa mão Manoel de Soufa,& pela outra o Rao,& fe foi para 
3} luacafa,cuidando que deixava Manoel de Soula fora defuf- i<5 
)} peitas.Mas como elle conhecia a condição d'tl R e i , nunca fe 
3) tanto temeo delle. 

Succedendo defpois algúas cou{as,pcrquc Manoel de Sou 
fa entendeo o animo dínado que el Rei trazia contra os Por 
tuguefes,efcreveo tudo ao Governador,& como el Rei fora 
a fortaleza,onde o não prendeo,por não laber lua vontade, 
&como fouberadoRao,que el Rei determinava de tomar a 
fortaleza,& que com brevidade acodiífe à Dio,porque efpe-

TernâoLofitdtcajianheda ttt „ r a v a f e r cercado. O Governador lhe efereveo logo de fua 
c*p.i$6.dohy. . „ mão,eftranhandolhe não prender cl Rei tendoo na fortaleza 

a> 1 ò,& delacompanhado, & que elle iria mui em breve; mas 
que le entretanto el Rei tornaíTe,o prendeífe. E Ra carta man 

„ dou Nuno da Cunha per hum Pero de Chaves criado feu de 
„ confiança,q alevava colida no gibão, Sc foi emhum cacur 
„ efquipado.Ecomo Nuno da Cunha era mui prudenre, & ef-
„ tavanelle tempo em concerto de pazes com o Açadachan, 
„ asquaestaziademà vontade,fò por receo da guerra comei 
„ Rei de Cambaia,& dos Príncipes do Decan, que o avião de 
„ ajudar,quis com mais fundamento faber de íeus propofiros. 

£ porque fabia que el Rei era em luas acções mal ^tentado, 0 . 

& que 

4 

a 
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& que com peífoas queo apraziãò era mui defeuberto, man 
dou diante à Dio Manoel de Macedo/ com alpua gente (o a.o« Diog» de Mefyuita, eomo 

qual fabia que era mui aceito âel Rei) para o tirar de algúas 
paixões,& ver fepodiadelcobrir feus intentos, porque cria 
queíc abriria com elle-Mandoulhe que diíTeíTeà Manoel de 
Soufaquecomoellechegaífe à Dio,fizeíTe defparartoda a 
artclharia,& moftrafle grandefefta, dizendo,que chegarão 
catorze naos de Portugal com muitos mil homês: & afsi foi 
feiro,perque el Rei mudou o confelho de tomar a fortaleza 

i o per outra maneira,& não per pnfão do Governador. 
Indo Manoel de Macedo ver el Rei na primeira, prattica, 

entendeo delle defejar muito defe ver livre da fojeiçao dos 
Portuguefes,& verfe Senhor enteiro de Dio, &c entre muitas 
couíàs,em que fe defcobrio com Manoel de Macedo foifa-
zerlhe queixume de Manoel deSoufade quam mal fe avia 
com elle.Porque chegando elle à Dio, para ir contra Ramu-
gij,quefelhealevantara,& fe acolhera aos Resbutos, para 
que avia meiter todaiua armada que tinha cm Dio, na qual 
quiferamandar Coge Sofar feu Capitão mor, & irelleper 

zo terra,Manoel de Souíalho impedira,&fomente lhe concede 
ra tirar dezoito furtas1, & , bargantíjs, como fe elle não fora 
Rei,& Senhor de Dio,fendo elle o que deu lugar para fe a for 
taleza fazer,& ajuda,& dinheiro para ella,& dera Baçaim, Sc 
fuas terras por a amizade d'el Rei de Portugal.E que fazendo 
com Nuno da Cunha pazes com condições -delé ajudar hú 
ao outro,&com efpecialpromeífa do mefmo Nuno da Cu-
nha lhe dar ajuda contra os Mogoles, nunca lha dera.E agora 
era.impedido per Manoel de Soufa ir caftigar hum feu vaífal-
lo rebelde,o que elle não criaque vinha de Nuno da Cunha 

30 que tinha por feu amigo,& por homem agradefeido, & Ca-
pitão prudente; Alem difto foube mais Manoel de Macedo, 
como fora certo que el Rei de Cambaia fora a principal cau-
la perque el Rei de Calecut movera guerra no Malavar con-
tra cl Rei de Cochij (por a amizade que tinha com os Portu-
guefes) & o Hidalchan, & Açadachan nas terras firmes de 
Goa.E que o mefmo Rei de Cambaia eícrevera i el Rei de 
Xael em odio dos Portuguefes, perque fe elle atreveo pren-
der à Dom Manoel de Menefes,de que adiante diremos.Tor 
nando Manoel de Macedo em fim de Dezembro d'aquelle 

40 annode M.D.XXXVI .&contando ao Governadoro que 

com 
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com cl Rei de Cambaia paliara,fe reíolveo em fazer paz cÕ o 
Açadachan cõ as condições q diííèmos:& para ie melhor cer 
tificar,determinou ir à Dio,& não fe fiar de juizes alheos,le-
ilão do feu,em julgar as couíàs d'el Rei de Cambaia,cuja paz 
& guerra tanto importavãoac Eílado dos Portugucfes na 
índia,& ver o procedimento que com elíe avia de ter. 

C A P I T V L O I I . 

(Da embaxada que Soltam Bachir Ifyi de Cambaia mandou ao Co- 10 

Vernador,pedmdolhefefofSe Ver com elle, comojabendo elle 
da traição que lhe ei ll{ei ordena%t par tio logo, 

do quemaisjuccedeo. 

S T A N D O Nuno da Cunha tam informa-
do dos movimentos dei Rei de Cambaia, & 
em propofito de ir à Dio, chegou a Goa hum 
feuEmbaxadorpornomeMur Mahamcd fi-
lho de Luchan Senhor principal do Reino de 

Guzarate,&home de grande autoridade,com qel Rei córnu 10 
nicava feusconfclhos mais fecretos , & qíabiaa traição qel 
Rei ordenava,cõ o qual vinha Xacoez q ja clRei mandaraà 
Nuno da Cunha cõ outra embaxada. Os quaes elle recebco 
cõ muita honra,& gafalhado, & para os acÕpanhar lhes deu 
por companheiro hum Perfiano,que avia muitos annos que 
eítava em Goa,per nome Coge Percoli,homem honrado, de 
que Nuno da Cunha fiava muito por fer amigo leal dos Por-
tuguefes. A fuílancia da embaxada era, mandar el Rei dizer 
ao Governador,que por quanto elle citava de caminho para 
hüacompridajornada,&nãofabiaotempo da fua detença, 
defejava muito comunicar com elle algüas couíàs, que lhe 
importavão muito à fegurança de feu Eílado, que lhe' pedia 
muito por amor delle o quifeífe ir à ver,& q receberia muito 

" P r a z e r c m f c r 0 m a i s e m b r e v e <lLie f e r pudeííe. Agafalhados 
» os Embaxadores, Nuno da Cunha rogou à Coge Percoli, 
» quefoubeífe per algum modo do Embaxadcr MurMaha-
J> med a determinação dei Re i , & da mcfma maneira rogou à 
j) Xacoez q tinha por amigo, & lhe tinha defeuberto corno el 
» Rei trattava de cõprar todo o arroz,& mãtimêtos cí ouveílè 
» em Baçaim,& em lua comarca,para q os Portugueíes os não 4.3> 

achaífem. 
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acIiaíTem>& que niíTo lhe parecia que el Rei pretendia fazer 
guerra àfortaleza de Dio. Elles fe derão uifto tam boa ma-
nha,que dando hum dia hum banquette com bÕos vinhos 
ao Embaxador,defpois de ficarem codos tres los fobremefa, 
Percolim,& XacoCz começarão depraguejat dos Portugue-
fes,por as femjuíliças,& males que raziáo aos Mouros, &c pa 
ra aífegurarcm mais ao Embaxador,& tirarem dellc o que ía 
bia,culpaváo a fraqueza de animo de Soltam Badur, que fen 
do tam grande Senhor,& tam rico,os não deitava da índia, 

i o & que em húa hora acabaria el Rei tudo fe prendeífe ao Go-
vernador,porque prefo elle,facilmente lhe podia tomar a ar-
mada,&í a fortaleza.E que avendo o Governador às mãos pre 
fo,o devia mandar ao Turco mettido em húa gaiola,para fua 
fama fe ellender per todo o Mundo,&'que efta feria mor hõ 
ra que fer Senhor do Guzarate.Como eltes todos erão Mou 
ros,& pela convcrfação da poufada,& mefa ja amigos, o Em 
baxador quente,& alegre com o que avia bebido, rindoíè pa 
ra elles,'hes diífe,que cl Rei o tinha afsi determinado, & que 
para iífo avia de dar hum banquette aoGovcrnador,& àfeus 

xo Capitães na quintãa de Melique,em húa horta que tinha cer 
cada de forte muro, & hi prendelos. E que quando não pu-
defle fer o mataria na cidade cm feus paços.Elias palavras do 
Embaxador ouvio hum Português que fabia a lingoaque ef, 
tava cm húa Camara pegada com a do banquette, o qual ef-
creveo tudo o que alli paífou, & o deu à Nuno da Cunha. 
Quando o Governador acabou de certificarfe d'aquillo que 
não acabava de creer, determinou configo de fazer todo o 
pofsivcl por prender à el Rei,ou na fortaleza,ou em feus pro 
prios paços,levando configo algús fidalgos, homés de feito, 

3 o armados fecretamente. Tendo em fegredo o que fabia, & o 
que determinava,propôs em confelho,que fobre iífo teve cõ 
os Capitães,& peíToas notáveis quecílavão em Goa, algúas 
razões gereaes que avia para ir à Dio,& muito mais ao preíèn 
te,fendo chamado,& rogado por el Rei. Mas não declarou o 
modo que com elle avia dc ter íc lhe achaífe o animo dãna-
do,nem que fabia delle algüacoufa mais que o que fe dizia 
geralmcnterporque entendia quam perigofo era trattar com 
muitos,o que fe requeria ler poílo em eflfeito per poucos. E 

/ o que mais movia ao Governador abbreviaríua ida, era por 
40 não deixar àel Rei criaLmaiiforças no mar, dás que tinha. 

Porque 
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a. A armada diz Diogo do Couto q 
era de cinco \uncosgrandes de Ma-
laca carregados de mantimentos, 

eito naos do Reino,catorze galeões, 
duas galeaças, doze gales Reaes, 
dezafeisgaleottas, & mais de du-
zentas & vinte fafias,catures, & 
bargantiji-.à' fem e/las vellas, tão 
iiaos, zambucos,&cotias de taver-
neiro s da gente da terra, reprefen-
tando hüa grande povoação. 
Cap.p.livro.i.Decada 5. 

d é c a d a Q _ V A R T A . 

Porque cadâ dia mandava fazer mais navios de remo:& tar-
dando elle, podia vir algua armada de rumes, para o que di-
ziãoel Rei mandara muito dinheiro.} Meca, como i'c def-
poisvio. Polo que a refpofta que deu aos Embaxadores de 
Cambaia,foi,que por fervir,& comprazer à ei Rei fe faria lo 
go preftcs,& partiria o mais em breve que pudeífc, fem em-
bargo de fuainfirmidade,&lhe ler a cidade de Dio mui con-
traria à ella,por fer terra de campina defabrigada, & mui ven 
tofa.Os Embaxadores fe quiferão deter para ir em fua com-
panhia.Mas Nuno da Cunha os efpedio com dadivas, & não 
confcntio que fe detiveíTem mais por efíar av ifado per carta 
de Manoel de Soufa,que elles avião de cõmetter ir em fua co 
panhia à fim de notar todas as coufas que fizefiè naquelle ca-
minho, Sc avifar diífo à el Rei.Partidos os Embaxadores, N u 
no da Cunha ordenou húaarmada de quarenta vellas,a de q 
muitas erão naos groífas,galeões,Sc gales,& mandou recado 
à Martim Afonfo de Soufa que andava no Malavar, que lo-
go à preíía partiífe para Dio,porque importava fer afsi,o que 
elle logo fez.N uno da Cunha par tio de Goa à ix. de Ianeiro 
de M . D . X X X V I I . mas como a armada era grande, Sc não 1 é 
pode todafair aquelle dia,deixou Manoel de Macedo para le 
varos navios que ficavão,& ofeguir com elles. Os Capitães 
das vellas groífas erão Lifuarte de Andrade filho de Simão de 
Andrade do galeão S.Mattheus,cm que Nuno da Cunha ia. 
Os mais erão Dom Ioão Lobo,Rui Vàz Pereira,Enrique de 
Mello,Fernão de Soufa, Antonio da Cunha, Antonio da Foii 
feca, Manoel Ribeiro, Antonio de Sà, Manoel de Macedo, 
Antonio Cardofo, Antonio Correa,Diogo de Lemos,Rodri 
godo Couto, Antonio de Figueiredo, Gil Pinto, Gonçalo 
Martinz,Francifco Rodriguez,Lourenço Botelho, Bali ião 30 
Nunez, Gafpar Rodriguez, Diogo Paez, Garcia A1 varez, 
Garcia Anes Patrão mòr , Afccnfio Fernandez , Afonfo 
Bernaldez, Aleixo do Monte, Vicente Fernandez, Fran-
ciíco Gonçalvez , Afonfo Fialho , Sc Lopo Pinto , que 

com quatro caturcs ia ordenado para entrar 1:0 Eílreito 
íaber novas dos R umesrmas fuccedeo de outra 

maneira,por eíta ida com o 
Governador. 

* * * 

C A PI-
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C A P I T V L O. H L 

!Dô quéoKi^maluco tinha pajfadocom Simão Guedez em Q?ault 

antes que "Huno da Cunha alli cbegafjedos indicios que 
achou dos propofitos d'el %ei de 

Cambaia. 

E N D O Simão Guedez nova, no mes de 
Abril do anno paífado de M . D . X X X V I . que 
o Nizarnaluco vinha com exercito à Chaul, 
porto que a terra,& comarca foíTe de feu Etta-
do,tomoudelle màprefunção por fer coufaq 

nunca fazia,&parecialhe que feria fobre algús recados que 
entre elle,& Nuno da Cunha ouve, querendo o Nizamalu-
co tomar as duas fortalezas Carnà,&; Sangueíà,que el Rei de 
Cambaia tinha dadas aos Portuguefes quando deu Baçaim, 
as quaes avião íldo do Nizarnaluco,& el Rei de Cabaia lhas 
tomara quando cõ elle teve guerra,fobre o qual negocio N u 

i,o no da Cunha chegou à tanto,que lhe queria mandar queimar 
a fua povoação de Chaul, que eltà acima da noífa fortaleza, 
Polo que o Nizamaluco fe defceo diífo: mas como elle era o 
mais maliciofo d'aquellesCapitães doDecan,Simão Guedez 
fe proveo de maneira,que quádo elle chegou à Chaul nâ fim 
de Maio,tinha pouco temor delle,polto q eftiveffe acõpanha 
do de tres mil homes decavallo, & cinco mil de pè. E como 
foube que elle eftava junto da povoação da cidade, o man-
dou viíitar per Fernão Mendez Feitor dei Rei, fazedolhe os 
geraes olferecimétos. Ao q elle refpondeo c5 palavras de agra 

30 defcimenro.E por lhe dizeré q Simão Guedez fe acautelava 
de lua vinda,como de inimigo,lhe mandou dizer , q não ti-
nha razão de o fazer,porque elle era grande amigo, & fervi* 
dor d5el Rei de Portugal,& por folgar de ter fua amizade cõ-
fentirade fe fazer a fortaleza que alli tinha feita. E que fua 
vinda não fora mais que à folgar,& querer comprazer â fuás 
molhercs,que defejavão ver o mar,& que lho vinha moftrar, 
qlhe pedia lhe mandaílè dar algüa embarcação para anda-
rem folgando pelo rio. Simão Guedez neftas duas coufasfe 
ouve mui bé , porq per húa parte fem algú alvoroço fegureni 

4 0 a fortaleza,& per outra,afsi no mar,como na terra,o feltejou 

II muito. 



d é c a d a Q J V A R T A . 

mui to,ate lhe mandar jugar cannas ao longo da ribeira, que 
clle,& fuás molheres as eltavão vendo do mar nos catüres, Sc 
navios de remo,que lhe Simão Guedez mandou concertar, 
como para ferviço de hum grande Principe. Mas não lhe 
confentio com toda a amizade que elle entraíTe na fortaleza 
como elle quifera,fenãocom cinco,ou feis de feus Capitães. 
E como iíto foube não quis ir à elIa,dizédo,que por não def-
contentar os feus,em deixar fora hus, & levar outros, o não 
fazia.E entam deu licéça que feus Capitães de dous em dous, 
&de tresemtres entraífem na fortaleza para verem como l o 
eftava provida. E para mais fegurança de Simão Guedez, 
mandou quatro molheres luas que afoffem ver,a qual eftava 
de maneira que fe o Nizamaluco trazia algum mao penfa-
mento, elle lè lhe tirou, Sc por derradeiro íè foi com os feus 
oitomilhomês,queafsinoraftroque de íi deixarão,como 
em não refticüirem todos os eícravos que paraelles fugirão 
da fortaleza, fe*ouverão tam vilmente, que Simão Guedez 
ficou defavindo com o Nizamaluco. 

Iílo tudo era paífado > quando Nuno da Cunha chegou á 
Chaul,à quem Simão Guedez o contou por extenfo,pofto zo 
que per patamares,que fão correos de pè , lho tinha eferitto, 
Sc como o Nizamaluco eftava dJalli doze legoas dentro pelo 
fertão com gente d'armas.Quando o Nizamaluco foube ef-
tar Nuno da Cunha em Chaul, por encobrir fua cilada tam 
perto,& não dar mà fufpeita de íi,por o que ja tinha paífado, 
mandou o viíitar, Sc dizerlhe, que elle viera contra aquella 
parte por razão da fortaleza de Galeana, Sc outras terras que 
lhe Soltam Badur tinha tomadas nas differenças paífadas que 
com elle tivera,para com efte fingimento mollrar que não 
eftava tam corrente com Soltam Badur"como cuidavão. E 30 
a verdade era,que elle eftava alli cfperandofeu recado , por o 
que ambos tinhão concertado de virem fobre Chaul. Nuno 
da Cunha não lhe querendo dar à entender a ma fufpeita que 
delle tinha,lhe refpondeo palavras de agradefeimento da viíi 
tação,& outras geraes. 

Partido Nuno da Cunha de Chaul,chegou à Baçaim, on-
de eftava por Capitão Antonio da Silveira feu cunhado, 
que poucos dias avia alli mandara em lugar de Garcia deSà, 
que aquelle anno avia de ir à Portugal,por el Rei afsi o man-
dar, por informação falfa,q delle lhe derão homés de animo A C \ , 

danado, 
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dãnado,fendo clle hum fidalgo cm que cÕcurriãograndes,&c 
honrados lcrviços,& muita bondade,& liberalidade exercita 
da no ícrviço d el Rei , perq não faltarão outros homés mais 
verdadeiros.,que informarão àel Rei do contrario, com que 
clle ficou na índia,& defpois a governou per fucceífão deDõ 
Ioao de Caibo Vilorrei delia. Ecomo Nuno da Cunha afsi 
por o que Manoel de Soufa lhe elcrevera, como por a citada 
do Nizamaluco tam perto de Chaul,& per outros muitos in-
dicios,ia achando finaes da mà vontade d el Rei deCambaia, 

o quis levar configo hum homem de tanta importancia como 
era Antonio da Silveira, para o que lhe podia acontecer, & 
principalmente para ièrvir de Capitão da fortaleza de Dio, 
& tirar delia à Manoel de Soufa para Capitão de Ormuz, em 
lugar de Dom Pedro de Caílelbranco, por algüas culpas que 
lhe davão,& por fentir que entre Manoel de Soufa,&Soltam 
Badur avia algús queixumes que elle queria evitar,& Anto-
nio da Silveira, quando Nuno da Cunha chegou à Baçaim, 
como ja tinha feu recado,eítava prcítes. 

Eftando Nuno da Cunhaem Baçaim, onde fe deteve cin 
0 co dias provendo a armada de alguas coufas, vèo alli ter hum 

Capitão d el Rei de Cambaia com dezaíète fuílas, & outros 
navios de remo,& vindo elle à ver Nuno da Cunha, lhe per-
guntou mui difsimuladamente,à que era fua vinda cõ aquel-
la armada,ao que elle refpondeo, que el Rei lhe mandara dar 
hüa vilta à aquella enleada,por ter nova que andavão alli al-
gús ladrões de Onor,& cm Baroche algús Mogoles.Nuno da 
Cunha difsimulando o que entendia d'aquella fua vinda (da 
qual conheceo mais defeubertamente a tenção d'el Rei de 
Cambaia ) offereceolhe qualquer coufa que ouveflè mef-

o ter para ferviço d'el Rei , acerca da fua vinda. E provi-
da a fortaleza,fegundo a fufpeita que lhe citas coufas davão, 
deixou por Capitão delia à Rui Vàz Pereira, & partiofe à leis 
de Fevereiro, & e m fua companhia o Capitão d'el Rei de 
Cambaia com fuas fultas.E fendo tanto avante como à Maíj, 
que he feis legoas acima de Baçaim, efpedioíè eíte Capitão 
de Nuno da Cunha,dizendo, que ia à terra fazer agoada, pc 

cllefoife âenfeadade Cambaiet,efperar recado dc 
Coge Sofar,cujo Capitão era, fegun-

do fe deípois foubc. 

(***) 
* 1 1 i ' C A P I / 
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C A P I T V L O . IIII . 

(orno el 1{eide Cambaia mandou Vifitar à Nuno da Cunha ao camu 
nbOi^ como porvir doente j o foiVer ao galeão 

chegando à Dio. 

A B E N D O Nuno da Cunha antes que par 
tiíTe de Baçaim, como el Rei Bâdur andava à 
c a ç a ao redor de Dio,mandou viíitalo per Dio 10 
go de Mefquita,mas el Rei fe anticipou, man-
dandoo primeiro viíítar per feu privado Ioão 

de Santiago,o quaí quando chegou àBaçaim, foube que era 
ja Nuno da Cunha partido; polo que vèo tras elle, ate o to-
mar cm Madrefabat.Nuno da Cunha quando foube da vin-
da de Santiago,fe fez ainda mais doéte do que vinha, vindoo 
elle muito,& deitoufe em cama,parecendolhe que com efta 
novadeíuainíirmidade,remittiria elRei algúacoufadefeu 
furor,& elle teria tempo depratticar primeiro com Manoel 
de Soufa,& Antonio da Silveira,por quem cfperaVa,que tar 
dava ja,por vir em hum galeão mui mao de vella. E por Ioão 
de Santiago fer Chri lUo, & aver tido muita comunicação 
Nuno da Cuiihaçom elle, lhe fez grande gafalhado, & por 
fer tam grande a valia que tinha com el Rei.E trattandocom 
elle muitas matérias, afsi de graças, & b oaconverfação, co-
mo de coufas d'el Rei,para o tirar à terreiro, Santiago lhe dif-
fcSenhor elRei não tem ainda unhas,mas como as clíe tiVer, crede 
queVos ha de arranhar, Delta palavra, & d outras que elle fol-
tou, acabou Nuno dâ Cunha de aífcntarqueelReitinhao 
animo mais dãnado do que elle cuidava,poíto que ja o conhe 3 o 
cia por homem não fão,& mui vario,& ínconítante em feus 
dittos,& feitos. 

Defpedido Santiago, vèo aquella noute Manoel de Sou-
fafallar com Nuno da Cunha, lem alguém faber que e lia-
va fora dafortaleza, &c entre muitas coufas que lhe contou 
do que el Rei dizia, fo i , que quando o prendeffe o avia de 
mandar de prefente ao T u r c o , & que ifro foubera do Rao 
Capitão dacidadede Dio,queera muito feu amigo. Ao da 
prii ao, diífe Nuno da Cunha rindo: E/perança tenho eu em 
Deos, quedara efsafentènça ao contrario 3<y que feus mãos penja-

mentos 
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mentos.lhefiquem quebrados em fua cabeça. E pofto que Manoel 
cie Soufa moveo algúas coufas,que quifera que Nuno da C u 
nha logo determinara, elle efpaçou a refolução para deípois 
que foífe em D i o , & vicífe Antonio da Silveira, por quem 
cíperava i& com ifto defpedio à Manoel de Soufa. 

A o outro dia , que erão catorze de Fevereiro , quarta 
feira de Cinza, Nuno da Cunha fe fez àvella de vagar, por 
efperarpor Antonio da Silveira,que ainda não viera, & 
chegou ante a cidade de Dio às duas horas defpoisde meio 

í?Q dia. E ainda não era furto , quando vèo hüá fufta d'el 
Rei com hum prefente que elle lhe mandou á Madrefa-
bat , & quando o meífageiro achou fer partido Nuno da 
Cunha, o vèo alli tomar. O prefente erão vinte & tan-
tos veados , &c gazcllas com efte recado. Que elle andara 
monteando o dia paífado, & que na boa ditta da fua vin-
da fizera aquella montaria, que lha mandava, porque os 
homés que andão no mar folgão com carne frefea. Che-
gado Nuno da Cunha à bordo do galeão ver o prefente, 
vio a veação alaftrada per toda a fulta , esfarrapada das 

ao unhas dentes das onças que a tomarão, porque como 
fão feras na maneira de prear,não deixão a caça enteira, & 
afsinão dava deleitação à vifta. Nefte tempo eftava Ioão 
de Paiva Feitor da armada com Nuno da Cunha , à que era 
mui aceito , & fem faber o que dizia, lhe diífe: frazerà à 
fDeos que ajsi "bera V. S. cedoJeus inimigos mortos, como efla a-
quellatrijie Veaçao. As quaes palavras forão húa prophecia,que 
antes de duas horas fe comprio na própria fufta em que vi-
nha a caça. E no recado que el Rei mandava dizer da monte-
ria que fizera,dizia verdade, porque como Nuno da Cunha 

30 chegou à Chaul,pelas efpias que el Rei trazia no mar,deípois 
que dJalli partio paraBaçaim,& d'ahi para Dio,cada hora lhe 
levavão nova.de quantas voltas dava. N o qual tempo el Rei 
andava ao longo da cofta monteando com íuas onças,de que 
os Principes d'aquellas partes muito ufão.E anoute que N u -
no da Cunha chegou à Madrefabat,vèo el Rei dormir à N ó -
vanaguer quintãa de Melique,que eftá cinco milhas dc Dio* 

Acabando Nuno da Cunha de dcfpcdir o mcííàgeiro d'el 
Rei,qlhelevouoprefente,àqfez merce,chegou Manoel de 
Soufa é hü catúr,& diífelhe,conio elRei viera à quintãa ã M e 

40 hq mui alvoroçado cõ fua vinda,& à Manoel d Soufa mãdoii 

I I 3 N u n o 
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Nuno da Cunhai que tanto que el Rei entraíTenacidadco 
íoíTe viíitar de fua parte>& dizerlhe, que por vir mui doente 
deinfirmidade, que não era para eftar entre Príncipes , não 
defembarcava logo, que ao outro dia trabalharia de o fazer, 
dandolhe ella lugar para iífo. Não feria partido Manoel dc 
Soufa quando vèo Coge Sofar,& hum filho de hum dos prin 
cipaes Capitães de Soltam Badur, que da fua parte o vierão 
viíitar,aos quaes elle fe moftrou doente, & dandolhe graças 
da viíitação,mandou per elles dizer à elRei o que tinha ditto 
â Manoel de Soufa.E pareceo que afsi o tinha Deos ordena , 0 

do,que vindo el Rei da quintãa de Melique, & querédo paf-
far o braço da agoa que fe mette entiJe a cidade, & a terra fir-
me,chegou a fuíta que trouxe a veação à Nuno da Cunha,&c 
juntamente Manoel de Souía,& os dous viíitadorcs; & dan-
dolhe nova, como o Governador vinha mal deípoílo, & a 
defeulpa de logo não fair cm terra >difíe e lReià Manoel de 
Souía: Com os amigos quandofio doentes > em quanto os borne não 
2>e, nao cumpre com fua amizade, eu quero ir ter o Governador: &c 
deixando a embarcação que lhe trazião para fua palTagem, 

a .os capitães que ião codueieuo ^ m e c t : e o n a furta da veação com oito, ou nove Capitães,1
 I O 

trez.e,& todos grandes senhores. & fòs doUS pageS,huttl que lhe levava O terçado i & outro o 
LdZtT££mmh0" t m t a d i a r c o > & as fètas. Manoel de Soufa quando vio aquellefubi-

to, não pode mais fazer que metterfe com cl R e i , & dizer 
à hum pagem feu que foífe correndo naquelle catur, & dif-
feífe ao Governador que el Rei o ia ver. El Rei foi tam á 
preíía, que apenas o recado era chegado, quando elle che-
gava , que não ouve tempo para o Governador Comunicar 
coufa algüa, nem aver confelho fobre o que fe avia de fazer, 
nem mais efpaço que para alcatifar o lugar da nao per on-
de el Rei avia de paífar, & deitar fobre a cámá de Nuno 30 
da Cunha hum cobertor de cetim avellutado carmcíim, 
& ellc tomar hua loba aberta de chamelote. Tanto que el 

b.ifcreve^godocoutoqoGover R d c . o m ^ o u á chegarfe, foi o cftrondo das charamelas, 
nador aguardou à soitã Badur na ttombettas , & atabalcs tamanho que íenão ouvião. Nuno 
Camara do feu galeão deitado em da Cunha o vèo receber ao bordo do galeão,b & como 
hua camilha, armado fecretamen- 1 j j • cuino 
te.&comhüaefpadaaoiongodefi,

 e r a h ° m e m grande de corpo, & a inhrmidade otinhadebi-
&que alho recebeo acompanhado litado,emoel Rei vendo tam desfigurado, lhe diffe-ÓW« 

v^cZl^Zde sToCMr ^ ^ r l t r a t t a d o ottnhaa ^mdade.eu Ihemanda-
joão lufar te Tição, & DiMa. ra dr^er quefe nao letantara da cama, mas ja que afstfoi, tamonos 
1 de 7,m* ãjfentarna tofSac amarai tomãdoo pelo braço, o levou à ella, 

fem 

me, 
noel de Lima 

•MBSjjfii 
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fem entrarem mais que òs feus Capitães,nem com Nuno da 
Cunha mais que dous pagés feus, & Ioão de Paiva que fe-
chou a porca íobre fi. Aífen tado el Rei em hua cadeira que pa 
raclle eftava pofta, & Nurio da Cunha em húas almofadas 
de leda, & os Capitães em alcacifas, começou eí Rei de lhe 
perguntar per fua difpofição,& viagem que trouxera, 8c ou-
tras coufas geraes,em que ambos gaitarão hum bom ef-
paço. 

Manoel de Soufapor oanimo dãnado que Conhecia dei 
Rei ,& que também fabia de Nuno da Cunha que determi-
nava prendelo, começou agaítarfefobrearefolução que fe 
avia de ter com el Rei,naquella conjunção de o teré ná nao, 
8c tam fò}& porque lhe pareceo neceífario fazerlhe lembran 
ça,mandou Iorge Barbofa pagem de Nuno da Cunha, que 
per fora da nao pelaexarceafoífe à varanda delia, & entraíTe 
onde eftava Nuno da Cunha, 8c lhe diíTeíTe à orelha de fua 
parte que lhe mandava que fizeííè.Entrado efte pagem,che-
goufe em giolhos à Nuno da Cunha que eftava mais perco 
davarandá,paralhcdarorecado, & em lho querendo dará 

TO orelha,el Rei como o feu animo culpado tudo o que via fa-
zer lhe parecia fulpeitofo, & em feü dãno, começou de íe 
confranger,& acodio com a mão à hüa adaga, 8c a pôs mais 
adiante ao lugar onde atrazia.íoão de Santiago, que fervia 
de I ingoa,& fabia a tenção d'elRei,diífe apreífadamenteà 
Nuno da Cunha: Senhor não ouçaes recado algum, olhae pára el 
ü^ei que Vosfalla.Volo que Nuno da Cunha deu de mãò ao mo 
ç o , & o não quis ouvir, & voltandolè para el R e i , tornou 
á enfiar fua prattica, por aífentarlhea alteração que lhe vio, 
8c mui bem entendeo , como quem eftava prompto nos 

30 geltos que el Rei fazia.O qual não fe detendo muito, levan-
toufe,& chegando à porta,como de outras naos erão vindos 
os Capitães,& fidalgos,& elle conhecia algus, cm os vendo 
lhes fallou,& agafalnou à feu modo. Levantado el Rei,Nuno 
da Cunha chamou à Ioão de Paiva, 8c como queíè ajuda-
va à levantar ao ombro delle,indoafsi arrimado,lhe diflè: 
-Ü)ixei logo à Manoel de Soufa3quefe 2>J após el l{ei, <sr que tra-
balhe muito por o leVar àfortaleza pata lha moürar como a tem aper 
cebidapara feu ferViçoque eu mando todos os Capitães tras elle pa~ 
ra ofeguiremque o não deixe Jair ate eu ir, ne entrar mais gente q 

40 a que leVa^ quando não qui/er,qno mar o entretenha: W di^ei aos 
I I 4 Capitães, 
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Capitães que lhes mando que acompanhem á el Rei com/eus catüres, 
ü- bateis à Manoel de Souja atè a fortaleza. Dittas eftas pala-
vras,deixou Nuno da Cunha o ombro de Ioão de Paiva, & 
foife trasel Rei,ate que à bordo fe defpidio delle. E deixoufc 
alli eftar fempre com os olhos em fua peífoa por corteí ia ,& 
também por o fegurar,que não tinha que mandar em a nao, 
nem fallava com alguém. 

Em quanto Te el Rei embarcou per efte bordo, em que 
Nuno da Cunha eftava,fe embarcou Manoel de Soufa pelo 
outro no feu catur,por o recado que lhe Ioão de Paiva deu, x d 

& dandolhe a mão ao defcer,fentio que as tinha frias, & lhe 
diííciQue he ijlo Senhor3àcoufa tam quentescomo leVais as mãos tam 

frias? Ao que Manoel de Soufa relpondeo: São mãos de homem 
que ha oito dias que come dieta;maseuefpero emDeos que ojeVospare 
cerão bem quentes. As quaes d ahi à pouco efpaço de hora fe tor 
liarão de todo frias,com a morte que lhe íobrevèo. Tam ig-
norantehe a mente humana dos cafos que lheeftão por vir. 
Nuno da Cunha defpois que cl Rei defâppareceo de fuavi f-
ta,& olhou para tras,& vio os fidalgos,& Capitães que efta-
vão ao redor delle,diífe: Senhores que fazeis, que não is acompa j o 
nhar àel Rei como mandei? Embar caiVos ide tras Manoel de Sou 
fa.O que cada hum fez à grande preífa. 

D Quando os fidalgos que cftavão nos navios vierão ao ga-
„ leão do Governador, por fe acharem prefentes âvif ita dei 
sj Rei,tendo ouvido geralmente dizer que elle defejava tomar 
a, a fortaleza de Dio,& fazer todo o mal que pudeífe aos Portu 
Í, guefes,parecialhcs que cumpria prendelo,ou matalo , & q u e 
„ nenhüaoccafião avia melhor que telo o Governador em íèu 
„ poder tam ío como vèo ao galeão. E afsi forão de parecer cõ 
„ Manoel de Soufa que mandaífem perguntar ao Governador 3 o 
„ por aquelle feu pagem,que ordenava que fizeífem. E à fiida 
„ d el Rei,também poferão os olhos nelle,dandolhe à entender 
„ que eífavãopreftes para o que lhes mandaíle. Mas à Nuno 
„ da Cunha não pareceo tempo, nem conjunção de executar 
„ entam feu propofito,ou porque lhe não parecia honrofo fei-
„ to,nem fidalguia,prender hum tam grande Rei,não declara-
j , do por inimigo,vindoo viíítar como amigo à feu galeão, & 
„ afaftado hüalegoa de fua cidade, acompanhado fomente de 
j , novehomês,fiandofe delle, & dos Portuguefes; ou porque 
„ lhe parecia,que couíã de tanta importancia,& perigo não fe ^ 

avia 



/ 
L I V R O O C T A V O. 505 

avia de executar fem còníèlho dos principaes Capitães, aísi, , 
dos que efperava cada hora,que erão Antonio da Silveira,& •„ 
Martini Afonfo de Soufa,como dos que alli tinha, à que por „ 
a fubita, & não cuidada vinda dei Re i , não teve tempo de „ 
fallar,porque à ninguém tinha defcuberta lua tenção ienão „ 
á Manoel de Soufa,com o qual ainda não tinha aílèntado o „ 
modo perque avia de prender i el Rei. Ou perque lhe não pa „ 
receo feguro prendelo no mar,polo que podia acontecer an- ,, 
tes que chegaílè á cidade, onde el Rei tinha cinquoenta mil 

[ o homés d'armas,& hüa tam grande armada, deixando a cxccu 
ção do que determinava para a fortaleza de D i o , onde tinha 
por certo que el Rei o foífe viíitar citando doente,pois à ella 
ia ver ao Capitão Manoel de Soufa fendo fão. Ou também fe 
dilatou aquella obfa(o que he mais de crer)porque quis Deos 
que el Rei não foíle prefo,comò Nuno da Cunha determina 
va,fenão morto,por o que à ferviço feu,& à falvação dosPor 
tuguefes compria, que não citava icgura com fua prifão. 

» 
» 
}} 

jj 

j) 
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C A P I T V L O. V . 

(jomoforao mortos Soltam (Badur (Reide Cambaia }& os Senhores 
que com èlle iao Manoel de Soufa Capi-

tão de Dio. 

O galeão de Nuno da Cunha , donde el Rei 
faia, avia hüa legoa à cidade, & como a fufta 
d'el Rei ia melhor remada que o catür de Ma-
noel de Soufa, ja quando elle chegou aonde po 
dia fer conhecido de longe, começou acenar, 

3 o como que levava algum recado à el Rei. O qual entendendo 
que Manoel de Soufa ia à elle,mandou entreter o remo > ate 
que o podeífe ouvir.E elle tomando com a mão hüa ponta de 
hüa alcatifa,çomo quem a queria concertar,diífe em alta voz 
à Ioão de Santiago que era o^interprete: Dí^ei aeH^ei, quefe 
queirapajfar à efle meu catàr que Vai mais limpo de fatigue, <fde ca-
minho lhe irei mo (Ir ar como tenho apercebido afortaleça parafeu fer-
Viçojporque afsi me manda o GoVemador que o faça. Quando San-
tiago ouvio eítas palavras,não ficou Contente,& refpondeo: 
Não he iffo coufapara eu diçer â el 5^,moítrando indinação por 

40 ouvir aquellas palavras 3 6c entendédo fere peores do q erão. 
I I 5 Ao 

u ' yv %S 
K ' 
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A o que cl Rei perguntou,que dizia o Capitão ? & fabendo q 
palavras erão,como coufade que não fazia muita conta co-
mo Ioão de Santiago, nem tinha duvida em ir à fortaleza, 
òife-.Torque mo irei ld?S abeis Senhor por que (diíTe Santiago )por-
que me parece que Vos querem prender.Prender? (dilfe el R ei) dize 
cio Capitão que entre ca dentro nesta minhafuíla.Em chegando Ma 
noelde Soufaàfuítad elRei,deu de pancada com feu catur 
nella,& como eítava no bordo para faltar,forãofe lhe os pès, 
& caio ao mar,tras o qual fe lançou hum pagem feu, 8c tor-
nando à furdir acima,o pagem,& Diogo de Mefquita que ia i o 
no mefmo catur, o metterão dentro da fuíta d el Re i , como 
elle mandava; &c afsi molhado como eítava foi levado per 
feus Capitães ante elle.Naquelle inítante acertou de chegar 
hüafuítaemqueiaLopo dc Soufa Coutinho,Pedr'Alvarez 
de Almeida Ouvidor geral,& Antonio Correa, que vendo a 
caida de Manoel de Soufa,por lhe foccorrerem, per cima do 
feu catúr,de que fizerao ponte,paliarão adiante,& cÕ aqucl-
laprcífa entrarão na fuíta dei Rei.O qual quando os alli vio 
entrar afsi com impeto (porque fua conlciencia lhe fazia te-
mer tudo)dilfe aos feus Capitães que eltavao mais junto dei- xo 
le,quelevarão Manoel de Soula,queo mataífem. Diogo de 
Mefquita entendendo eíta palavra, por aprender algüa coufa 
da lingoa no tépo que foi cattivo cm poder do mefmo Solta 

*cmlCh*n lhC t U m DÍ0£° d° B a ( l u r A vendo que Xabardin A g a r * genro deCoge Sofar, 
punha o ferro em Manoel de Soufa, com que o matou,a arre 

a.Defta maneira foi morto Manoel nietteo à cl Rei ,& tomandoo pelos peitos, lhe deu hüa feri-
«W R EIIE b ^ M « ^ . ? « ^ B«*» DU R D 

Jião,&napaffada quando foiàca- ouve hú bravo jogo de cutiladas entre os Capitães d'cl Rei , 
fa de Soltam Badur, eflando avifa- & o s nolfos,doS quaCS O primeiro morto foi O Ouvidor "C-
^ que o chamava faraó matar. r a l p d r > A l v a r e z d e Almeida, defendendofe mui esforçada- 3 o 

mente em quanto a vida lhe durou, cujo corpo lançarão ao 
mar com o de Manoel de Soufa. Os outros tres que ficavão, 
que erão Lopo dc Soufa Coutinho, Diogo de Mefquita, 8c 
Antonio Correa, fomente com as eípadas andavão entre a-
quelles Capitães com tanto esforço, quanto era o perigo cm 
que eltavão psoítos.E polto que o animo lhes não faltava,té-
do ja mortos fette dos Mouros,como elles erão muitos,os Ian 
çarão a braços no mar mal feridos,mas pelos noífos, que cm 
luas fultas,& catures chegarão, forão falvos. 

El Rei neíte tempo afsi eítava cortado cõ temor da morte, 

. q u e 
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que como atonito não fazia mais que olhar a peleja. O pa-
gem que lhe trazia o arco, & frechas, que era hum moço de 
dezoito annos Abexij , de grande animo j quando o vio afsi 
palmado,tirando com o arco tam ameude, que parecia que 
punha as frechas de duas em duas,matou logo Antonio Car-
doíò,& Afonfo Fialho,& ao pagem de Manoel de Soufa, & 
ferio à Ioão Iufarte Tição,& à Martim de Caílrò j & outros 
dez,ou doze,& matara todos,fe o não acertarão de matar co 
húaefpingardada,do qual afsi avião medo os remeiros dos 

10 catures,em que os fidalgos vinhão,que não oufavão chegar 
à fuíla d'el Rei. A maior couíà que elle fez, foi mandar aos 
feus que remaífem para a cidade. 

N o meio deíla revolta acertarão de vir tres navios de re-
mo de gente d'armas da que el Rei tinha em Mangalor. E 
quando virão a requellá dos íloíTos fobre fua fuílá, que co-
nhecerão , & ouvião a grita da gente dá cidade, que eftavá 
polia fobre os muros,& lugares altos, à grande preífa remet-
terão aos noífos,&como era gente d'armas,& vinha bem a-
percebida delias,principalmente de efpingárdas, & frechas^ 

to travarãocomelles outra nova,&mais perigoía peleja. Mas 
Deos ajudou os noífos de maneira abalroando com elles, que 
não tiverão efpaço de armarem os arcos,& cevarem as efpin 
gardas, &c em breve efpaço matarão hum bom numero de 
Turcos,& os outros fe lançarão no mar para efeaparem: no 
qual tempo por os noífos andarem envoltos com elles,le alar 
garão da fufta d'el Rei.O qual vendofe defabafado, apreífa-
va aos remeiros da fuíla para fe acolher a cidade, & fe fal var 
nella.Mas atraveífoufe diante neíle tempo hum impedimen 
to que o entreteve,que foi hum catur que vinha dá rioífa for 

30 taleza à grande preífa, como quem acode à arroidu, de que 
era Capitão Baílião Nunez, à que chamavão Pantafaful.O 
qual com hum berço que trazia fez hum tiro à fuíla d'el Rei 
que fe ia acolhendo,& levoulhe tres, ou quatro remeiros,co 
que a fuíla fe eílorceo, & ficando atraveííada, & impedida, 
íem ir mais por diante,a maré que vazava lançou a fuíla fo-
bre os noífos,que fe ião defembaraçando dos Mouros á euf-
ta do feu fangue.El Rei quando fe vio naquelle eílado, con-
fiando que à nado fe poderia melhor falvar que na fuíla,por-
que acodião dos noífos muitos bateis,& catúres a cila,lançou 

40 íè ao mar,& outros que com elle ião:mas opefo da agoa que 
oimpe-

J 
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o impedia furdir,o detinha, & jade eanfado começou de fc 
nomear,dizcMoyBadur^adur^arcccndolhe q quê o ouviííe 
o falvaria.Triftão de Paiva hum cavalleiro deSan tarem,quan 
do o conheceo,fez chegar a Tua fufta à elle, & dandolhe hum 
remo para fe pegar,& o recolher,vèo hü homê da mefmafuf 
ta,executor da divina juftiça,& deulhe com hüa chuça pelo 
roftro,& fobre efte vierão outros que o acabarão de matar, 
ficando fobre a agoa hü bom efpaço, ate que foi ao fundo, 
fem mais apparecer elle,ne o corpo de Manoel de Soufa, por 
muita diligencia que Nuno da Cunha fobre iífo mandou fa-
zer per toda aquella coifa,para dar à cada hum fua devida fe-
pultura,& também por memoria d'aquelle feito. 

loão de Santiago, que foi autor de toda aquella tragedia, 
também nadando foi ter aonoífo baluarte,que eftà na bocca 
da barra,onde bradou que o recolheffem:mas como elle não 
merecia tornar mais à terra,naquelle mar o matarão. Sòmen 
te dos homês de nome que ião com el Rei efeapou Coge So-
far,o qual andando também nadando foi ter à hüa fulta em 
que ião Antonio de Sotomaior,Francilco de Barros de Pai-
v a ^ Antonio Mendez de Vafconcellos,& por fer conheci-
do de Antonio de Sotomaior,lhe deu a mão, & recolheo, ja 
com hüa cutilada que lhe derão na fufta,com que fe elle lan-
çou ao mar.E quanto proveitofa foi fua vida naquellcs dias 
para dar luz à algüas coufas das d el Rei de Cambaia, tanto 
trabalho deudefpoisaosPortugueíès,comofeao diãte vera. 

Finalmente eftarevolta cuftou as vidas das peílòas notá-
veis dos noíTos que ja diífemos, & aísi a dc Alvaro Mendez, 
hum cavalleiro mancebo,que por femoftrar que era entrou 
cm hüa fufta de Mouros,onde cõ outros dous cõpanheiros q 
o feguião pelejou tã valerofamente, q matou os mais delles, 
& outros tez íàltarao mar,& foi morto de hüa frechada oelo 
cftomago,& em todos os catüres, & fuftas ouve muitos feri-
dos.Dos Mouros fegüdo fe defpois foube morrerão mais de 
cêto & quaréta,dos quaes algús corpos vierão tèrâ praia da 
cofta cõ a maré, mas não de peífoas notáveis. Dos Capitães 
da fufta d'el Rei q morrerão,q todos erão grandes Senhores, 
fora o os principaes delles Elcandarchan natural do Reino 
de Mandou, Languerchan filho de Maluchan, Xabardm 
Agar,genro de Coge Sofar,que chamavão por fua valentia 
Tigre do Müdo,Minacem Camareiro mor d'el Rei,Gulpao 

Rao 
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Rao Gentio,irmão de Nina Rao Capitão de Dio, & tiõ dei 
Rci ,& outros Senhores de grandes Eliados,& rendas. 

Efte foi o fim d aquelle Rei tam poderofo em Eftado, era t i 

terras,em gentes,& em telouros,com que podia competir „ 
com Dario,& com os maiores Príncipes que ouve naquelle }> 

Oriéte.Mas como a profpera fortuna cj cm feus negocios tive ) t 

ra o embebedara,& lhe faltou a prudência para fe bem go ver }> 

liar nella,vèoànãofofrera boa,como fofriaa má, quando 
feito Calandar andava peregrinando pelo Mundo. Era Sol-
tam Badur de fua condição homem fragueiro, & que fofria 
bem os trabalhos da güerra,para que teve e xcellentes Capi-
tães,perque viera ter ainda maiores Eftados dos que teve, íè 
feguira,o parecer dos bõos con Telheiros; nias os de que fe cõ-
tentava erão os que tinhão mais vicios que virtudes,mais ja-
ótancia que animo,mais aftucia que verdade j & dosem que 
achava mais lifonjas q defenganos,como forão Rumechan, 
& Franguechari,que antes fe chamava Ioão de Sãntiago,que 
o poferáo no eftado de fuaperdição,& efte no artigo da mor 
te.Foi Soltam Badur de meaa ell^turaí &: por fer de largos,& 
groífos membros parecia mais pequeno do que era. Da cor 
era baço por fua mãi fer Resbuta da nação do Gentio da te-
rra,que geralmente fão baços.Tinha o roftro largo, os olhos 
grandes,«Si esbugalhados, & fempre inquietos, mas em fua 
acatadura não era mal aífòmbrado.Foi mui ligeiro cm faltar, 
& correr,& prezavafe muito de húa liviandade, que nem em 
peífoa particular merecia louvor,que era correr com grande ' 
ligeireza per cima das ameas de altos muros,& torres, & cõ-
vidando á iífo outros,à que porque o não fazião chamava ctí 
vardos.Falíava mui bem tres,ou quatro lingoas. De fua con-
dição foi liberálifsimo,& que não fabia dar pouco; & áfsi ti-
nha algus Capitães,& homés nobres eftrangeiros em feu íèr-
viço,à que deu grandes terras,& Eftados;& á outros de mui 
baxa condição fez muito grandes. Era tam v ã o , que lhe pe-
lava de gabarem Cm fua prefençaà Alexandre Magno. E na 
verdade os efpiritos tinha mui grandiofos, íe ufara bem del-
les.Por íe moftrar magnanimo,a primeira vez que Nuno da 
Cunha fevio com elle,querendoocohfolarde feu desbarato 
com os Mogoles,refpondeolhe, que a guerra era jogo, que 
fem cabedal às vezes hum homem per hua boa forte ficava 
rico de Eftadoi>& às vezes perdia os que tinha, & defpois os 

tornava 

/ 
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tornava à cobrar com dobrado ganho:& dizia, que naquella 
fua deígraça fò per hüa coufa era trifte,& o feria coda fua vi-
da,que foi perder hum muíico, que era todo leu go í lo , que 
fe não podia cobrar como os Eílados,q afortuna trazia em 
almocda. Edefpois vindolhe nova que eílefeu muíico era 
vivo,alegroufe com Nuno da Cunha, dizendo, que folgaífe 
comíèubem,queeravivooíeu muíico. Tudo iito era por 
moítrar que não fazia conta de perder, ou ganhar Reinos. 
Finalmente pefando bem fuas obras,nelle avia maisaudacia 
que fortaleza,mais temeridade que audacia, & afsi fe mertia 
muitas vezes nos perigos, fem caufa, nem frutto; como foi 
ir ver à fortaleza de Dio à Manoel de Soufa de noute,& defa-
companhadojonde arrifeou fua liberdade, & à Nuno da Cu-
nha ao galeão acompanhado fomente denovehomês, per 
onde perdeoavida. 

C A P I T V L O V I . 

íDo quefe fe\ na cidade de Dio com a morte defeu Rei do que 
Nuno da Cunha ordenou para conferVar a mefma cidade 

em pa^yi? quietação dos morado-
res delia» 

O Tempo que a peleja que diífemos foi no 
mar,toda a géte da cidade eítava polia nos mu 
ros, & lugares altos de que fe podia ver a noífa 
armada,& també o feu Rci.E antes difio quan 
do fouberao q el Rei era ido ao galeão do Go-

vernador,& virão a lua tornada,o fim da peleja, & ouvirão a 
morte dei Rei,foi tamanho o terror na gente, que todo leu 
intento era em falvar fuas vidas,fem o marido ter conta com 
a mo!her,nem as mãis com os filhos,todo o parenteíco, & to 
da razão fceíquecia,lòmente nos pèstinháo toda a lembran 
ça.Tanta era a prcífa com que fugião, que por não caber o 
concurfo da gente pelas portas da cidade, muita fe afogou, 
principalméte a que era fraca,como velhos,meninos,& mo-
lheresjCom que obrigarão à outros lançarfe per cordas per 
cima dos muros. E porque o Capitão da cidade mandou lo-
go tomar todas as embarcações para a mãi dcl Re i , & para 
íijóc osprincipacs da cidade fazião outro tãto, hus caminha 

, váo 
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vãò para cercos paíTos que te m a Ilha,pcrque fe paíTa á cerra 
firme de maré vazia.Outrosfelançavâo à nado, paífandopa 
raa villadosRumes,dosquaescompreíra algüsíè afogarão. 
Tanto poder tem o temor,que tirâ à eíperança de falvação, 
onde apode ter, & vai pelos perigos da morte. Finalmente 
como na imaginação de todos era cuidar que tanto que vief-
fe a manhãa Nuno da Cunha avia de entrar na cidade, & não 
avia de perdoar à ninguém,& dar faco nas fazédas, ninguém 
levava mais pefo, que quanto lhe podia caber na mão. Os 

i o prefos forão foltos^porque para fugir todos erão defembara-
çados:mas a gente d'armas, como era mas odiofa aos Portu-
guefes, receando que por efte odio avião de fazerlhe mais 
cruezas,pafarãofe aterra firme,fugindo para os lugares mais 
longe da cidade .Nuno da Cunha, porque entendeo quanto 
dcfmanchoíè avia de fazer na cidade com a morte d'elRei, 
per meio de Coge Sofar,qellerecebeo com muitas palavras 
de efperança de lhe fazer bé,mandou jançar pregão per todas 
as naos,que eftavão no porco, que íerião cinquoenca vellas, 
que elle íègurava a todos, & não lhe feria feito aggravo,an-

iotesaverião bom defpacho, & lhe darião feüs cartazes quan-
do fe foífem, fendo certos que partindofe fem licença os 
mandaria tomar por cattivos, & perderião fuas fazendas. 

Quando vèo pela manhãa,per meio do mefmo Coge So-
far,mandou lançar outros pregões na cidade, que cada hum 
clfiveífe em fua cafa,& fe não foífe, nem temeífe. E fe algús 
moradores naturaes da terra,ou mercadores,que alli erão viii 
dos por razão de fazer íeus comércios , aquella noute erão 
idos para a terra firme,podião tornar à fuas cafas, & pôr co-
bro fòbre fua fazendarporque por lerviço d'el Rei Dom Ioão 

30 feu Senhor,& em feu nome elle os avia à todos por feguros, 
mas à gente d'armas, cujo officio era viver da guerra, elle os 
amoeitavaque dentro de dous dias fe faiííem da cidade , & 
que fendo defpois achados, a pena feria perderem as vidas. 
Outros pregões mandou também lançar , que nenhum Por-
tuguês,de qualquer qualidade,& condição que foífe, ou pél-
foa que venceííe foldo d cl Rei de Portugal, entraífe na cida-
de,nem fizeífe mal,& dãno aos moradores delia,nem lhe fof-
fe tomado o feu,per qualquer via que foífe,fob pena de mor 
te.Comeftes pregoes ficou tudo tam aífeílegado, que d'ahi 

40 à tres,ou quatro dias amais da gente fe tornou à fuas cafas. E 
poito 

/ 
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p o f t o que algüs acharão muitas coufas menos,&afsi do que 
lhe caia pelas ruas com preíla da fugida,forao furtos dos pro-
prios feus,fomente hum bombardeiro dos noífos Framengo, 
por tomar hum pedaço d'ouro per força á hum Guzarate, o 
mãdou Nuno da Cunha enforcar,& tornar o ouro à feu do-
no.O que fez alfeífegar a gente, vendo o caftigo que elle mã 
davadaráaqueÜesqueoftendiãoaosnaturaesda terra. Ifto 
foi muito louvado dos Mouros,& Gentio da cidade, ôc d'ahi 
notarão que a morte de Soltam Badur mais fora culpa fua, 
que cobiça noífa,pois tanta juftiça,& moderação fe teve em iq 
húa cidade orfãa de feu Rei,& chea de todo o tefouro q avia 
em Cambaia.Porq por razão da guerra dos Mogoles,& de fe 
elRei alli recolher , & os Capitães que andaváo com elle, 
tinhão recolhido no mefmo lugar o melhor de lua fazenda. 
E para Nuno da Cunha molhar a pouca cobiça que avia 
nelle para tomar a fazendad'el Rei,&que fua morte não foi 
induftriada à eífe fim,fòmente caufada por fua pouca pruden 
cia,logo ao dia íèguintc faio em terra em tres catures, fe m ci-
trondo de gente d'armas,mandando ficar toda nas naos, por 
não aífombrar a gente da cidade, & foife metter na fortale- IQ 
za,onde averiamil & dozentoshomés, que erao da guarda 
delia,à cuja porta,& à da cidade mandou pôr guarda por nin-
guém entrar,& fair,& não aver algüa coufa de efcandalo. 

C A P I T V L O. VII. 

!Do ramamento que Nuno da Cunhafe^aos Capitães,Or pefíoas prbt 
cipaes da armada^ do comprimento que tele com a 'Rainha mãi 

d'el7(í'i Badur: ar como mandou por cobro na fazenda 
dfell^ei) Or do quefe lhe achouper/ua mor-

te emjeu tefouro>Or al-
mazfis. 

^ ^ f t ^ V J QJV E L L A manhãa que o Governador 
V ^ Â W S Nuno da Cunha fe metteo na fortaleza, def-

pois de ouvir Mifia, mandou chamar todos os 
W i f r M s k ^ Capitães, & principaes pefíoas da armada, à 
w t ü ; Sr&Rb que propos cilas palavras. 

Quererhoi Senhores repetir o que he feitofobre esta cidade de Dio, 
que ora tèmos em nofío poder pola morte de feu %ei, não JerVira de 40 

mais 
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malti que para Vos trazer à memoria l>oßos trabalhos, pois quantos 
aqui efiaes prcfentes3 per elks ^ per o fuor de T>ifio rofiro , atè 
derramar Vofio fangueo tendes em lembrança, que a todos deVe fer 
doce, ir deleitofa ,pois tudo o que fizeßes foi per honra, ir gloria de 
Deos, acrefcentamento do Eítado de noffo Í{ei ,ir louVor do nome 
Português. Porquefe Vemos tanto numero de efcrittores porem tanto 
eßuhy & trabalho em efcreVer a expedição de. Alexandre, que par* 
tindo de Greciã, Ve^inha à eßa Afta, com tam alto eßtlo celebrarão a 
guerra que teVe com Dario %ei de Per fia, ir com Poro <%et de Im 

i o parte do Dehj,ir encarecem tanto a naVegação de feu (jipitão Near-
cho * por ir pelo rio Indo abaxo, atè as fuas fozes, que aqui temos por *?ft4 navtgaçh efcrtvt Aniano 1 
Ve^nhas, ir paffarpelo nojfo Eflreito de Ormuz,<r entrar pelas l,rro'S' 
boccasdosriosTigris,ir Euphrates, atè Babylonia, cujas hißorias 
nos deleitão:quepoderão efcreVer de nos, que Undo de tam remotas re 
giões, per mares nunca Vißos, nem naVegados, nos fizemos Senho-
res defies me finos mares,ir da naVegação , conquista ,ir comercio 
delles, ir contendemos per mar, ir per terra, com ta?itos Peis, ir 
Príncipes,de que ouVemos tam afsinaladas Vittorias, ir entre elles 
com Soltam Badur,mais poder of o em gente,ir em ar mas,ir arte lha-

t o ria,ir elefantestir maisrico em ouro, prata,ir pedraria,ir todas as 
delicias Orientaes,do que erão Dario,ir PorofCerto quefe os efcritto 
res different berdade, contarão, que não fendo nos Gregos Vezinhos 
da A fia, mas Portuguejes,mais remotos de todas asgentes,Vindos do 
ultimo doMÜdo,donde o Mar,ir a Terr a,ir o sAr fazem fia demar 
cação jiao peregrinando per terra, como os Gregos,gozando dos re-

frefcos,iT delicias delia,repoufando em partes,onde os homes tem pa-
ciência parafofrer ofno,ir a calma,ir alterações dos tempos, mas que 
naVegamos per mares de climas different es, atraVeffando toda a gr an 
deza do mar Oceano, comendo o duro, ir podre bifcouto, ir falgada 

30 carne^bebendoagoa corrupta,ir mal cheirofa, com mais frio, ir ar -
dor do Soldo que a natureza dos homes pode fofrer: ir para aliYio 
de fias coufas, padecendo affombramentos de tempeßades, que não 
obedecem aos homes, nem temem fuas armas, ir ardijs, nem algum 
artificio humano,à que, fe não pode fugir , nem bufcar acolheita* 
Chegados d eile Oriente , achamos os inimigos mui mais contra 
rios, ir mfeitos do que os acharão os Gregos , que adorando l u p i / 
ter, Apollo ,ou Bacho,achaVão os inimigos que adoraVão os mefmos, 
ir afsi erão todos confrades de híiafeita .E confefiando nos hum Cria-
dor do Ceô,ir da terra, achamos Gentios remotos do conhecimento 

40 defiemefmo Deospn todasJuas opinües contrários,ir nas Vontades 
K K muit9 
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mano mais. Achamos Mouros profejjores da torpe, ir abomina-
Vel feita de Mafamede , cujo preceito he perfeguir com armas os 

firtros de ChriHo , morrer por os extinguir. Achamos ludeus 
cjue blasfema*feufantonome,per cuja Fènos offerecemos àpade-
cer martyrio. Tois Je fomente a efperança que pomos na mijai-
cordia de (Deos nos falVa de tantos perigos , ir nos fe^podero-

Jos para amanfartam foberbo inimigo como era Soltam Badur 
ij^ei de tantos Reinos , mats poderofo, mais caValleiro , ir mais 
rico,que todos os T^is do Oriente , detemos dar muitas graças 
à Deos Vermos Jua morte per permißäo diVina , mais ordenada i o 
por ella , que procurada per nos, com que ficamos Vencedores de 
Jua fortuna , que foi a maior que Je tio em 'Principe algum, em 
tam brehe tempo. Torque fendo hum filho menor , defpre^ado de 
feu pai, ir por iffo deflerrado , ir feito Calandar , lhe matou 
(De-js àfeupai ,ir eile àfeus irmãos maiores, ir herdeiros da cafit 
1{eal, per que em mais breVe tempo que elle dejejou Vèo /er her-
deiro do eino de feu pai , ir de feus grandes tejouros , juntos 
per tantos ^eis paffados. E não contente com tam opulento 'Rei-
no , como he o de Gu^arate , conquifiou, ir ganhou os grandes 
Reinos do Mandou , ir de Chitor. E fe tivera goVerno em fia to 
peßoa , como tinha boos Governadores , ir (apitães , Vencera à 
Omaum Tatxiah T(eí do iDelij , ir dos Mogoles , que era hum 

grande Emperador. Mas como a juftiça de Deos muitas Vezes 
per algum tempo difsimula com as culpas dos maos , ir os deixa 
gloriar dos triumpbos de feus defijos , para os cafiigar no maior 
prazer delles, ir fentirem mais o cafiigo. ^if si efe %ei tam glo-
riojo de Juas Vittor ias, no primeiro encontro com Omaum Tatxiab 
tam quebrantado ficou defua Joberba,queVèobuJcar nojjo amparo, 
ir fazendolbe nos tanto beneficio, per fua inquieta natureza, ir in-
confiancia , ordio búa tea,ir armou laços em que elle em fim Vè) 
a cair, per que ficamos Senhores defia cidade requeßada de tantos an-
nos. Da qual fe fua morte não fora., não fomente foramos lança-
dos, mas de toda a índia , por efiar concertado com os mais dos 
Totentados delia , onde tínhamos noßas fortalezas , que contra 
nos, por feu rejpeito, eflaVão conjurados. Tolo que à Deos mais que 
àtioffa induííria deVemos o inteiro domínio que agora temos nef-
ta ei lade tam defejada d'elfyiNoJfo Senhor.Eosque mjh fomos 
o iníirumento per que íDeos nos fe^entreg a delia, deVemos ejperards 
S A.aquella merce quede fuagrade?afeefpera, ir ellecofiuma f i $er. 
QujsSenhores proporVos efiascoufas para. delias tiramos bum noVo 40 

conjílbo, 
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confelhofobre o que detemos fazer de/la cidade3qnenos "Roffo Se-
nhor tem dado.'Porque nao merece menos qtiem bem fielmente acÕ 

filha, que quem animojamentepeleja. 
Acabado Nuno da Cunha de fazer eftaprattica à feus Ca 

pitães,entrou em outra acerca do governo da cidade, & cou-
fas q convinha ferem logo providas.E fobre diverfos parece-
res vierão os mais dos Capitães à concordar Co o de Nuno da 
Çunha. A coufa em q primeiro entédeo,foi entregar a Capi-
tania d'aquella fortaleza à Antonio da Silveira de Meneies, 

1 0 não tanto por fer feu cunhado,como por comum voto de to 
dos,por as qualidades de fua peífoa,de cuja eleição fe defpois 
não acharão enganados,como adiante veremos. Apôs o Ca-
pitão,nomeou logo por Alcaide morda fortaleza à hum fi-
dalgo ávido por mui bom cavalleiro , per nome Paio Rodri-
guez de Araujo,por Iuiz da balança à Manoel de Vafconcel-
los,que era o officio mais proveitoío, & honrado da cidade, 
áFrancifcoEnriquez de Aguiar Tefoureiro,à Iórge Barbo-
fa Efcrivão.E paradelpacho das naos q alli eftavão co merca 
dorias,fez Gafpar Paez Iuiz da alfandega da cidade, & na da 

1 0 villados Rumes, pôs Gaípar Preto para recadaçãodosdc-
reitos dos mantimentos, fez Iuiz, & Tefoureiro Diogo R o -
driguez de Azevedo, & Efcrivão Rui Lopez ; 6c das coufas 
que vinhão da terra firme, pôs por Iuiz,& Tefoureiro Fran-
cifco Pacheco,& Efcrivão Andre Villella. 

Ordenados os officios,quis logo fazer cõprimcnto com a 
Rainha mãi d'el Rei,q eftava em Novanagúer, 6c cÕ o Rao 
Capirão de Dio q citava co clla;& mandou a vifitar,difculpã 
doíè da morte de feu filho,q fora mais culpa delle mcfmo, 6c 
accidéte,por caufa da morte de Manoel de Soufa,q induftria-

j o daperelle Governador.Porqfe elletiveratéçãodeo matar, 
na camara do feu galeão o tinha mais â fua vontade,pedindo 
lhe que fe não moveífe donde eftava,em quãto o Reino não 
tomavaalgumaífento.Eque querendofe cila vir para à ci-
dade à fua cafa,elle a teria cm fua guarda, com aquella lealda-
d e ^ refpeito,como à húa Prinçeía mui conjunta per paren 
tefeo d ei Rei Dom Ioão feu Senhor. A Rainha não quis ou-
vir o recado,do que o Rao a mandou dcfcülpar, que com o 
g r a n d e nojo que tinha o não ouvira. : 

Paífadoaquelledia,tendo ja Nuno da Cunha mandado 
. n lançar cadeados, & feitas nas eafas dei Rei, 6c afsi nas cafas da 

4 * . K K Í Rainha, 
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Rainha, alem dos que ja tinha, ao outro dia fcguihtc man-
dou Antonio da Silveira, Fernão de Soufade Tavora, o Se-
cretario Ioão da Coita,& Eítevão Tofcano Feitor da arma-
da com feus eferivães fazer inventario de toda a fazenda que 
citava nas cafas d'el Re i , & da Rainha, a qual toda fe entre-
gou ao Feitor Antonio da Veiga. O que fe em cafa dei Rei, 
& da Rainha achou, em moeda d'ouro, & prata, & algum 
metal por lavrar, dizem que ferião dozentos mil pardaos, 
afora algüas jóias, & pannos de brocado, & feda. Mas os 
que fabiáo os grandes tefouros d'ouro , prata, & pedra- IQ 
ria, baixellas, arreos de cavallos douro, & pedraria, & ou-
tras riquezas que ficarão de feu pai na Serra de Cham-
panel,aforaoqueomefmoBadur acquirio nas?conquiílas 
dos Reinos de Mandou, & Chitor, & de outras partes, ef-
pantavãofe do pouco que fe lhe achou.E como os homés na-
turalmente fão pronos ao mal, & como dizem dos maos 
vezinhos, fabiáo o que entrou cm poder d'el Rei Badur, & 
não inquirirão o que faio, attribuião fer muita parte de 
feu dinheiro a & moveis roubada pelos miniltros que lhe 
fizerão o inventario, & tomarão entrega do que fe achou, 1 0 
ate não perdoarem àpeífoadeNunoda Cunha. Porem os 
que virão feu teftamento , & fua fazenda defpois de fua 
morte,& o pouco que em feus herdeiros fe enxergava,& ou-
tros muitos finaes de fua limpeza, tinhão aquillo por ca^ 
lumnia. Mas a verdade era que não foi achado mais, por-
que el Rei vèo aforrado à Dio, & muita parte do que tinha 
deixou em Mangalor. E per algüas addições dos livros de 
fuadefpcfa fefoübe per informação de feus officiaes, que 
nas guerras que fez noDecan, & quando foi ao Reino de 
Mandou gaitou cinco contos d'ouro. Os Mogoles lhe to- 30 
marao no arraial que defamparoU tfes contos & meio d'ou-
r o , afora muita pedraria , & toda fua recamara de jóias, 
& movei de grande preço. Seu tio Nina Rao quando lhe 
foi fazer gente em Chitor contra os Mogoles,lhe gaitou 
hum conto & meio d'ouro. Outro Capitão perque man-
dou fazer gente aos Resbutos, lhe deípendeo hum con-
to d'ouro. Para lhe trazer gente de guerra , mandou per 
Safchan ao Cairo tres contos d'ouro,& fegundo outros qua-
tro & meio,afora jóias d*ouro,& pedraria,q valião leiícenros 
mil cruzados em prefente aoTurco.Fugindo de Chãpanel no 4 0 

caminho 
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caminho, alem de muitas jóias, perdeo hüm conto & meio. 
A mái quando fe foi de Dio para Novanagucr,levou(fegun-
do fedezia) douscontos d'ouro, afora muitas jóias. Deltas 
poucasaddições,que montão dezanove contos douro, íè 
pode collegir,ò que gaitaria em outras guerras,&em dadivas 
excefsivas, & mercês que cada dia fazia, que era coufa inef-
timaVèl.1 • :: a. Peloquefe refirio do tefouro de 

M ^ o quepiMôítedVlReiBadur feachou em feus àl- t Z ^ ^ T ^ ã L 
mazés dc pol V or a, màteriaes para fazer outra , muitos artifi- ao Turco per Safchan, como fe efere 

í o cios de fogo,cfpineardas,arcos,& frechas fem conto,& todas vet m
r

Mt1 d 9 C*V! • io m!J,m lu 

° . J n j j n i o • i vro, fe poderá colltgir a grandeza 
outras munições,grande numero de lellas, & ricas cubertas dostefiumdefie Rei. 
dé cavallos,& armas de todo género, & tantos mantimentos 
de toda forte,foi coufa maravilhofa, & que cm vinte annos 
parecia íè não poderião gaitar. A armada que fc achou era dc 
cento & ícícnta vellas,cm que avia muitas , & fermofas ga-
les,galeões,& naos de carga, & fuftas todas mui bem apare-
lhadas.15 A artelharia,afsi dos navios, como dos almazés ,cra h ErSo dezoito galh, & galem,,, 

de grande numero de peças de metal mui grandes, em <^uc trinta fuftas, & catares ,tres ga* 

avia tres bafilifcos de admiravcl grandeza, dos quaes hum " a o s^ erga, & qua-
c , „ , i t . i i • r> i - 1 trotaforeas. 

xo que tora do Soltam de Babylonia, que Rumechan trouxe Rrancifio de Andrade capada } . 
quando vèoà Dio, por fer peça notável, Nuno da Cunha ?arte-
mandou à cl Rei à Portugal/ & as peças de ferro crão fem r .a - „ a ,, j 

. n c r i C-He o que o)! ejta no caflrllo do 
numero,& delias mui rcrmolas,& grandes. Lisboa,À que cbAmão Tiro de DÍO. 

C A P I T V L O . V I I I . 

<Da justificação que Nuno da Cunha moUrou aos Mouros, CT 
Gentios acerca da morte do Soltam 

Badur. 

O Tempo que fe fez inventario da fazenda 
dei Rei Badur, entre papeis, & cartas que fe 
acharão em fuacafa, & em cafa dc Abdelcá-
der feu Tefoureiro mòr,fe acharão alguas car-
tas,em que o Safchan, que era irmão do Te-

foureiro , eferevia à Soltam Badur o que là em Meca onde 
citava negociava,fobre os Turcos que mandava bufear para 
a guerra contra Portuguefes. E outras que crão refpofta das 
q o mefmo Soltam eferevia aos Reis de Adcm,& deXael cm 

Sj.0 dano dosPortuguefes,&o que ordenava fobre ilfo. As quaes 
K K j cartas. 



5,S D E C A D A Q_V A R T A , 
cartas,& bua inquirição que Nuno da Cunha mandou tirar, 
per Iacome Pirez Ouvidor de Baçaim, teftemunhada per 
Mouros,& Chriftãos,jurando cada hum íobre fua lei,lhe de-
rão motivo para por abono,& honra fua,&: lealdade dos Por-
tu^uefes,mandar chamar Coge Sofar,de que naquelle tem-
po°ufou,comodehum mftrumento neceíTario para aífen-
t à r a s c o u f a s d'aquellaCidade,por a muita autoridade que ti-
n h a e n t r e Mouros, & Geiitios.E per feu meio fe ajuntarão os 
principaes mercadores, Cacizes da cidade, à que o povo dà 
grande credito por lhe adminiftrar os preceitos, 6c ritos de i o 
jüa íeita. -

A eftes todos fez Nuno da Cunha hum razoamento, di-
zendo: Queelle mandava logo defpachar toda a mercado-
ria que cftàva na alfandega, áfsi dos natUracs > como eftran-
geiros,para fe irem em boa hora com feus retornos, com to-
do favor,& juftiçâjfem lhe ferfeito aggravo algum. E que a 
caüfa porque mandara lançar pregões, que llinguem fe fof-
fe fem feu mandado, fora por não levarem as orelhas, & os 
olhos cheos de efcandalo,do que era paífado naquelle defaf-
tredamortede SoltamBadurj, nem irem denunciando mal 1 0 

dosPortuguefesinjuftamente. Eqüe como elle era Gover-
nador d'aquellas partes da índia,por o mais Chriftão, 6c vir-
tuofo Principe da Chriftandade, 6c que nenhua coufa mais 
encomendava em feus regimentos aos Governadores, que 
verdade , 6c feno promettido, 6c lealdade na comunicação 
que tiveífem com todo gênero de homés, do mais pequeno 
mercador,ate o mais alto Principe da índia,elle fe queria jus-
tificar de fuas obras,& que tinha comprido com o que lhe ei 
Rei feu Senhor mandava,principalmente nas coufas que to-
cavão à Soltam Badur. Sobre o qual S. A. particularmente 30 
efcrevia,mandandolhe que trabalhaíTe per todo modo,& ar-
tedeaífentar paz com elle,6c nunca dar caufi de fe quebrar. 
E que quando elle fòíTe tam duro,& mal attentado, que não 
quifeífe ter efta paz, 6c aceitaífe antes a dos Turcos, & Ru-
mes feus inimigos,& competidores nas coufas da Índia, em 
tal cafo lhe fizeíFe guerra à fogo,6c a fangue. Porque ifto era 
o que convinha ao Rei que tiveífe alma, 6c honra, & nunca 
cõmctteífe coufa contra alguém per modo de traiç ão; 6c aos 
fetó amigos, 6c aliados a judaífe quando de fuas armadas , 6c 
gente tiveífem necefsidade.Asquaes coufas defpois queelle 4 < > 

entrara 
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entrara na Indiano anno de M.D.XXIX. atè oprefente de 
M . D . X X X VII . tinha ufado com Soltam Badur. Primeira-
mente fazendo muitos comprimentos para trattar com ellc 
paz,íèm o poder chegar àconclufão delia. Do que fecaufou 
fazer per muitos annòs guerra publica,& defeuberta, como 
lhe el Rei feu Senhor mandara, fem nunca per modo alguna 
lhe armar traição,ou enganno , ate que fuás fortunas o 
tratarão de maneira com traição de hum Turco de que elle 
confiava,que foi Rumeehan(eorao à todos era notorio) que 

i o vèoel Rei Badur à dar Baçaim aquella fortaleza de Dio 
em que eftavão: a qual o mefmo Badur tomou por abrigo, 
& amparo de feus trabalhos.E que todos fabião, que íè el Rei 
Badur não confiara fua peífoa daquella fortaleza , & dos 
que nellaeftavão,elle fe íaira fora de feu Reino para Meca, 
E não fomente com ella ficou feguro de não perder a poífe 
de feu Reino : mas ainda por efta paz concorrerão à aqucl-
lacidade de Dio tantas naos, & mercadorias^ que íè tor-
nou à reftaurar todo o Reino de Guzarate, com os rendi-
mentos das entradas, & faidas delias, dé quam perdido, & 

.2,0 deftroidoeftava dasguerrasdos Mogoles; E com todosef-
tes beneficius,& proveitos tammanifeftos que Soltam Ba? 
dur viajComo homem inimigo de feus proprios naturaes, & 
por feu pouco difeurfo, movido de feus Ímpetos , & não per 
confelho de homés nobres, & que amaífem feu Eftado,mas 
per gente baxa,& vil, fempre com ellc Nuno da Cunha an-
dou em manhas,& cautelas,defejando quebrar a paz que co 
ellc tinha aífentada. E (o que peor era) movendo á todos os 
Príncipes do Decan,& àel Rei de Calecut, & aos Reis da cof? 
ta da Arabia,q cada hum no q pudeífe fe levantaíTe contra os 

3 o Portuguefes,porq elle ordenava de os lançar fora da índia. E 
por não parecer à elle Coge Sofar,& aos mais q eftavão prc4. 
fentes,que ifto era aífacado,lhe moftrava alli aquellas cartas* 
cujos finaes conhecião,que fe acharão entre os papeis deSolr 
tam Badur, & de Abdelcáder, & afsinaquella inquirição q 
mandara tirar,do q Soltam Badur tinha ordenado.E q 1 òmé-
teà fim de prender, ou matar à ellc Nuno da Cunha, & a 
q u a n t o s Capitães podeífe em hum banquette que lhe avia 
de dar, o mandara chamar à Cochij. E fabendo elle muita 
parte deitas coufas,quando foi ao galeão vifitalo, onde pu<-

40 dera fazer ao Soltam, & aos Capitães que configo levava, 

K K 4 ò que 



5 ie D É C A D A QJV A R T A. 
o que clle cfpcrava de lhe fazer, tudo fofrera por comprir có 
os m a n d a d o s d e l Rei feu Senhor, que era não fazer contra 
clle coufaalgua per engano,ou màfè.Mas; parece que permi 
tio Deos de matar clle à Manoel de Soufa da maneira que 
clle Coge Sofar vira,para que íe armaífe o arruidoem que foi 
mo rto,parafe comprir a juftiça de Deos. E porque elle que-
ria dar boa conta de íi à el Rei Dom Ioão feu Senhor, & afsi 
denunciara todos os Principes Mouros, & Gentios d'aquel-
las partes Orientaes,com que os Portuguefes tinhão cómuni 
cação, que a morte de Soltam Badur foi mais accidente de , 0 

culpa fua,&juizodc Deos,que induftria delle Nuno da Cu-
nha,pois fem morte de Capitães o pudera elle prender no feu 
galeão, elle os mandara chamar como à teftemunhas de vif-
ta,para lhes moftrar aquellas cartas, & a inquirição, que per 
mãos de Mouros,& Chriftãos tam honrados eitava afsina-
da,& jurada, para que do que el Rei ordenava fazer lhe def-
fem inftrumento: & como defpois de elle vir do feu galeão 
aonde o foi ver,tornando para a cidade,mandãdolhe elle N u 
no da Cunha recado per Martocl de Soüfa Capitão da forta-
leza,elle o mandara matar ante íi,fem ter caulà paraiífo, an- zo 
tcs muita para lhe fazer muitas merces,por a verdade, & leal-
dade que lhe Manoel de Soufa tinha guardado, por as vezes 
q Solta Badur o foi ver à fortaleza,& encoftado na fua cama, 
lhe dizer: Capitão agora tees el em teu poder ,faze o que quijeres. 
Da morte do qual Manoel de Soufa le levantou o arroido cu 
tre quatro fidalgos que com elle ião, & os Capitães delle Ba-
dur,110 qual elle fe metteo, & foi ferido, &per íi mefmo fe 
lançou no mar,onde fe afogou. As quaes certidões que pedia 
per muitas vias afsinadas per elles, & pelos Cacizes, avia de 
mandar à Portugal,& aos Principes Mouros,& Gentios, pa- 30 
ra fera todos uotorio, que os Portuguefes ainda que fazião 
crua guerra àfeus inimigos, não erãocõmettedores detrai-
ção:mas mui leaes em feus feitos,& eftafama tinhão cm to-
da a Chriftandade, onde erão conhecidos. E quccomcfias 
certidões, queria mandar pelas mefmas naoseltrangeiras q 
hieftavão, denunciara todos os que com íüas mercadorias 
quifeífem vir à aquella cidade de Dio,que o podião fazer,011 
de lhe feria guardada fua juftiça tam inteiramente como em 
vida de Soltam Badur.E que os que vieíTem dercitos para a-
quellacidade,poftoq não trouxeífem cartazes, não lhe feria 4<> 

feito 

v 
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feito dano algum per as armadas dos Portuguefes.Pórem que 
quando tornaífem os levariáo, para faber como vinhão alli 
como mercadores, & não como géte d'armas,de que os Tur 
cos ulavão por cautelafua. 

Defta maneira juftificou Nuno da Cunha entre aquelles 
Mouros a Caüfa da morte d cl Rei Badur fer por fua culpa, & 
não ordenada per elle. E nasjingoas Arabica,& Períiana ou-
ve muitas cartas,como teftemunhaveis, fegundo as elle pe-
dio afsinadas per Coge Sofar,&per os principaes mercado-

i o res,& pelos Cacizes,das quaes húa mandou aos Príncipes do 
De can,à el Rei de Naríinga,& ao de Ormuz,& outras à cof-
ta de A rabia,ate à el Rei de Adem. E alem defta juftiíicaçáo 
que Nuno da Cunha quis moftrar de fua peílba,& da verda-
de dos Portuguefes, acerca da morte d'el Rei de Cambaia, 
também o fez por quebrar o animo d'aquelles que com Sol-
tam Badur eftavão confederados em dãno dos Portuguefes, 
principalmente por desfazer algum fundamento, que as ga-
les de Suez teriãono favor de Badur,& íe ver como aquelles 
que armando laços de morte aos Portuguefes, vinhão à cair 

1 0 nelles ,por juizo de Deos,com mais favor feu do que efpe-
ravão. 

C A P I T V L O I X . 

íDo mais que ordenou Nuno da:Cunha para bomgoVerno, quieta* 
fão do poVo, Zr como mandou à Vortugal a noVa da morte de 

Soltam Badur, da Vinda de Mir Mahamed 
Zarnan ao ̂ ino de Cam-

baia. 
50 

M Quanto Nuno da Cunha ordenava as coií 
fas do aí!ènto,& governo da cidade, & dava or 
dem para defpacho dos negocios correntes, 
também entendia cm outros à que convinha 
logo acodir,por acquietar,& alegrar os ânimos 

dos Güzarates da terra. E o principal que fez,foi mandar que 
todas as coufas ordenadas per Soltam Badur na cidade corref» 
fem como d'antes, como foi acudir c õ mantimento ás pef-
foas áque o el Rei dava , & que fe alumiaífem as alampadas 

40 das Mefquitas,prover de efmola aos pobres,como cl Rei fa-
K K 5 zia, 
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zia,& pela ordem que elle ordenara, & q tudo fe pagaífe das 
rendas da cidade,por quanto elle aviaporferviço dei Rei de 
Portugal,& confervação daquella cidade não fc mudar cou-
fa algúa das q fe fazião antes da morte de fcuRei,& tinha mui 
to tento cm não cícâtldalizar os ânimos dos Mouros. E entre, 
outros que ante Nuno da Cunha vierào à requerer confirma 
$ãodas tenças,ou mantenças que Soltam Badur lhes dava* 
foi hú home monllruofo de idade de trezentos & trinta an* 
nos, fegundo affir mav ão todos os prinCipaes da cidade,& o 
mefmo Badur q como coufa rara o fez vir ante íi,& moítrara i o 
à Nuno daCunha quando o foi ver a Dio. Lembravaílèeíte 
home fer toda Cambaia de Gentios, &não aver povoação 
cm Dio. Aprova q avia de elle fer de tata idade era dizerê ho-
mésmuito velhos moradores de Dio,q ouvirão à feus pais, q 
ouvirão à léus avós, q ja em feu tempo elle home era ávido 
por muito velho,& não fabédo lèr,nè eferever,contava cou-
tas mui antiguas de Dio q avia clcrirtas,dizédo aver fido pre-
fente à cilas,& afsi as relatava como teílcmunha de vilta, & 
nãocomoqué as ouvira* Tinha hú filho de noventa annos, 
& outro de doze.Dizia q quatro,ou cinco vezes lhe cairão os iQ 
dentes,& lhe tornarão à nafcer,& outras tantas vezes lhe cai-
rão as cãas,& lhe nafeerão cabellos pretos de novo. Em feu 
afpe&o parecia home de fetentaannos. Era de pequenna ef-
tatura,magro,& de pouca barba, de nação Bengalla,& ho-
mem íimplez naturalmente,àque os longos ânnos não fize-
rao (abedor.De Gentio q era,fe fizera Mouro avia pouco té-
po.O Governador lhe mandou Ver o pulfo per hú A lcdico,q 
lho achou mui esforçado, & lhe confirmou a tença que o 

a. Era vivo ejle htmttti nt Ann» de Soltam lhe dava.» Della maneira compria o Governador 
M.D.XLvn.forque defpois dofegií c o m a s obrigações dei Rei Badur.E quanto à juílica,& de- x o 

q â k s . n w f -
la iiba,drnãofefoubedefuamorte, moselegeífem juizes,fegúdo feu coítume,mas q não julgaf-
Dwgo do Couto cap.uMv.i.Deea. f c m ^ m o r t e pC í fo a algúa,fem daré razão do delido à elle N u 

4 J ' no da Cunha.E para i lio melhor fer,mandou q os juizes fof-
femcõfultar fobre cites taes cafos cõ a Rainha mãi de Solta 
Badur,& cõo RaoCapitãodeDK^qeítavaem Novanaguct. 
Mas a Rainha citava tal,que nuncaacudio aos comprimen-
tos de Nuno da Cunhajantes entendendo que elie eílaria es-
candalizado delia,por não refponder à feus recados,& oífere-
cimétos,terneo luaindinação,& qfoífe àella, & lhe tomafíe 

o que 
40 
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o que leyou quando fe faio de Dio.Pelo qUe fe foi de Nova-
nag uer para hüa fort aleza chamada Talajâ,do que fe cila dcf-
pois arrependeo,comp fe ao diante dirá. j 

Neftc mefmo tempo foubeNunO dá Cunha que as vinte 
fuftas que achou em Baçairti,quando ellc per hi paífou,queO 
Capitão delias era criado dê C.oge Sofar,pclo que fez com o 
mefmo Sofar que lhe efçreveífe hua carta que entregaíTe as 
fuftas à Gonçalo Fernãdez,& Nuno da Cunha lheeícreveo 
outra.Mas o Mouro quenaquelle tempo eftava em Surat,co-
mo fagaz que era, beijou as cartas, dizendo , que obedecia a 
ellas,& que o notificaria á geflte.Porem com a nova da mor-
te d^l Rei Badur,que entam foubcrão,fe alvoroçarão de ma 

neiraque lhe.não quiferão obedecer.E quando Gonçalo Per 
nandez fe vio falvo do alvoroço, & 110 leu catür em que ia, 
ouve que efeapara de hum grande perigo,& tornou dar reca 
do a Nuno da Cunha do que achara. O qual mandou là Tho-
me Gonçalvez da Frotta,com trés caturcs, & dinheiro para 
tomar gente que remaííe as fuftas: mas os Mouros as tinhão 
ja mettidas tanto pelo rio adentro,& a terra eftava tam lcvaa 
tada com a morte d'el Rei Bádu^quc não.oufou metter o nes» 
gocio à força por não levar poder para iíTo, & tornoufe para 
Dio. Nuno da Cunha não quis perfiar,efperando que paífaf-
feaquelle Ímpeto do nojo da morte d 'e lRei ,& de asaver 
defpois à mão à pouco cufto,como ouve. E mandou per te-
rra à efte Reino hum Iudeu per nome Ifac do Cairo, com no 
va àel Rei da morte de Soltam Badur, ao qual cl Rei deu de 
alviccras húagroífa tença em fua vida. 

Antes que efta nova da morte dJel Rei Badur foíTe ter ao 
Reino de Mandou à Mirhari Mahamed Xiah , feu fobrinho 
filho de fua irmãa, era partido de là para Dio Mir Mahamed 
Zaman i cunhado de Omaum Patxiah Rei dos Mogoles, o 
qual trazia cartas defte Mahamed Xiah de rogo para ei Rei 
Badur feu tio, em que lhe encomendava efte Zaman que o 
favorecc í fe^ foftentaífe com a honra com que o foiatrat-
tar.Porque pofto que ellc o tinha fervido bem, & lealmente 
contra Omaum Patxiah feu cunhado, dcípois que Badur foi 
por elle desbaratado, & que a principal cauíà da guerra, que 
entre elle,& Omaum fe fez,fora o mefmo Zaman, tinhalhe 
Badur tamanho aborrecimento,que o não podia ver. E fen-
tindo Zaman efte defgòfto em Soltam Badur,foife à Mádou, 
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onde andava feu fobrinho Mirhan Mahamed,parccendoIhe 
que com os ferviços que lhe láfizeííe,tornaria rcftituirfc em 
íua graça. E achando ellc no caminho nova da morte dei 
R e i , & que fua mãi, & o Capitão Nina Rao erão faidos de 
Novanaguer para a fortaleza de Talajà,fez para lá feu cami-
nho.E como ellelevava dous milHomés de cavallo que o fe-
giiiáo naquella guerra,como à hum principal Capitão,& ca-
valleirode fua peíToajo Rao que cftava com a Rainha o não 
quis recolher dentro, & vèo lhefallar fora da fortaleza. Elie 
diífe ao Rao a caufa dê fua vinda,& que iãbêdo no caminho 
a nova da defaftrada morte dfel- Rei,que para elle fora a mais 
trifte que nâ vida fe lhe pudera dar, le vinha apprefentar à 
Rainha para íàbcr delia que mandava que ellc fizeífc; porque 
fua vontade era offerecer a vidaem vingança da morte d'el 
Rei leu Senhor,por tal traição.O Rao lhe agradeceo os o f e -
recimentos,& lhe diífe daria diífo conta à Rainha fua Senho 
ra.E dcixandoo no campo,lhe tornou dar as graças da parte 
da Rainha do que dizia,mas que cila ao preíentc não enten-
dia em mais que em lagrimas por feu filho, que elle fe podia 
tornar cm boa hora para Mandou donde viera. 

C A P I T V L O. X . 

(j>mo Mir Makamed Zamanfoi nomeado por TZgido Guzaratecô 
fiorde Nuno da Cunha. 

N D I N A D O Zaman por a fequidão com 
que a Rainha o tratou, & lhe rcfpondeo à íèus 
cífereCimcntos,não lhe querendo dar entrada 
para lhe fallar, nem a ver, defeonfiando delie, 
começou à imaginar como delia tomaria vin-

gança.Polo que fingindo que fe tornava para o Mandou, fe 
toi lançar em hum pafio,per onde foube que a Rainha avia 
de paífar para outro lugar maior,não fe rendo por fégura na-
quelle em queeil;ava,noqual paífo Zamail a esbulhou de 
quanto ellafalvou quando le foi de Dio, que dizem lèria em 
dinheiro,& ouro por lavrar, afora jóias, dous contos d'ouro, 
deixandolhe íomente o movei, por fe não embaraçar com 
elle. A mais da gente que ia cm companhia da Puiíha erão 
Perfas,Arabios Abexijs,doutras nações, que leguem mais 

o loldo 

V 
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o foldo qiie lhes dão,que ò Senhor à quem fervem. Zaman 
conhecendo a natureza daquclla gente, denunciou foldo 
dobrado,com que todos ò feguirão, que fazião numero de 
cinco mil homés,os quaes movidos da utilidade prefentc, & 
da que efperavão,intitularão logo à Zaman por Rei do Gu-
zarate.Com aquelle nomefc vèo mettcr cm Novanaguer:& 
por lhe parecer que proceder cm tamanha emprefa, nãopo-
deria fcr fem favor dos Portuguéfes, & que delles fe podia 
muito aproveitar, mandou hüm meíTageiro à-Nuno da Cu-

j 0 nha, pcdindolhe pois jacom feu cunhado Omaum Patxiah 
tivera pratticafobrc as coufas de Soltam Badur,& viera à 
partido com elle de lhe pedir certos portos de mar do Reino 
de Guzarate,&elle eltava intitulado por Rei delle,per con-
fentimento de mais de feis mil homés, & el Rei Badur não 
tinha filhos;&poito que os tivera, era tam grandeo odioq 
todos tinhão aos de fua linhagem,por fuas cruezas,que antes 
tomarião por Senhor que os governaíTe à hum eítrangeiro, 
que a algum de feu fangue,que o quifeíTe aceitar por amigo, 
& favorecer naquelle nome que lhedcrão. Quanto mais, 
que per juítiçai elle pertencia á fucceflao daquelle Reino, 
por ièr da Coroa do Reino de Delij, & elle defccnder dos 
Reis delle, pola qual razão (como elle Governador fabia) 
Omaum Patxiah leu cunhado pretendeo aver aquelle Rei-
no. Mas como elle não queria perfeverar ria poffe em que ef-
tava,fem vontade delle Governador,& o queria tomar riiíTô 
por favorecedor, lhe pedia que na Mefquita da cidade man-
daífe que feu nome folie encomendado Com titulo de Rei do 
Guzarate,& elle lhe faria qualquer partido dos que queria fa 
zcr com Omaum Patxiah. Nuno da Cunha tendo recebido 

j o cite meíTageiro honradamente,lhe refpondeo com palavras 
de feu contentamento.E travada mais prattica fobre eíte ne 
gocio,per recados que ião,& vinhão entre Zaman, & Nuno 
da Cunha,com conlèlho que elle teve com feus Capitães,em 
que fc examinarão muitas razões,que per hüa parte,& outra 
fc derão,aflcntou com Zaman cítcs Capítulos. 

Que elle Mir Mabamed Zaman <%eido Guzarate dataàel^ei 
de Tortugal todas as terras da cofiado 'tfeitjo de Gu^arate, começan-
do da cidade de Mangalor ate d liba deúBetb,com todos os portos, 
povoações que nellas outeffe,Zsr entrando peloJertão duas legoas.E pe 

k 40 lo mejmo modo lhe data a Villa de D amam na enfeada de Cambaia, 
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ate Baçàim, com todas as terras, l? Paraganas, com toda a jurdição, 
ÍÍT rendimentos,afsi como eHaVao encabeçadas,Jegundo Je continha 
no sforaes delias. 

Quefe eiltet de Portugalqnifejle naquelles lugares mandar bater 
moedatfara correr entre os Gu^aratesfojfe 0 proVeitofeu, mas o cu-
nhoferia com a chapa,*?finaldelle Mir Zaman. 

Que todos os naVios de guerra de Soltam Badur',£7* afsi os de car-
ga,com faxend a,oufem ella,onde quer quefnjfcm achados, ou Vindo 
de fora, os mandaria entregar. 

Que em nenhum de[eusportos confentiria fa\er naVios de guerra, x o 
fomente Jefiar ião naosde carga para mercadoria. 

Que os caVallos que Viejsem per mar, pagaria 3 os dt rei tos que pa-
gaVaoem Goa,{?osdereitosdellesferiãopara el^etde "Portugal. 

Que os efcraVos dos Portuguejes quejugijfem para terra firme aos 
M ouros ̂  afsi os que ja là efiaVão,os mandaße entregar. 

Que qualquer Português que là andajjè Jan licença do Governa-
dor da índia,ou do Capitão de Dio, ou Baçaim, o mandafie entregar 
preß. 

Que os mercadores nãofoßem impedidos de ir,&- Vir com fuasmer 
cadorias,ainda que ouVeßeguerra entre os Portuguefes, Guiara- zo 
tes,antes aVenao todo faVor,IS" ajuda,nem lhejerião levantados os de-
feitos que ordinariamente pagaVão. 

E que Mir Zaman daria deitei de Portugal a quintãa de Me-
lique,que ejlà em NoVanaguer. 

Eltes apontamentos feitos em Iingoa Portuguela, & na 
Parfea,forão afsinados,& fellados com o íèllo de Zaman , fe-
gundo nos vimos donde tiramos eltes Capítulos. E para con 
íirmação de tudo, deu logo de boa entrada cinquoenta mil 
pardaosd'ouro ,para pagamento dos foldos da gente d'ar-
mas , que Nuno da Cunha mandou entregar ao Secretario j o 
IoãodaCof ta ,& da íuamáo fe defpenderão em loldos da 
mefma gente,& compra de pimen ta. 

Por eíta amizade,& paz que aífentaráo Nuno da Cunha, 
& Zaman,featreveoelíe confiadamente mandar pedir con-
íelho à Nuno da Cunha, fobre o que faria paralevar avante ? ; r,. 
eftafuapretenfão, & ficar obedecido pelos Guzarates. Ao * 
que Nuno da Cunha refpondeo,quc por a morre de Soltam 
Badur,a primeira coufa em que os grandes do Reino avião 
de entender era elegerem Rei , para terem cabeça àque fe-
guir.E que fegundo lhe tinhão ditto,todos os pnncipaes do 4 0 

Remo 
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Reino,erão japara íífo juntos, & querião levantar por Rei 
hum moço de doze annos fobrinho de Badur, per nome Ma 
mudjcomo íèu pãi Soltam Mamud,que Badur matou,como 
elle tinha fabido i& ifto por fe dizer que era fallefcido Mirhan 
fobrinho d el Rei,que elle deixou no Mandou. Que íèu pare 
cerera,afsi comoéftava, antes qeftes Grandes levantaflem 
Rei,ir elle dar nelles, & os efpalhar de maneira, que lhe não 
deíferepoufo,nem tempo para fe ajuntarem. E per efta ma-
neira, como agente feguc à quem tem poífe,& elle ao prefen 
te era Senhor das armas,com que fe a guerra faz,que he o di-
nheiro,facilmente levaria os ânimos da gente tras íi. E q não 
perdeífe a conjunção do tempo,porque quem fabia ufar del-
ia,tinha a fortuna de fua parte. Mir Zaman, pofto que eftc 
coníelho de Nuno da Cunha lhe pareceo bem, algüs lho in-
terpretarão mal,& dcixóuíè eftar era Novanaguer, no qual 
tempo os Príncipes do Reino levantarão por Rei o moço 
Mamud que dií!èmos,nomeãdo por Governadores do Rei-
no Madre Maluco,Luchan,& Driachan,que naquelle tem-
po erão os mais principaes homês do Reino de Guzarate* 
EftesfouberãologodotituloqueMirMahamed Zaman to 
mara de Rei do Guzarate, & que com 0 favor de Nuno da 
Cunha,na Mefquita de Dio,era nomeado por eílè. Mas que 
elle como homem que não fabia fair de feu abrigo, fe deixa-
va eftar em Novanaguer.E pofto que determinarão de ir fo 
bre elle, não quiferão logo entender niífo, temendo que ef_ 
tando Nuno da Cunha em Dio,dalli lhe podia mandar ajii-
da,com que eiles não podeífem confeguir feu propofito, & 
determinarão de efpcrar,ate ver fe o Governador ia inver-
nar à Goa. 

Nuno da Cunha, pofto que por o cafo da morte d'el Rei 
de Cambaia quifera invernar em Dio,com afrol da gente da 
índia,por ter bem pro vidas as coufas do Malavar com Mar-
tim Aronfo de Souíà Capitão mòr do mar,toda via fua doen 
ça o apertou de maneira, que per confelho de fificos, & re-
querimento de Capitães,& fidalgos,lhe foi neccífario irfe pa 
ra Goa,por íer terra mais quente, & apropriada para fua in-
firmidade, que D i o , a qual he mui fria, & fujeita à ventos 
Nortes,pelo que no inverno eftavaem rifeo de perder a vi-
da. Mas primeiro que partiíTe,mandou diante Martim Afon 
fode Soufa,com algus navios de remo dos que forão de 

Soltam 

* 
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Soltam Badür,& lhe deu dinheiro para pagamento da gen-
te d'armas,que avia de trazer nelles,Também eípedio à Fer-
não Rodriguez de Caftelbranco , Veedor da Fazenda , os 
quaes juntos eráo vindos àDio(por Nuno da Cunha lhes eí-
crever quando partio de Goa, que fefoífem ambos tras elle) 
aonde chegarão defpois da morte de Soltam Badur cinco 
dias.Eaísi mandou Manoel de Macedo à fervir de Capitão 
da fortaleza de Baçaim,& à Rui Vàz Pereira que fe vieíTe à 
Dio,à que mandou dar dozentoshomês,& que tiveífe na ci-
dade cuidado dos Mouros. 19 

Frotta da Índia do Anna de • Nefte anno de D . X X X VII . partio defte Reino hua ar-
M.D.XXXFll. mada de cinco naos, a que ião para trazer a carga de efpecea 

ria,das quaeserão Capitães Dom Pedro da Silva, filho do 
â. D«.Dwgodoc,»to,queaS»m G d Almirante,para Capitão de Malaca, Iorge de Lima 
erao cine o, das quaes ta por Captao . ' r r . j o \ / • J 
fnòrhrge de Lima, & o capitão q para Capitao de Chaul, Lopo Vaz Vogado, & Martim de 
João de Barros não nome a era Dom Freitas,que todos chegarão áfalvamento à India.Martim de 
S r " í r l a p ® F r e i t a s , c o m Diogo da Silva, filho de Francifco de Faria, & 
juntas a Goa -.asoutras duas de Di OUttO Diogo daSllva feu pi'ÍmO,& OUtrOS fidalgos peífoas 
Pedro da siha, & de Martim de nobres,com defejo de fe ir à Baçaim ver bus amigos feus, dei 
Treitas forao tomarDto,como lhe el i r • * • 1 - r n * n 
Rei mandara,onde deixarão agen- xando a nao, le metterao emhua ruíta, & teverao naquclla 1 0 
te,& munições q levavão para pro pequena traveíTa tal tempo, que forão ter â villa de Da-

mam,& com necelsidade de fazer agoada ? faindo no rio, fó-
à eiia no fimdesettemlro, & Mar- rão os mais delles mortos, & os outros cattivos, cm hua cila-
^ D l Z T ^ m ^ ^ í Z t t e i d a c I u e , k e os Mouros armarão.Do qual deiaíbe fe mandou 
la, a&mbarcldo°Jbate" com defeulpar o Tanadar da villaà Manoel de Macedo Capitão 
huafoma de veludos, & damafeos, de Baçaim, quenão foílê caufa de fe quebrarem as tregoas 
q S S S : que o Capitão de Dio cinhaaílèncado com os Governadores 
be nunca coufaaigüa. ao Reino,&que mandaffe pelos cattivos. Manoel de Mace-
Capitulo. 13 .livro.2,Decada.f. do mandou logo hum bargantim armado com cinquoenta 

homés, que tornou femelíes, por os terem ja mandados à 3P> 
Corte d el Rei.Neftas quatro naos tornarão Lopo Vàz Vo-

gado, Antonio dc Brito, Manoel de Caftro , & na de 
Martim de Freitas, que foi hum dos mor- ? 

tos, vèo Dom Ioão 
Pereira. 

(?) 
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C A P I T V L O. X I V , 

Çomo ido "Nuno da Cunha para Goa,os Capitães dos Gu^arates de* 
rão batalha à Mir Mahdmed 2Zamany<f do mais que fiarão 

de [pois de ellefer ido ao Cinde fir como Nuno da 
Cunha tomou à Dio* 

I N D O o mes de Abril,em que Madre Ma-
l u c o ^ Luchan Príncipes do Guzaraçp foubc-
rão que Nuno da Cunna fora invernar à Goa, 
ajuntarão mais de fefenra mil homeS de cavai-
lo, &r de pè, & vierão buícar à Mir Mahamed 

Zaman, & íizerão feu aífento cm Vnà,que ferà hüa legoa de 
Novanaguer onde elle cftava.Os Capitães do exercito etão 
Luchan, & Mu jatéchan, homés de muita prudência , & au-, 
toridade, os quaes vendo que Mir Zaman tinha configo a 
Horda gentedéguerra de que Soltam Badurfe íèrvia,quç 
erao daquellas nações que nomeamos,& afsios Mogoles 
exercitados em pelejar com Guzarates de qae fazião pouca 
conta, & que os feusfeis mil homés valíao mais que os feus 
fefenta mil que trazião,temerão de o cõmetter,& determina 
rão de corromper com dadivas os Capitães d'aquella gente 
eftraogeira que Zaman trazia, para que no tepo que deífem 
batalha,elles naopelejaílèm, & f e deixaíTem eftar quedos, 
Nefte negocio fe detiverão mais de cinquoenta dias íem o 
poderem acabar: mas como o dinheiro vence toda lealdade 
de Mouros,lhe foi concedido. , ... 

Mir Zaman que era home prudente, & muito cavalleiroj 
8c que fabia de ardi js de guerra,vendo q os inimigos cílavão 
hüa legoa,& com íèfenta mil homés,pofto q conhecia a dif-
ferença dos feus poucos em comparação dos muitos, füípei-
tou,que a detença que fazião era algum modo de engano. E 
como homem que fe começava ja a temer da gente eftran-
geiraque configo trazia fer corrompida pelos inimigos, te-
ve confelho fecreto com os feus, 8c determinoufe de não 
cfperarmais tempo, & dar batalha. E para animar os feus 
Mogoles, que erao mil 8c quinhentos, repartio o dinheiro 
8c ouro que tinha ávido,q cada hú ievalfe aquella foma derre 
dor de íi que podeífe,porq não fabião a vétura da batalha; & 

L L fagendo-
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& fazcndolhes hüa prattica para os animar, diílc, que elle 
faria duas batalhas dclles, & de todos os eftrangeiros hüa, 
nos quaes tinha pouca confiança , que cada hum traba-
Ihaífe por o feguir, porque o animo determinado era o que 
rompia todos temores, & paífava levemente os perigos, & 
vinha à fimvittoriofo. Algus dos feus principacs, cujo a-
nimonão era tam confiado,vendo o grande numero dos 
inimigos, crão de parecer quefe foífemmetter em D i o , & 
fe abrigaffem ao favor dos Portuguefes, ate que o tempo 
lhes moíftaífe outro caminho para profeguirem fua empre- 10 
fa. Ao que elle refpondeo , que não queria experimentar 
novos amigos, & que para a opinião que a gente tinha del-
le, em fazendo iífo, ninguém o feguiria,& perderia quan-
to ate entam avia ganhado.Finalmente elle fe pôs no campo, 
& foi bufear os inimigos para lhes dar batalha. Para iífo 
dividio os feus Mogoles em dous cfquadrões , elle tomou 
hum de oitocentos homés, & outro de fettecentos deu á 
hum feu Capitão, & da gente eftrangcira toda fez hum ba-
talhão. Eíles como eftavão corrompidos com dinheiro, 
quando vcoo tempo dé romper,não quiferão pelejar, & 20 
íè deixarão eftar quedos.Zaman com feus oitocentos de Ca-
vallotodos carregados d'ouro , & no meio delles hum ele-
fante, que não levava outracoufa,rompeo humefquadrão 
da mais limpa gente dos contrários, tam furiofamente, que 
deixou per onde foi feita hüaeftrada alaftrada de corpos mor 
tos,como que dera nelles algum corifco. Mas foi logo tam 
fechado do grande numero da gente, o lugar entre elle, & 
feu Capitão dos fettecentos, que cuidou aquelle Capitão, 
que Zàman feu Senhor erafumido entre os inimigos. E co-
mo homem defefperado de o mais poder ver, tomou por re- 3 o 
médio ir bufear o abrigo dos Portuguefes na villa dos Ru-

mesidé fronte de Dioionde eftava Ioão deMendoçapor Ca-
pitão. Os Guzarates feguirão àeftcs de vencida, deixando à 
Mir •2aman,parccendolhe fer ardil delle,fugiré hüs para hüa 
parte; & elle para outra: & temião q elle os ia ámetter cmal-
güa cilada,de que não fabião partejpor ferem eftes Mogoles 
grandes homés de ardijs neftc feu modo de fugir. Toda via 
cites que íeguião os Mogoles,que fe vinhão acolhendo à vil-
la dos Rumes,não deixarão de os perfeguirater que aartelha-
ria da mefma villa os entreteve,que não chegaífem ao muro, 4 0 

onde 
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onde ficavão abrigados os que ate allichegara cÕ vida,porq 
no caminho, & no campo ficarão grande parte delles. E 
fe não fora que os Guzaraces achavão nelles que roubar , & 
faziãoniíTo detença,por ventura não chegarão tantos em 
falvo. 

Ioão de Mendoçá porque não tinha ordem de Antonio 
da Silveira Capitão de Dio , para recolher eftagente na vil-
la vindo armada,pofto quede Mir Zaman foíTe, mandoulhe 
dizer o que paíTava; ao que Antonio da Silveira reípondeO, 

i o que recolheíTe algús entregando primeiro as armas,& os ou-
tros ficaíTem de fora amparados ao muro. Em quanto eftés 
recados forão', & vierão, algús deites Mogoles quetrazião 
fuas molheres fegundo íeu ufo, & outros fem ellas, à que o 
temor da morte muito apertou, vierão à comprar a entrada 
â pefo d'ouro,do que tinhão ávido de Mir Zaman,& rouba-
do na guerra.E hum cafado que entre elles vinha, porque õ 
porteiro de hum poftigo, que vendia eftas entradas, como 
nomem pouco caridofo,lhe pedia por deixar entraraelle^ 
& à f u a molher mais do que elle tinha, vendofe naquelle a-

j.o perto, diíTe que recolheíTe a molher,que elle queria ficar de 
fora. Quando fe ella vio dentro fem feu marido , tornoa 
muito de preflaà elle para fora, & com hum amorhonefto 
lhe lançou os braços,dizendo:0 lugar de minhafaltação heeftar 
comtofco não dos muros adentro Jemtos4 & afsi ficou com 
elle. Vindo ordem de Antonio da Silveiraforão todos reco-
lhidos,& os que vinhão feridos bem curados, como fe forão 
noíTos naturaes,& à todos fez Ioão de Mendoça muito gafá-
lhado& lhes deu embarcação para Goa,Chaul,& Ormuz,co 
mo lha pedirão. 

30 Mir Mahamed Zaman naquelle furidlb rompimento 
da batalha perdeo fomente trinta dos feus , & quando fé 
achou fo , & entendeò que os outros o não quiíèrão fe-
guir, com os que lhe ficarão pôs o roftro na terra do Cinde, 
que he alem dos Resbutos.E ainda que o caminho era com-
prido,& avia de paíTar por as terras delles, que he gente belli 
cofa,elle fe governou co tanta prudécia,& esforço, & a fortu 
na o favoreceo de maneira,que com todos os feus laivos che 
gou ao Cinde.Defpois de lá íèr, efereveo à Nuno da Cunha, 
moftrando efperança dc tornar cedo poderofamente àcõprir 

40 o que lhe tinha prometido. Mas o amor da molher, & filhos 
L L t que 
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que tinha 110 Delij,o dcfviarão deita emprefa, principalmcn 
te OmaumPatxiah feu cunhado,o qual movido das lagrimas 
de fua irmãa,de que Zaman tinha dous filhos, lhe efcre veo q 
foífe fazer vida com ella,que elle lhe perdoava o paifado. 
Defpois o fez Rei de Bégalla,mas no Èítado durou pouco,co 
diloádiante diremos. 

Os Capitães Guzarates que ouverão aquella vittoria de 
Zaman,per corrupção de peitas,& não per armas, afsi como 
eítavão com feu exercito fe vierão apofentar em Novana-
guer,& d'alli mandarão recado à Antonio da Silveira, per- 10 
guntandolhequecaufativerãoos Portuguefes para mataré 
fèu Rei? Ao que elle refpondeo,que feus peccados o matarão, 
& por elle o ter merecido por a morte de Manoel de Soufa, 
que elle matou fem caufa,íendo Capitão d'aquelíâ fortaleza. 
Defpois trattarão de outras coüfas, ate virem à fallar em paz, 
pois avia tantos annos que tinhão guerra;ao que elle refpon-
deo,que não tinha para iífo comiíTão do Governador. Poré, 
,que dandolhe elles de Mangalor ate Dio, & de Damam ate 
Baçaim,como Mir Zaman,que fe intitulava Rei do Guzara 
te,tinha dado ao Governador,com outras coufás que fe con 2,0 
tinhão em hum contratto que ambos fizerão,elle eícreveria 
ao Governador , & fem iífo não entenderia nas pazes. Com 
citarefpoíta não tornarão mais fallarem negocio de paz,& 
aquelle grande exercito fe desfez, ficando alli em Novana-
guer Luchan com dez,ou doze mil homés,como em frontei 
ra,& guarnição. O qual para obrigar ao Governador à con-
certo de pazes,começou de tolher os mantimentos à cidade, 
que erão carnes,& fruttas,porque o mais vinha de Chaul, & 
Baçaim. E como entrou a forçado inverno, que impedio 
m o virem daquellas partes,ouve entre os Portuguefes tan- 3 o 
ta falta,que valiahúagallinha dez tangas,que fão feiícentos 
reaes da moeda dePortugal.líto durou ate o mes de Iulho,em 
que Antonio da Silveira fez tregoãs com Luchan, ate a vin-
da de Nuno da Cunha: que avilado das couíàs de Dio,en-
tendendo que o novo Rei Mamud não avia de querei perder 
hüa Ilha tam rica,& tam importante ao feu Eítado como era 
adeDio,&teitdonovasdaarmadaqapreítavão os Rumes 
em Suez para irem à índia: pareceolhe neceífario acodir em 
peíToa à prover muitas couiãs, de que aquella fortaleza, & 
as deChaul,&Baçaim tinhão neCefsidade,porq por defeuido 4 0 

• - • não 
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mo acontcccíTc alguadeígraça. Polo que defpachou ás naos 
do Reino para irem tomar carga à Cochi j ,& efpedio Mai-
dm Afonio de Soufa,com quatro gales, & trinta & Íeis na-
vios para guardar a coita do Malavar,tédo húa armada pref-
tes de oitenta vcllas, nellafe embarcou para Dio , onde che-
gou em Fevereiro do anno de M . D . X X X V I I L 

C A P I T V L O . X I I . 

o Do que fezjdartim Afonfo de SouJa Qipitao mor do mar, indo em 
bujca de húa armada d'el 'T{ei de Calecut}de que era Capi-

tão mor Vate Marcar* 

S maiores inimigos q na índia tem os Portu-
guefes,& cõ q mais fe illuítra a noíTa conquiíta 
naquellas partes fão os Mouros, que povoáo a 
coita da índia,defde Chaul, ate o cabo de Co-
morij,q ièrà de cento & noventa legoas.E nef-

ta fralda do mar ha mais Mouros para nos danar,& offender, 
o afsi per terra.como per mar,do q ha defde a cidade de Cepta 

no Èltreito de Gibraltar, ate a cidade de Damiata íituadana 
mais Oriétal foz do rio Nilo,& principalméte cm Cananor, 
& Calecut.Porq como à eites dous portos,antes q nos entraf 
•lemos na índia,cõcorrião as naos do Eitreito de Meca à buf-
car cíj?ecearia,parece que deite comercio de Mouros eítran» 
geiros,vieráo à multiplicar tanto , q neíte efpaço de coita de 
cento 5í noventa legoas averia mais de fefenta mil bornes de 
guerra,rodos gente esforçada,! quem aprattica da noíla gue 
rra,os tem feito mais oufados,& mais deítros nella.Tambem 

o nacoitadeCalle,& Callecarè,qhealédocabode Comorij, 
na pefearia do aljôfar,por caufa delia, cõcorreo alii outro grã 
de numero delle:>;& fe os Portugueíès não entrarão na índia, 
ja foráo Senhores de toda a fua coita,& de Ceilã.mas à cuíta 
do noífo langue temos deíiniado muita parte deita mà íemé 
te.Ete eites Mouros (principalmente os de Cananor)hüa vê 
tage aos de Berberia,q eites não té de pobres hu alquice para 
íècobrir,nem ouíadia para navegar, & vivem das criações, 
& agricultura, & os cfaquella parte de Cananor fão mui-
tos delles coífairos tam poderofos,que fazem armadas, & te 

o animo de competir com os noíTbs navios, principalmente 

L L 3 quando 
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quando no verão navegão aquella cofta de fortaleza à forta-
leza.De maneira que fempre em Cananor os ouve, como no 
dilcurfo deitahiitoriafe pode ver.E porque neíte tempo flo 

- o fen proprh nmt Hz. T>ingo do recia muito hum Mouro por nome Pate Marcar * que pode 
conto que era Paicbi Marca,caf.+. rofamente andava efpancando aquelles mares,& razendonos 
do liv.2 ia Dec s. algus danos,fera neccífario tratar hum pouco delle. 

Viviaeíte Mouro cm Cochij,& com duas naos que tinha 
tratava groífamente em muitas mercadorias que carregava 
para Cambaia,com cartazes de falvocoildutto dos Capitães 
de Cochij.Eítas naos lhe forão tomadas per Portuguefes,fem 1 o 
lhe valer os cartazes que trazia.É porque deita perda não foi 
reílituido,queren^è reítituir dclla,como homem efeanda-
lizado que citava, fe paífou à Calecut com iua cafa, & íe fez 
coífairo,parao quccl Rei de Calecut vendo que os negocios 
de Cambaia ainda nos occupavão, lhe armou navios, alem 
dos que elle tinha,& com ajuda de outros Mouros ricos,que 
deíejavão deoffenderaos Portuguefes, fez húa armada de 
quarenta &fette navios de remo,para ir ajudara Madune 
Pandar contra íèu irmão el Rei de Ceilam. Com eíte Rei ti-
nhão os Portuguefes grande amizade, & pagava à el Rei de 20 
Portugal o tributo que ja eferevemos nas couías do tempo 
de Lopo Soarez, quando governava a índia, & fez fortale-
za naquella Ilha. E como Madune Pandar vio, que alem do 
grande poder que rinha feu irmão, noíía amizade lhe dava 
grande ajuda;porque íempre cm Columbo onde elle reíi-
dia,tinhão os Portuguefes fua Feitoria, por a canella que 
daquclla Ilha vinha: & também íabia agueira que tinha-
mos com el Rei de Calecut, & que Pate Marcar naquelle 
tempo andava poderofo,mandoulhe íècretamente recado, 
que o foílè ajudar contra feu irmão. E o concerto que fize-

«. Ijia armada era de c i n q u e n t a foi, que elle na o queria mais que ficar com o titulo de 
relias,das quaes cinco crâogaleot- R e i , & livre de dar canella aos Portuguefes, & que todo o 
tas Latmas de coxia, que j«gavâo t efOUrode feu irmão lhe daria,de que avia fama (et mui eran 
por proa metas efperas-.levava mais , 1 f L , . v . _ . \ % . , , b 1 1 1 

dequatrtcètaspecas d'arteiharia,dc • A " 0 obrigou a cl Rei de Calecut a mandar lá Pate 
a maior parte delia debronzo. os Marcar com a frotta das quarenta & fette vellas 1 quedif. 
Soldados delia armada erão oito r 1 • ? 1 •» t ^ 
mil, mu, bem armados comefpin.

 i e m o s > e m <3ue levaria mais dedousmil homês, comgran-
gardas,arcos,&iat;ças:&todos ej de numero de peças d'artelharia, tam apercebido em tu-
remeiros levarão arcos, & frechas d o , & com a gente tam delira, & esforçada, que lhe não 
debaxo dos bancos para pelejar quã i . * y«ua, «j», u n , ««., 
do foífe neceffano. cliegav ao os Turcos do mar de Levante cm concerto,& ani-
Diogo do Cf;,t«(4j>.+ Iti.z.Dcc.j. mo de pelejar. 

N e f l c 
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Ncíte tempo Martim Afonfo de Soufa Capitão lttòrdo 

mar andava com quarenta vellas guardando a coita doMa-
lavar. E como a ordem de a guardar, he fazer hüa volta ao 
Norte ate Baticalà,& outra ao Sul ate Coulam,fazendo vol-
ta ao Norte,quando tornou, foube que Pate Marcar era fai-
do de Panane com fua armada, de que era Capitão mòr, & 
levava feu irmão Cutiale Marcar* por fegunda peíToa, & "cimbale Marca lhe chama Diogo 

por terceira Ali Abrahemhum valente Capitão dei Rei de ' Qm0k 

Calecut,natural de Panane, 
i o Pate Marcar com grande confiança do poder que levava* 

paífouper Cochij, eltando as noífas naos tomando carga, 
com tenção que fe podeífe cõmetter aiglfa, de o fazer. Mas 
ellas forão logo providas de maneira,que não oufou de che-
gar à tiro de bombarda delias. E feguindo feu caminho para ^ na9fécharnava s pedro, 
Coulam,achou na lua barra hua nao noflaa a carga de pime queiie annofefez. em c.echij para 

ta.Pate Marcar a cõmetteo,&rodeandoa com a fua armada, vir ao Reino, & andou na canara 
\ i x t - í t T / i • " da índia vinte dous annos ac a-

a começou a bater.Nicolao Iularte,que eitava por Capitao bounartbeiradeLisboA f t„ i n i 9 d e 

delia,a defendeo mui esforçadamente, defaparelhou muitos cabrea •. & agora não faz, hua nao 

navios dos inimigos; & por remate da pelleja foi elle morto J r J ^ Ç ^ ' l ^ í Z a e s ' ^ * 
1 0 de hüa bombardada, & Pate Marcar feafaítouda nao polo Di0g0 do coutoeap.4.do liv.xJd 

dãno que recebia, & foi continuando fua viagem. E indo s-Década* 
adiante tomou hum navio noílo que vinha de Ceilam com 
a carga de canellapara as naos que avião de ir ao Reino. Def-
te navio era Capitão,& Feitor Antonio Barreto, que na 
peleja morreo,& todos os noífos quertelle vinhão. Alem 
do cabo de Comorij deu Pate Marcar cm hum lugar dos 
Chriítãos da terra, chamado Tucucurij, que tomou,& def-
truiò, matando muita gente. Finalmente correndo aquel-
la coita de paífagem, foi fazendo eítas obras, de que Mar-

30 tim Afonlo de Soufa, que lhe ia no alcance, foube, ao qual 
não pode alcançar à quem do cabo de Comorij. Antes 
tanto que alli chegou, por fer no tempo em que naquel-
laparagem curfão os ventos,à que elles chamão Vara de 
Choromandcl, que fão contrários , Òz mui forçofos à 
quem quer ir adiante , foilhe neceífario deixar as íeis ga-
les, & ir nas fuítas, & catüres, à que os.Capitães das ga-
les fe paífarão , por ferem com Martim Afonfo naquel-
le feito , que ia cõmetter. Mas não ouve entam efíeitoj 
porque Martim Afonfo como teve o tempo Contrario, 

40 & foube que Pate Marcar não era paífado à Ceilam, 
L L 4 deter-
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determinou de ir avante ate dar com elle,& à força de remo 
quaíidebaxo daagoacorreo acoita, ate chegar ao porto de 
Calle ja noute,onde dormio. 

Naquelle tempo acertou Patê Marcar de eftar mettido em 
hum rio detrás de Calle,& parece que foi logo avifado da che 
gadade Martim Aionfo , porque quando vèo pelamanhãa, 
como tinha o vento cm feu favor,fe fez à vella,fomente com 
os traquettes. Martim Afonfo também comofoube de fua 
vinda,com asfuas dezanove vellas à remo,quanto os homés 
podiáo, por o vento lhe fer contrario, o foi receber. E fen-
do hüs dos outros obra de meia legoa, abaxarão os Mou-
ros os traquettes trazião, & fe deixarão eftar.O que pa-
rece íizcrão para ver o que os noífos fazião.Mas como Mar-
tim Afonfo delèjava de lhe chegar, mandou que foílèm a-
vante.E vendo Pate Marcar que o ião demandar,virou as 
çoftas, Sc à força de remo , como que alguas coufas lhe erão 
impedimento, começou alijar ao mar, para fe acolher me-
lhor. Martim Afonfo não deixando o feu curfo remou qua-
tro legoas, & fendo ja noute, tanto avante como o lugar de 
Tucucurij,o perdeo de vifta,&alli parou , onde teveconfe- 1 0 
lho fobre o que farião.E vifto como deixav ão as gales no ca-
bo de Comorij, & quam mal apercebidos ião do neceífario 
para pelejar faltos de mantimentos, & que fobre tudo 
as galescorrião rifeo de ferem tomadas, por a pouca gente 
que nellas ficava, fe Pate Marcar com o bom tempo que 
tinha viefTe dar fobre cilas aquella noute, acordarão, que fe 

tornaífe para as aííègurar, Sc d'ahi irem à Cochij à 
aperceberfe do que avião mefter,para 

tornar fobre Pate Marcar, 
Sc afsi fe fez. 

* * * 

CAPI-

\ 



L I V R O O C T A V Ò . 

C A P I T V L O. X I I I . 

Qomo Martini Jfonfo de Sou/a com quatrocentos Tortuguejes pe-
lejou comate Marcar, ejlando em terra com fette milbomes 

de peleja yZ? o loenceo, <sr desbaratou, is lhe to-
mou a armada,com morte de mui-

tos Mouros. 

P E R C E B I D O Martini Afonfo,tornou 
com vinte três navios deremo, de que erão 
Capitães elle,Manoel dejSpafa de Sepulveda, 
Martim Correa da Silva , l )om Diogo de Al-
meida, Fernão de Soufa deTav ora, Vafco Pi-

rez: de Sampaio Jorge Barrofo de Almeida,Francifco de Sà, 
Francifco Pereira, Gàfpar de Lemos,loão de Mendoça, Iero 
nimode Figueiredo,Simão Rangel,Antonio de Lima, An-
tonio de Soufa,Miguel de Aiala,Ioão de Soufa Rates, Diogo 
de Mello,Francifco de Barros, Antonio Mendez de Vafcon-
cellos,Simão Galego,Gomez Carvalho,Rui de Moraes,Ruí 
Lobo,Francifco Fernandez o Moricale,Francifco de Sequei 
ra Malavar,Diogo de Reinofo.E poito que de Cochij partio 
com algúas gales,foi porque temia que foífe recado por te-
rra à Pate Marcar das pequenas embarcações que levava; 
mas chegado à Coulam as deixou.Em quanto Martim Afon 
ío foi à Cochij à fe aperceber,Pate Marcar,pareccdolhe que 
fe fora por razão do mao tempo, ou porque temia pelejar, 
foife metter em hú porto que chamao Beadalà. A terra deite 
lugar quer parecer hum dedo polegar, porque na banda de 
fora delle, quafi na primeira juntura onde elle fe adjunta â 
mão,eítà a povoação,& da outra parte de dentro íe faz hua 
enfeadagrande,como a pode figurar quem apartar todos os 
outros quatro dedos deite polegar, os quacs fazem acoita 
que vai ter à ponta,&cabo à que chamão Canhamcira. N o 
fim deite polegar fobre a unha cita fund ado hum fumptuo-
lo templo de Gentios , per nome Ramanancor , & lie tam 
delgada a terra, deite mar de fora , ao de dentro da enfea-
da, onde eítà Beadalá , que loão Fernandez Correa Capitão 
que foi da pefearia do al jôfar que íe pcíca naquclla parajem, 

, eíteve para cortar aquelia terra. E o proveito deite rômpi-

L L 5 mento 
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mento era Ter aquella paífagcm d'alli ate Canhameirachea 
de muitas ilhetas,reítingas, ôc baxos, &C no tempo do vento 
para a navegaçãohc muiperigofa.E paffando por cite rom-
pimento que elle queria fazer,entra vão os navios na enfeada 
grande,& com a terra firme que tinha da parte de cima, fi-
cavão mais abrigados,& era melhor navegação, & também 
feria proveitofo para os Capitães da peícaria que alli an-
daífem. 

Patê Marcar,como homem que dalli avia de atraveífar à 
Ilha de Ceilam,que tinha de fronte, citava alimpando fuas 
fultas,& as que ja tinha elpalmado com as popas em terra, & 
asproasaomar.-entreasquaes fe mettiahúa corda de baxos 
ao longo do dedo que figuramos,de maneira que não as po-
dião entrar de mar em fòra,fenão perhúa calheta pegada à 
povoação.Eellceítavaapoíèntadoem terra cmhü palmar, 
q corria ao longo do dedo contra o pagôde de Ramanancor, 
& tinha hüa renda armada, &apparato dePrincipe em feu 
arraial,em que teria fette mil homés. Porque como elle ia à 
aquelle feito de metter de poífe do Reino de Ccilam à Madu 
ne Pandar, ajuntou todos os Mouros que por aquella coita 
vivião,que lie hum grande formigueiro delles, por razão da 
peícaria do aljôfar,como atras eferevemos. Martim Atonfo 
com cita armada ligeira, cm que não levava mais que qua-
trocentos homés d'armas,paífou o cabo de Comorij, faben-
do que os inimigos eítaváo em Beadalâ,chegou bua tarde à 
entrada da fua barra,onde furgio:& por razão dos baxos que 
diífemos,&: alli não a ver pilotos delles ,crrarão o canal,& fica 
rão muitos navios cm feco, que foi grande prazer para os 
Mouros,porque eni tornar à fair,tiverão os noífos grande tra 
balho,por aartelhariaque os Mouros tinhão em terra, com 
que os varejavão de maneira,que matarão hum marinheiro 
na fuíta de Martim Atonfo. 

Saidostodos dos baxos, ordenou elle com coníelho dos 
Capitães de ir pelejar com os Mouros em terra, dentro do 
palmar onde eftaváo alojados, & o acómcttimento aviade 
ler ante manhãa,& o caminhar com as fuítas,& catúrcs avia 
de fer de noute,que o não fcntiífem os Mouros E porque os 
defeuidaílem deite lugar,deixou Gafpar de Lemos,& Anto-
nio de Soula com fette catúrcs no lugar de Beadali. (oor onde 
elles intentarão a entrada quando encalharão) & que cõmct-

teífe 

\ 
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teíTe entrar por alli com grande eftrondo, ao tempo que elle 
mandaíTe fazer hum final per hum tiro de berço. Dada efta 
ordem à Gafpardc Lemos,& à Antonio de Soufa,como a-
vião de acõmetter ella entrada, para que acodindo os Mou-
ros á aquella parte,Martim Afonfo com o pefo da gente lhe 
deífe nas coftas pela outra parte da terra,fez elle leu caminho 
com as fuítas ate o lugar ordenado^E aconteceo,que por de-
laífre,ou defcuido de hum bombardeiro, foi tirar com hum 
berço,que ouvio Gâfpar de Lemos,como quem tinha o ten 1 

1 0 to neíte final que efperava,o qual foi de fua morte. Porque 
fendo mais téporão do que devera fer,por ainda n ão fer che- <• 1 
gado Martim Afonfo ao lugar donde o avia de mandar fa-
zer, cõmetteo a entrada Gafpar de Lemos, fobrc o qual aco-
dirão os Mouros, parecendolhes que per alli os qucrião cn- ,. 
trar.E como erão muitos,&? Gafpar de Lemos era cavalleiro 
de fua pcíToa,& os que com elle ião erão defejofos de ganhar 
honra, quando Martim A fonfoja deu per fua par te, era elle.. 
morto, & Antonio de Soufa, & feis, ou íctte Portuguefes. 
Mas Martim Afonfo vingou bem a morte dclles,ferindo, & 

xo matando os Mouros per tam çrande efpaço, qUe era já altá a- Nefte arraial de pate Marcarfe 
, ^ ó . » r 1 0 ^ / I • ' " I acharão tres Porturitcfes carrega-

manhaa, & os Mouros como erao muitos pclejavaovalen- dosdeferm> & m„it„ pravos de 

temente,fem mover pè.Francifco de Sequeira de nação Ma- outros portuguefes,que forão catti. 

lavar,Capitão de hum doscatüres,como eranatural da terra, vos,& bua molher fiteira,que cat-
' 1. , r . . r l . * uva) ao os Mouros emhuachampa-

& cavalleiro de lua pelloa,& homem prudente, & iabia a co na com humfeu amigo: porqera 

dição daquella gente,& o modo de fua peleja, quando vio de bom parecer,Pate Manar naba 
" j • * . . . . 1 • rr lhou pola tornar Moura, com todas 

que os Mouros naodeixav ao o campo por mais queataífa- aspr
p

mepsi&ame4fasclue ?ode> 
Ihavão ne l^d i í í e a Martim Afoiilo'.Senhorfe quereis hittoria ate lhepòra efpada 'na garganta 

deites Mouros,mandailhe pòr fim às emíarcawes, que em manto as Par* " deZ°'lf r >& »'"»dar arr'f: 
„ r . rr> a "T- 1 w • AC tar diante del'aafeuamigo.M as na 

loirem,ter ao. efper ama deJeJalijar nella J.Tomado Martim A ton- da baãou para a(ahar com tUã 0 

30 fo efte confelho,& mandandoo executar.arderão algúas em- defe)ava,poioq a trazia carregada 

barcaçóes, & os Mouros começarão de tugir pela terra dcn-
tro,& os noílos a feguir feu alcance,ate que de todo deixarao cMijlãos cattivos à morrer conftan 

o campo,com que ficou Martim Afonfo Senhor delle,& da temente pola fe santa que profefa , , , , i o i j • r - f vão.Exemplo raro da feminil conf-

tenda de Pate Marcar, & de tudo o mais que em leu arraial t a n c i a A ' „0 de u n t 0
J
m a m , w / r , 

avia.3 Morrerão dos Mouros,que logo ficarão eftirados ná- quanto fe efperava menos do mao 

qucllc fitio i mais de feifcentos,, afora OS feridos que forão efladoem queejlamolher andava. T r rr c — • Fraucifcode Andrade cap 4S. da j . 

morrer entre os ieus, Dos noílos lenao mortos trinta, entre farttm 

os qu<? morrerão com Gafpar de Lemos,& Antonio de Sou-
l a , iem muitos feridos, por a batalha fer em terra,& os Mou 

40 ros ferem fette mil , ôc os Portuguefes fomente quatro-centos. 

r / 
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a. p.tteMarcar,&feuirmh,&Ali centos.* Efta batalhafoi húa das mais bem pelejadas que íc 
Abrahem vêdo tudo perdido,fim- j c r g 0 n a jQ ( j ja a j fuccedco à xv. de Fevereiro do anno 
terão em dons navios ligeiros, em q ^ r i « 
firaivarão. de M . D . X X X VIII .Como o fogo chegou a queimar vinte 
Diogo do couto no cap.+ do hv.z.da c i n co paraòs,mandou Martim Afonio apagalo, & forão to-
S-V"^«- mados vinte tres. Daartelharia fe ouverão mais de quatro-

centas peças,de que as fettenta erao de metal, & mil & qui-
nhentas eípingardas,& porque eíte feito foi mui honrado,ar 
mou alli Martim Afonio muitos cavalleiros. 

Diogodocouto nos cap.4.&s.do }y Aconteceo nefta jornadahum cafo digno de fe notar, ôc 

mejmo Um. ^ f Q j j qUC indofe embarcar Martim Afonfo em Cochij , para i 
„ virem bufcadePate Marcar,atraveífoufe diante dellecom 
„ muitas lagrimas húa molher,dizendo:5W.w/w amor de Deos 
„ que me tragais meu filho moço de doçe amios, per nome Marcos, que 

eJlàcattiVo em poder d'áqtielle que Vos is hufear. A o que M a r d m 
Afonfo refpondeo: Eu efpero em íDeos de o achar ViVo tam-
bém de nos dar VittoriaparaVolo trazer. E aconteceo que effcava 
efte moço na tédade Patê Marcar,& o trouxe Martim Afon 

„ fo,& o entregou defpois pela mão à fua mai em Cochi-j. 
„ Entre os dcfpojos defta batalha fe tomou hum fombrei-
„ ro que o Samorij mandava ao Madune,o qual Martim Afon i 
„ fo enviou de prefente à el Rei de Cochij per Miguel de Aia-
„ la,à quem ordenou que de Cochij paífaífe àDio com cartas 
, , para o Governador,cm que lhe dava relação d'aquella vitto-
,, ria.Miguel de Aiala chegou à Cochij , apreíentou à el Rei o 

fombreiro, que eftirrtou muito, & muito tilais as novas da 
vittoria,que tanto foi feftejada naquélla cidade, quanto la-
mentada no Malavar. Pardo logo-Miguel de Aiala de Co-
chij para Dio,& perto de Challe encontrou húa galeotta de 

„ Malavares que o mveftirão,lançandolhe gente no feu catür, 
„ em que não levava mais que quinze Soldados, os quaesde 3 
„ tal maneira pelejarão com os Mouros, que fendo elles mais 
, , de duzentos,defpois de durar a briga todo o dia, ou ve tama-
„ nhoeftrago de ambas as partes,que hús,&: outros ficarão ef-
„ tirados nos navios,ou mortos,ou feridos; Os marinheiros do 
„ noífo catür deráo à vella,tomarão Cananor, onde dcíèmbar 
„ carão os mortos para lhe darem fepultura , & os v ivos , que 
„ não eráo mais de cinco,com Miguel de Aiala, para os cur.i-
„ rem. O Capitão de Cananor cípedio o catür com as cartas 
„ de Martim Afonfo para o Governador, que fcftejou - muito 
„ as novas delia,& pelo mefmo^earurefcrevco âMardm Afc n 

í o , 
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f o , & aos fidalgos da fua companhia,dandolheos parabées da 
vittotia,& os louvores que ella merecia. 

C A P I T V L O . X I I I I . 

De outras Vittorias que Martim Jfonfo de Sou/a ouVe tia 
cofiado Malabar* 

Ittoriofo Martim Afonfòde Soufa, pardo d'a-
quelle lugar de Beadalà,& vèo à Tücucurij,on-
de cftava o Feitor Português da Feitoria do Al-
jôfar, &d'alli mandou àCòchij à maior parte 
dos navios que tomou com o defpojo que ou-

ve da artelharia munições,& càttivos. E elle corii a mais gen 
tefe paífou à Ilha de Ceilam,que feràdé traveífa vinte qua-
tro legoas, tudo per baxosjonde fe faz a pefearia Chegado ao 
porto de Columbo,achou ei Rei com o noífo Feitor,& Por-
tuguefes na fua fortaleza,à que elles chamão Cota , cercado 
de Madune Pandar.irmáo dei R e i , que eftava efperando à 

z 0 Pate Marcar, & todos com grande alvoroço, quando virão 
noíTas vellas,cuidando ferem as fuás.Mas certificados da Ver 
dade deixar áòlogoo cerco que tinhão poíto, & fe recolhe-' 
rão para húa Serra, onde fe Madune fez forte, temédo que 
os Portuguefes o foífern bufear.3 El Rei com muito prazer L^fcreve Diogo do couto, qfdendo 

recebeo os íioífos,quando conheceo que ião em fua ajuda, o Madune Pandar do desbarato de p* 
, r • T I L J A v j o te Marcar, ú-chegada da noffa ar-

que logo le vio no galalhado que moítrou a todos,& no rece mada À Columbo, mandara pedir 

bimento que fez à Martim Afonfo.Os dias que o alli teve, o pazes à ei Rei feu iymão, que lhas 

banqueteou,per hum novo modo fegundo fuá üfança, que concede 

foifervirfe à mefade mólheres derreadas todas pelos lobos, 
3 o para que andando alsi mais baxas,pareçãò mais humildes, & 

reverentes em final de cortefia. A tanto chega a ambição de 
hum homem que fe honra de males alheos. Martim Afonlo 
offereceo fua armada àel,Rei,&lhe deu conta da deltroição 
de Pate Marcar,& que à nenhúa outra coufapartio de Co-
chij, fenão à tirarlhe aquelle trabalho em que o tinhão pof-
to naquelle cerco.El Rei por moltrar o contentamento que 
tinha a aquelle fucceífo que Martim Afonfo pór o ajudar ti-
vera,lhe deu peças,& jóias,& à todos os Capitães,& lhe mã-
dou dar vinte mil cruzados* empreitados,para ajuda depa- ^Quarenta mil dizDiogo do couto. 

40 gar o foldo à gente que levava, & com muitas palavras de 
grande 

> 
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gfândc obrigação. Martim Afonfo fe defpedio delle,& partio 
para Cochij,onde chegou,com aver dado tam gloriofo fim à 
aquella cmprefa. 

E por ter nova, que muitos paraòs de Calecut erão idos 
à carregar de mantimentos à Mangalor, & Braçalor, deter-
minou de não defcanfar ate ir acabar de definçar aquella la-
droeira de paraòs,& totalméte lhe tolher a navegação. E por 
não ferviftodos da terra, que podião dar aviíb aos que ia 
bufcar,paífou per Chalé,& Cananor ao mardelles. E lendo 
tanto avante como entre o monte Delij,& Fermofo, appa. 
recerão féis paraòs, dc que tomou quatro, & hum dos dous 
que eícaparão foi dar com Ioão de Soufa que vinha detrás 
em hüafufta,o qual também loipofto no cftado dos outros. 
A maior parte dos Mouros morrerão a ponta da efpada, & 
outros fe lançarão ao mar, & delles fe entregarão â cattivci-
ro. Seguindo mais adiante, ao outro dia em amanhecendo 
ao montcDelijjvierão dar com elle dezafette paraòs,os quaes 
enganados comalgús dosfeus paraòs que Martim Afonfo 
tomou,parecendolhc que erão de fua gente, forãofe metter 
entre clícs. Mas como fentiraoo engano, empegarãofe no 
mar,por Martim Afonío fe metter entre elles,& a terra, por 
fe não acolherem à ella.Mas ifto lhes não valeo,antes foi cau-
fa de maior deftroição fua,pofto que com algum fangue dos 
noífos.Porque vendo elles que o leu braço os avia de falvar, 
& não tinhão modo para fe acolherem, & vararem em te-
rra , pelejarão tam valentemente, que morrerão algüs dos 
noífos,& forão muitos feridos: mas elles forão quali todos 
perdidos,hüs mortos à ferro, outros afogados no mar, on-
de fe lançarão, & muitos forão cattivos. E ao outro dia pe-
lo mefmo modo tomou feis, & hüa nao carregada de man-
timentos,em que matou grande numero dJaquelles Mouros, 
por caftigo dos de Cananor,q favorecião eftes, & armavão 
com elles.E por os mais aífombrar,fendo tomado hum Mou 
ro honrado naquella peleja,que era mui aparentado , & da-, 
vão por elle feis mil pardaos,não os quis aceitar Martim 
Afonfo , & o mandou enforcar, avendo que à ferviçod'el 
Rei, & honra de Portuguefes convinha mais o caftigo de hü, 
mao homem,que todo o dinheiro que podia dar por fi. 

Em Cananor fe deteve Martim Afonfo dc Soufa algüs 
dias, por não ter novas de mais paraòs inimigos, & tanto 
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quealgüs dos fcus Soldados feridos for ao fãos, partio d'alli 
para ir invernar à Cochij 3 &£ no caminho lhe foi dada húa 
carta do Governador Nuiio da Cunha(que ja eítavaem Goa 
da volta de Dio) perque lhe fazia faber, que erão cagados 
Turcos com hüa groíia armada à aquella cidade, Com eíta 
nova deixou Martim Afonfo hum galeão em que ia (que 
elle mandara fazer para ir nelle efperarás naosdeMeca) & 
íc metteo em hum catür do meirinho da lua armada, & com 
os navios de remo com toda a diligencia que lhe foi pofsivel, 

i o à vella & remo,tomou o caminho para Goa, no qual encon-
trou hum galeão da armada dos Turcos (que íe apartou del-
ia com o temporal, com que íe apartarão outros navios) fo-
bre o qual arribou Martim Afonfo, & de tal maneira íe vio 
acoííàdo o galeão d'aquella cachorrada de catüres, que ainda 
que parecia hum lião bravo entre elles,e m artelharia, armas, 
êc numero de gente, foi tamanho o temor nos Turcos, que 
derão com o galeão acoita, & f e acolherão à terra, & dellc 

* íè carregarão os catúrcs, & navios de remo de muita fazen-
da que lhe acharão. Ellas vittorias que neítes ailnos ouve 

xo Martim Afonfo de Soufa , ainda que entam forãograndes, 
parecerão ao diante muito maiores; por deílroir com cilas 
as armadas de Calecut, em que fe matarão tailros dos inimi-
gos, que íè forão crefcendo pelo tempo , ou eítiverão ma-
teiros , quando os Turcos vierão à Dio, ellas fizerão tanto 
dãno aos Portuguefes, que a coita do Malavar íe não pude-
ra navegar, & as noífas naos correrão muito rifeo de lerem 

tomadas:& ainda que não fizerão mais que ajuntarehfe 
aquellas armadas à do Turco, fora mui-

to grande dãno parâ 
os noífos. * * 

* 
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C A P 1 T V L O. X V . 

Como 9>om Manoel de Menefesfoi prefo em Xael,{? da cauja por-
que el^ei o prendeoylrdo mais quefuccedeo em 

feu livramento. 

N f E S que Nuno da Cunha partiífc dc 
Goa para Dio, vèo allihura Mouro chamado 
Abedelà meílàgeiro dei Rei de Xael, que tra- i 
ziadous Portuguefes dos que cítavão cattivos 
cm íèu poder com Dom Manoel de Meneies, 

filho baftardo dc Dom Tello. Ao qual Abedelà Nuno da Cu 
«ha levou configo ate Dio para o defpachar. Eftc meíTageiro 
vèo à pedir pazes de parte de feu Re i , & defculpalo do catti-
v e i r o e m que tinha à Dom Manoel,dc cuja priião foi eite o 
fundamento, 

Como todos os annos os Mouros da índia em noífo 
odio levantão hüa novacom que nos ameaç:ão,que he fazer 
fe armada de Rumes no Mar roxo.Os Governadores ordina t 
riamente, alem de outras intelligenciasquetemperpeíToas 
particulares, fempre mandão ora armadas groífas como as 
paliadas que efere vemos,ora dous,ou tres navios de remo,co 
mo cfpias para entrarem dentro das portas do Eftreito, & to 
marem alguém per quem faibãooque làvai. E afim de ter 
noticia deitas coufas,mandou Nuno da Cunha à ManoelRo 
driguez Coutinho no anno de M . D . X X X V. com tres catu-
res,dandolhc por regimento o que avia de fazer, & que da 
coita de Fartaque eípçdiííc hum dos catures, de que era Capi 
tão hum que fe chamava de Alcunha o Artilheiro,o qual foi- 3 
fe ao Xeque de Socotorà, & lhe pediííe o que devia de húa 
nao que lehi perdera. E que também lhe encomcndaífe os 
Chriitãos da Ilha,porque cl Rei Dom loão de Portugal leu 
Senhor,lhe eferevera fobre iffo,& que o mefmo efereveffe â 
cl Rei de Fartaque,que o mandaífe afsi à aquellc feu Xeque, 
pois moítrava querer amizade com os Pòrtuguefes.Tornan-
do Manoel Rodriguez do Eftreito ja no fim dc Maio d'a-
quelleamio,por os tempos ferem mui verdes, & não poder 
ir invernar à Ormuz,como lhe ordenara o Governador, fi-
cou em Xael,onde recebeo dei Rei muita honra,porque não 4 

fomente 
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fomenteàfuapcííoa,mas ainda àtodos queforão com elle 
fez gafalhado, Sc lhe mandou varar os catures em terra , Sc 
ferem vigiados, temendo que de noute os Mouros Baduijs, 
que he genre vil do campo, lhe vieífem pôr f o g o , & paf-
fados dous mefeS & meio, ja meado Agolto , Manoel Re>_ 

• driguez fe partio > mandando el Rei com elie hum meífa-
geiro, &humprefente defeis cavallos,& outraseoufas da 
terra á Nuno da Cunha, pedindolhe ouveife por bem de 
lhe dar paz, porque defejava muito de a ter com elle, Sc 

i o com todos os Portuguefes,& que para aífcntarefta paz, man 
daífe là húa peífoa honrada com feu poder para a jurar com 
elle. 

Chegado à índia Manoel Rodriguez com efte meífagei-
ro em Novembro,foi logo fabido da vinda delle,& do Emba 
xador que levava,& o que el Rei de Xael pedia,& defejava.E 
porque os homés eftavão defcjofos de navegar contraaquel-
las partes por razão de fazerem feus proveitos,fem licença do 
Governador,mas efcondidamente,como cada hum podia, fo 
rãofe algús à aquelle porto de X a e l , mais à dannar à fi,& a 

5.0 outros,que afazer feu proveito. Porque nos homés que per 
cobiça entra a defobediencia de feu Capitão , Sc que tem 
mais refpeito à ella,que à verdade, Sc fè que lhe devem, logo 
ficão poftos em caminho de CÕmetter toda maldade.E opri-
meiro que a cõmetteo, Sc errou contra el Rei de Xael , foi o 
Capitão Artilheiro,por lhe pagar o bom gafalhado que del-
le recebera. O qual efpedido de Manoel Rodriguez Couti-
nho,foife lançar em hús ilheos que fão de Xael obra de doze 
legoas à efperar os navios q faião do Eftreito , Sc fazer lielles 
prefa,deixando o caminho de SocotOrà onde Manoel Rodri 

3 0 guez o mandava,ao q acima diífemos.Eftando elle hi efperã-
do áprefa,vèo ter com elle húa galvetta, em q vinha hú pri-
mo d'el Rei de Xael,& hú feu Feitor,& outro Mouro honra-
do,aos quaes o Artilheiro robou,& deu tormétos fortes pen 
durandoos per partes defoneífas, à fim que moftraífem o q 
traziãàE defpois de roubados,& atormentados, os vèo Ian-

•«.jfe^ çar cm terra junto de X a e l , os quaes fe forão apprefentaí: 
, à el Rei com os finaes de feus tormentos, do que elle ficou 

mui efcandalizado , mais por as injurias que fizerão aos 
feus,que por a quantia da fazenda perdida.E iè queixou mui-

40 to de Manoei Rodriguez cõprir cõ elle tam mal fua palavra. 
M M Porque 

J 
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Porquefabcndocllecomo dalliaviade defpedir aquelleca-
tur para ir à Socotora,temendo que efte catúr quifeíle fazer 
algüas prefasipediolhe que não foífe nafua coita; & também 
que não foífe naquelles ilheos, porqUe efperava aquellagal-
vettà que tinha mandado ao Eftreito>por fer lugar que todos 
os que vem daquellas partes,o vem demandar j por eftarem 
feguros de boa navegação, 

A efte queixume,fuccedcó logo occàfião dc outro, caufa-
do per hum navio de Gonçalo V à z , que partiode Baticalà 
furtado do Governador,& (fegundo dizião) com algua pi- j o 
menta.O qual não fe contentando de ir com fuas mercado-
rias , junto de Xael topou húa nao carregada de outras, das 
quaes a maior parte erão de Mouros de Fàrtaque, & de Xael, 
& tomada vèo alli à vender tudo,o que el Rei íofreo com pa-
ciência por ter Embaxador feu cõ Nuno da Cunha; & tam-
bém porque ja a efte tempo erão tantos os Portüguefes em 
feu porto, & importavãolhe tanto os dereitos qüepagavao 
de fuas mercadorias,que difsimulava a injuria,& dãilo que re 
cebião feus vaíTallos,poll:o q fe queixavão à elle; Sobre tudo 
ifto,hum Alvaro Madeira que andava levantado norioSin- í o 
de com algüs companheiros,vindo alli ter, foi appofentado 
cm cafa de hum Mòuro honrado,& cafado.E parece que não 
fe contentando de entender cõ hua manceba do Mouro, Sc 
dcfpois cõ fua molher, ainda fobre: iífo o efpancou, por fe ir 
queixar à el Rei:& vendo o Mouro como el Rei ifto difsimu 
lava,deixou a cafa de todo à Alvaro Madeira. Acrefcentouíe 
mais à eftas offenfas,que indo hú dia el Rei folgar em cafa de 
hum fuão Godinho Português, por fer home dado à prazer, 
& à banquetes,entre algüas palavras que fobre cea teve cõ el 
Rei,lhe chamou bebado.E pofto q el Rei algu tanto eftiveíTe 30 
alegre com o vinho,não eftava tam fora de juízo, q não fou-
befle conhecer,& difsimular aqlla oífenfa,& defpedido delle 
íè foi para fua cafa cõ a palavra injuriofa no peito. Succedeo 
alem de tudo ifto,que hus catorze Portuguefes que andavão 
levantados na cofta do cabo de Guardafu, tomarão hua nao 
de gente conhecida do mefmo Rei,& vierâo vender a nao cô 
toda a mercadoria ao porto de Xael : & andando em pre-
gão, lançou el Rei nella, & fobre elle lançou hum Araujo 
Português que alli eftava avia muitos dias, Efte tinha tanto 
credito entre os Portuguefes, que per fua mão fazião muita 4 o 

fazenda, 
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fazenda, & era entre elles Sc os Mouros chamado Feitor. El 
Rei parecendolhe aquillo defacato leu, diífe ao Araujo, que 
elle era Senhor daquella terra, & quando elle entendia em 
algúacoufa,queningucm oufava de olhar para cila, & que 
fua tenção em lançar em aquellanao, não era para fazer fa-
zenda, mas ganhar amigos, porque a queria comprar para 
a reftituir à feus donos por aquelle preço , por ferem ho-
més de que tinha conhecimento, E que pois elle Araujo pre 
tendia ganhar, lhe daria quinhentos cruzados, que lhe logo 

a o mandou dar em ouro de moeda Veneciana , para que de-
íiítiífe da nao.Outras muitas coufas efcandalofas fizerãoal-
gus Portuguefes que alii andavão,as quaes el Rei , como ho-
mem mais prudente que accelerado guardavaem leu peito, 
ate virrefpoftadoqueper feu meífageiro mandara dizer à 
Nuno da Cunha, 

>Jãt) tardou a refpoíia muito tempô, porq íogo cõ o mef-
mo meífageiro mandou o Governador em hü galeão DõMa 
noel de Menefes cõ fettenta homés,ao qual deu coiniíTão pa-
ra aífentar pazes com cl Rei, Dom Manoel q citava innocen 

zo te do qos Portuguefes çinhão feito em oífeníadel Rei , fol-
gou muito de achar naquella terra eítranha fefenta feus íiatu-
raes,que nella andavão com muitaliberdade, parecendolhe, 
que com elles ficava mais feguro.Com a chegada de Do Ma-
noel íè molhou el Rei mui Contente, Sc o mandou viíítar ao 
galeão cõ muitos carneiros,& fruttas da terra. Ao fegudo dia, 
para aífentarem as capitulações,&: concerto das pazes,faio 
Dom Manoel em terra, Sc foi apofentado em húas cafas das 
melhores da cidade,& d'ahi à tres dias fez cõ el Rei feu aííèn-
to,fegundo os apontamétos que trazia.Feito iíto,hú Domin 

3 ° go pelamanhãa,quercndpfe Dom Manoel recolher ao feu 
galeão, mandoulhe el Rei dizer, que elle tinha informação 
que algus Mouros Baduijs do campo eítav ão para entrar nos 
arrabaldes da cidade,& roubar hüa cafila que alli era vinda, q 
lhe pedia muito quedos Portuguefes q tinhaeonfigo lhe má 
daííe là vinte efpingardeiros para defenderem aquella cafi-
la. Dom Manoel como citava para íè embarcar, Sc tam-
bém porque lhediíferão os feus, que ao redor de fuas caíàs: 

fe ajütavão mais Mouros que os outros dias,efcufoufe dos ef-
pingardeiros, St mui à preífa mandou que lhe trouxeífem 
o batel do galeão, Sc que não vieífem nelíc marinheiros 

MM z Arábios, 

i & 
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Arábios, fe não todos Portuguefes. Mas como a malícia ef. 
tavajadeterminada, a primeira coufa que os Mouros fize-
rão,foi acudir à praia à tomar o batel, & hum bargantim que 
hi eftava dos alevântados. E defpois derão na cidade pelas 
cafas,& pelas ruas onde achavão Portuguefes matando nelles 
à fua vontade: noqualirtfulto morrerão trinta & cinco. Do 
Manoel ouvindo a revolta querendo fair era ja cercado, &c 
começarão dc o combatter* & pelejarão defdepelamanhãa 
ate húa hora de Sol,em que matarão cinco Portuguefes : & 
porque os Mouros os achavão duros de entrar, trouxerão cer 
tas peças de artelharia para atirar à caía, na qual avia pouca 
defenfão, porque as cafas erão de adobes. Em toda efta re-
volta nücael Rei appareceo,& o aífeftar das bombardas mais 
parece que foi para terror dos noffos, para que fe deífem, que 
para outro f im: porque a vontade dei Rei não era, íe não a-
velos vivos â mão, Porque logo àefte tempo mandòu di-
zer ao Capitão, que lhe foíTe fallar, porque queria* pratticar 
comelle algüas coufas fobre a paz que tinha aífentada, & q 
para feguramente o poder fazer lhe mãdaria duas ou tres pef-
foas das principaes, que eftiveífem emarrèfés com osíèus, 2, 
ate elle ir à Mefquita onde o efperava. Avendo precedido 
fobre ifto muitos recados de parte à parte trouxerão os Mou-
ros, & entregues aos Portuguefes foi Dom Manoel à Mes-
quita onde el Rei eftava, o qualfe começou de defeulpar,di-
zendo que aquelle cafo fora fúria do povo, por quanto nelle 
avia muita gente, que tinha recebidas muitas injurias, & 
dannos dalgús Portuguefes que alli eftávão. E parâ mais ju-
ftificação fua, começou à propor, & contar as coufas de que 
atras fizemos menção, & diífe, que pois ja o mao recado era 
feito, & que os mortos que ouvera de parte aparte, parecia 3 
íatisfazerem parte das culpas cõmettidas, que elle nãohue-
ria, que hum bem tam principal, como era a paz &• amizade 
que eftava contrattada ficaífe quebrada. Mâs que outra vez 
de novo fe tornaffe a ratificar, & reformar. Porque elle ju-
rava por o Moçafo da fua lei, em que punha as manos, que 
nenhua coufa mas deíèjava que a paz dos Portuguefes,& que 
ifto era o que queria, & outra coufa não. Dom Manoel lhe 
refpondeo, que elle era ignorãte de todas aquelías coufas que 
lhe contara : & que na verdade feas elle fou bera, antes que 
com elle trataífe a paz à que era vindo, primeiro ouvera 4 

de 
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da trattar do caftigo que avia de dar à aquclles cu!pados5por-
que elle trazia poderes do Governador para caftigar malfei-
tores. E em quanto iílo não fizera,não oufara de confiar fua 
peíToa de gente efcandálizada, & deíèjofade vingança.Mas 
que como vio os culpados de que íe elles queixavão eftarem 
na mefma terra, de quem podião tomar vingança antes de 
lua vinda,que temor podia elle ter, pois era chamado abem 
depaz,&nãode guerra ?E pois o negocio eftava iiaquelle 
citado,elle não fabia mais que nonficarlhe,que a nação Por-

io tuguefa muito mais temia fazer húa coufa contra fua honra, 
que contra a vida. E quefe lhe á elle parecia , que por os ter 
cercados Sc poftos em perigo,avia com elles de trattar de pa-
zes, menos do que tinha aílèntado, podia eftar feguro que 
elle o não faria.E que avia de eftar em fualiberdade para as 
poder fazer,& não da maneira que elle eftava.El Reilhe ref-
pondeo,que elle dizia mui bem, Sc que afsi queria que foífe, 
Sc elle fc tornaífe para onde eftavão os feus>& pratticaílè co 
elles nifto que lhe dizia. Porque por fua livre vontade que-
ria que de novo aífentaífem as pazes, pois as paífadas por 

t o aquelles infultos dos feus erão quebradas. 
Defpedido Dom Manoel dei Rei, & os feus que eftavão 

em arrefés tornados, ouve grande confulão entre os Portu-
guefes Porque Dom Manoel temendo oquedcfpois fuCcc-
deo,dizia,que ou pelejado livraífem luas peífoas,ou acaba^sé 
de todo.Os mais cTaquclles q erão alli vindos bufearfazenda 
& não honra,dizião que o melhor era fal varem húa vez as vi 
das,q o mais era trato de mercadoria,q em húa parte fe perde 
& em outra fe ganha. E quando el Rei lhe mantiveífe tá pou 
ca fè,que os cattivaííè,que parentes Sc amigos tinhão na In-

j o diaparaosreígatarem . E os que maisinfiftião em não pele-
jar,erão os calados na India.Finalmentc Do Manoel confen-
tio no que lhe el Rei mandou dizer,q elle com rodos os Por-
tuguefes foífe aos feus paços,parade novo publicamente al-
fentarem as pazes,onde elle mandava,q os principaes foflem 
prelentes.para fatisfazer á feu povo,&o aquietar d^quellain 
dinação q tinháo. Vindo D. Manoel,tanto q entrou em hú 

* grade terreiro das calas d'elRci,cõ a géte que levava,q íèrião 
fettentahomés,el Rei lhe mandou dizer, que elle íòmente 
com húa[peífoa, que elle quifeffe, lubiííe á húa caíà,on-

40 de o efocrava , Sc que os outros aguardaífem ate elle os 
M M iij mandar 
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mandar ir. Ao que Dom Manoel fatisfez, fubindo à hua ca-
faem que elReieftaVa, & elle mandou levantar hum feu pa-
rente que tinha acerca de íí, & cm feu lugar fez aífentar à Do 
Manoel. E pratticando com elle o danno que os Portugue-
festinhão feito, lhe moftrou o feu parente & criado à que o 
Artilheiro roubara & atormentara, dizendo que fazer pazes 
verdadeiramente elle o defejava : porem que ilão fabia fe o 
Governador averia por firme o qüe alli trattaífem: porque 
por elle Dom Manoel eftar em eftado de cattivo mais que de 
livre, não patecião valiofas as pazes. Polo que era neceífario 10 
que elle, & todos os feus eftiveffem alli,ate elle mandar noti-
ficar ao Governador a caufa de os reter. E por quanto os que 
eftavão no galeão,& nos navios dos Chatijs que alli erão vin 
dos, podião fazer algum nojo a cidade com fua artelharia, fa-
bendo comoelleseftavãoreteudos, lhe rogava que lhesei-
creveífe, que fe foífem em boa hora, fem atirar com a arte-
lharia à cidade, & que na fua cofta não fizeífem algum dan-
no . Ao que Dom Manoel refpondeo, que ellé em i ua liber-
dade era Capitão d' aquella gente, & lhe obedecia: mas que 
no eftado de cattivo, em que o elle tinha, nãocreífe que elles to 
farião fenãooquequifeílem, & n ã o o que lhes elle man-
daífe. Porem pois alli eftava faria o que lhe mandava: & pe-
dio papel & tinta, & fez duas cartas, nua para a gente do mar 
do galeão & dos outros navios, & outra para Nuno da Cu-
nha , dandolhe Conta do eftado em que ficava, & das caufas 
per onde á elle viera : as quaes cartas el Rei mandou que lhe 
leífem. Os que ficarão em baxo no pátio, quando virão D . 
Manoel prefo, por o que elles tinhão feito,& que o tépo não 
dava à outra coufa remedio, entregarãofe com efperança de 
fairem d alli com elle, os quaés poucos & poucos rbrão logo 50 
poftos à bom recado. A gente do galeão & dos outros navios 
vendo a carta de D.Manoel,por não fere caufa de maior mal, 
pacificamente fe partirão caminho da índia. El Rei porque 
de nenhú dos cattivos eftava mais efeandalizado que do Go-
dinho,que lhe chamou bêbado,ante fi o mandou defeabeçar 
per hú feu eferavo. Dos outros que ficarão, os trinta & qua-
tro mandou de prefente ao Turco com offerta de fua peífoa, v 

por a nova de fua armada que fe fazia em Suez, vendo que 
por o que fizera à Dom Manoel ficava pofto em odio com 
osPortuguefes, & c ò o prefente ficaria mettido na graça do 4 o 

Turco. 

í 
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Tutco.Entre cftcs cattivos que mandou foi o Alvaro Madci 
ra , o qual fugio de Conftantinopla, & vèo à efte Reino no 
a n n o d e M J D . X X X V I . & deu à el Rei nova da armada qüe 
o Turco fazia cm Suez para mandar à índia como adiante di 
remos. 

C A P I T V L O X V Í . 

M' 

Do que N.uno da Cunha aßentöu com o meßageiro d'el<%ei de Xaeí 
* o fobre as pa^es que pedia, & como mandou d Dom Fernando de 

Lima que ia por Capitão à Ormu^quefojje por Xael 
tirar d Dom Manoel de Menefes 

de cattòeiro. 

E todas eftas coufas que eráo paífadas em Xa-
el , Nuno da Cunha tinha informação : & 
porque a prifão de Dom Manoel proeedeo 
delias as difsimüloU , & Como foi em Dio , 
aonde trouxe o tlieílàgeiró d'el Rei de Xael , 

aííèntou comelle pazes com eftas condições. 
Que el <%ei de Xael entregaria logo Dom Manoel, ür os Vor-

tuguefes que com eile eílatáo, i? todos os feus eJcraVos s & pa-
garia a perda defua fazenda per eßa maneira, Que Nunoda Cunha 
mandaria d Xael hum feitor hum efcròão, isros direitos que as 
partes ouVeJJem de pagar na alfandega Je farião em tresterçós s hum 
delles para pagamento deßasfazendas i outro para el %et dsTortu-

gal-fSo outroparael %eideXael.E que eßefeitor<7efrtVaodaríao 
cartares para navegarem as naosfeguramente comfuas mercadorias, 
E que emfinal de pareas el %ei de Xael daria em cada hunt anno à el 

3 0 (Rei de Portugal cem quintaes de Cif a, (que he aceite de pexe) para os 
feus almazes da Índia. E que N. uno da Qinha lhe mandaria entre-
gar dous Mouros honrados naturaes de Xael ,que forão prefos em 
Ormuz* como reprefalia}porcau/a de Dom Manoel. E afsi dariafa-
0)or isr Jeguro aos naVios quefoffem achados na coíta do fen %eiho de-
iro dos limites nomeados. 

Feito efte contratto, porque Dom Fernando de Lima; 
filho de Diogo Lopez de Lima, qUcahi eftava, & viera de 
Portugal na armada do anno paífado, ia para Ormuz àlervir 
de Capitão daquella fortaleza,a ordenou Nuno da Cunha, 

40 que foífe por Xael à ver jurar el Rei eftè aífcntó das pazes, & 
M M 4 receber 

a E(lava tiefte tempo D.Pedro de Ca 
fielbraneo por Capitão de Ormuz. , 
donde mandarão a Dio ao Governa-
dor Capítulos de grandes queixas cô 
tf a D .Pedro, as qüaes erão de quali 
da de, qut pareceó nectffario à Nuno 
da Cunha para quietação da terra 
mandato tirar dá fortaleza, ao qüe 
enviou à Ormuz, ò Doutor Pero Fer-
nandez. Ouvidor geral,que o fufpen-
deo do cargo,é o mandou prefo à In 
dia.E com efta occafión deu o Gover-
nador a Capitania de Ormuz, à Do 
Fernando, quielle não poffuio mais 
de tres mefes, falltfcendo nella de 
hüas febres, com grande fentimeto 
de todoS, pelas muitas partes de qüe 
Dom Fernando era ornadó. 
Diogo do Couto capítulos 6. & S. do 
liv.í.da s.DeCi 
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receber entrega de Doni Manoel de Menefes, & dos outros 
PortüguefestChegando Dom Fernando à Xael, foi recebido 
d'el Rei com muita honra,& comprio cõ elle tudooquefeu 
Embaxador contrattou, & deulhe dòus cavallos: & alem/de 
entregar Dom Manoel,& todos os que com elle eftavão,que 
em hum navio fe forão para a índia,entregoulhe certa fazen 
da que hi tinha íoãó de Santiago,à que chamavão Frangue-
chan,por fabcr que ja era morto.E paíTando Dom Fernando 
per Caxertjlhe entregou também el Rei outra pouca dc fazé 
da do mefmo Santiago que ahifora ter em hum zambucojtii 
do por apprazer à Nuno da Cunha,& defejar fua amizade, & 
dos Portuguefes: & aífentou também pazes com Dom Fer-
nando.E por eftes Reis comprazerem à Nuno da Cunha,lhe 
mandarão novas,como não avia entre elles noticia algüa dos 
Rumes virem à Indiá aquelle anno. 

Chegado Dom Fernando de Lima à Ormuz, efereveo à 
Nuno dà Cunha o fucceífo de fua viagem,& como dc Bafço 
rà avia vinte tres dias que era chegado hum Bartholomeu Ro 
driguez,que là mandara Dom Pedro de Caftelbranco à íaber 
novas dos Rumes,& conformava o que dezia com o que lhe 
diíferão os Reis de Xael,& de Caxen.E afora os avifos que ef-
tes Reis mandarão a Nuno da Cunha,os teve de outros mui-

. . , , , tos,como foi d'e! Rei de Dofar:os quaes todos trata vão dc o a.lftacifternabe de tres naves,tem 3 . _ T , . . 
vinte cinco palmos de alto, & tam grangear. Porque como viao el Rei de Cambaia morto, & 
capaz,, que cada palmo da fua altu- £)io em poder ae Portuguefes,&: todos os Arábios vivião do 
ra recolhe mil pipas d'agoa. 1 , • . « • j 9 • ' i > - . x t ^ 
Diogo do couto cap.iAi.Dec.;. "ato que naqüella cidade tinhao,competiao hus com outros 

á qual o obrigaria com maiores benefícios, por o favor que 

o baluarte do marproveod'arteque aquella nova vinha per tantas vias,& nao lo per Mou 
lharia,& munições, &neilepèspor ros,masper algüsPortug;uefcs,&: lhe parecia que aquelle an-
Capitão a Antonio de Soufa Couti- * „ . ° , V i r i 
nhocom trinta soldados.

 n o n a o V l n a 0 Rumes,com tudo para fegurança da fortaleza, 
A capitania mòr da amada q deixou começada a grande cifteriia que nella ha,a & mandou 

deixavam uo, deu à Francifco de fundar hum baluarte na villa dos Rumes,b & derribar a ma-
Gouvea,& Alcaidaria mor daforta . j u r • r> ^ r 

lez.a à Paio Rodriguez de Araujo,& I o r Part :e delia,por ier.múi perigolaaquella povoaçao, & ío-
aFeitoriaà Antonio da veiga. Eos mente deixou alguas cafas para os offíciacs que hi avião de re 

íidir:& alsi ordenou outras couíàspara a derenfão da fortale-
soufa Coutinho , Gonçalo Falcão, za,no qual negocio elle levou maior trabalho que no gover-

"o &foraeS<6terraXdeixa„doprovido tudoo queera ne-
Rodrigo de Proença. cellario,quando veo o mes de Março, que he o principio do 
Diogo do couto cap.6. invcmo,fe recolheo para Goa. 

Partido 
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Partido Nuno da Cunha,chegou à Dio hum navio,de que 
era Capitão Fernão de Moraes j que partio deíle Reino em 
Novembro em cõpanhiade outros dous navios, de que erão 
Capitães Fernão de Caftro para ir à Òrmuz,& Diogo Lopez 
de Soufa o Traquinas à Goa, indo afsi ordenados para eftas 
fortalezas fc proVetem, por o aviio que el Rei Dom Ioão ti-* 
nha da armada do Turco,que eftava feita em Suez. A qual no 
va fe foube não fomente por aquelle Alvaro Madeira, que 
diíTemos fugira para Portugal de Conítantinopla, aonde el 

0 Rei de Xael o mandara com outros cattivos, mas de outras 
pcífoas de credito. Do que el Rei avifava à Nuno da Cunha 
por eftes tres Capitães,& que logo para Março mandava fa-
zer húagroíTa armada.E no meímo mes de Novembro, cm 
que elles partirão,partirão também para a índia em dous na-
vios Aleixo de Soufa,& Enrique de Soufa Chichorro feu ir-
mão,filhos de Garcia de Soufa, os quaes forão à Moçambi-
que,de cuja Capitania ia provido Aleixo de Soufa,porque le 
receou el Rei que foífcm ter à ella algüas gales dos Turcos,& 
per efte modo quis ter provido tudo. E porque das coufas do 

0 Reino de Bengalla,fendo de nos mui frequentado, ate agora 
não temos dado noticia, nem do fucceííò de duas armadas 
que Nuno da Cunha mandou à aquellas partes, deixando 
com o fim defte libro as coufas da índia, começaremos no 
íèguinte com as de Bengalla, como mais vezinhas que as de 

Malaca,& Maluco,de que também nelle avemos de ef-
crever,por irmos proíèguindo noífa natural 

ordem, & caminho de 
Oriente. * * 

* 

MM 5 LIVRO 
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C A P I T V L O P R I M E I R O . 

(Da defcripcao do Q{eino de Bengalla, & doscoílumes 
dagente delle. 

O R Q V E na geral deícrip ç ão,que ,, 
em fumma fizemos da coita da In- „ 
dia na noíTa primeira Década, *não „ 
demos mais noticia do Reino de Bé- „ 
galla, que da diftieníao da fua enfea- „ 
da, Sc da entrada nclla do Rio Gan- „ 
ges (a que os naturaes chamão Gan- „ 
ga) pareceonos que aqui onde avia- „ 

mos de trattar do que aos noííos aconteceo naqüeíle Reino, „ 
deviamos dar maior noticia delle, & dos coílumes das gentes „ 

que o habitao. A íituação pois do Reino de Bengalla he na-, , Èflj cap. eftava no quademo de 

qucllaparte ondeorio Gágcs defearregatoagoaspedous 
principaes braços no Oceano Oriental, Sc onde a terra reti- de feu lugar, com que ficarão 

rãdofe mais de Tuas ondas,faz a grande enfeada à que os Geo- mnteiligmis, 

graphos 

Br 



r 
556 D É C A D A QJV A U T A . 

graphes chamarão Gangetica, & agora lhe chamamos de 
Bengalla. Nas fozes dos dous braços do Ganges fc mettem 
dous notáveis rios,hum da parte Oriétal,& outro da Occidc-
tal,ambos limites deite Reino. A hum délies chamãoos nol-
fos de Charigam, por entrar na foz Oriental do Ganges em 
hua èidade deite nome,que he a niais celebrei rica d aquelle 
Reino,por razão de feu porto, no qual concorrem as merca-
dorias de todo aquelle Oriente. O outro rio entra no braço 
Occidental do Ganges à báxo de outra cidade que fc chama 
Satigam,tambem grande & nobre, mas mciios frequentada i o 
que Ghatigam,por o porto não 1er tam commodo para a en-
trada & faidadas naos. O rio de Chatigam nafcc nas íèrranias 
dos Reinos de Avà &de Vagarù, & fazendo feu curfo do 
Nordeíteparao Sudueíte, divide o Pveino de Bergalla das 
terras do CodoVafcan, & ao longo das correntes deite rio fi-
cão os Reinos deTipora &de Bremma Limma, que rodeao 
Bengálla da parte Oriental. Pela do Norte cingem elle Rei-
no húas ferranias, que oapartáo do Reinode Barcunda:nas 
quacs abrio a naturez;a o caminho à aquelle illuítre rioGãges 1 0 
para levar fuas agoas ao mar :& nelta abertura que he no ef-
tremo deite Reino tem o Rei híia fortaleza chamada Gon j, 
para defeníão das gentes que habitãoaquellas ferras &c par-
tes montuofas por onde o rio Gangesfae,paraqüe nãopof-
fão entrar per terra nem per agoa. Voltando eíUs mefmas 
ferras aoPonente,apartão os Bengallas dos povos Paranes,& 
maisabaxo contra o Meodiado Reinode Orixá,ficãdo def-
taparte entre as ferras & acorrente do rio Ganges as campi-
nas de Bengalla. Outro rio que entra no Ganges abaxo de 
Satigam, corre pelo Reino de Orixá, & tem fuas fontes nas 
coitas da ferra,a que os índios chamao Gate, naquella parte 30 
que cila vezinha com Chaul,& por fer elle rio grande , & 
correr per muitas terras, os naturaes à imitação do Ganges, 
em que fc elle mette,chamãolhe também Ganga,&tem 'luas 
agoas por fantas como as do Ganges. Deita maneira jaz o 
Reino de Bengalla pela fua parte marítima, que he a Auílral 
entre os dous rios,eífe de Satigam aoPonente,& o de Ch.n j r 

tigam ao Oriente,& os dous braços do Ganges,em que elles, \ 
entrão,formão a figura da letra Delta dos Grc gos, como fa-
zem todos os rios grandes que per bocas entrão no mar. 

Toda a terra entre hum braço & o outro he divididaem 4 Q 

Ilhas 

Ht 

i 
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Ilhas ou Leziras, que eftão retalhadas com a agoa do meímo 
Ganges, 8c dos outros rios grandes, que nelle entrão. Das 
quaes começando da foz Oriental fão eftes os nomes das que 
vierão à noífa noticia, Tranqueteâ, Sundivà, Ingudià, Mer-
culij, Guacalã, Tipuria, Bulnei, Sornâgam, Angarà, Mula-
rãgue,Noldij,Cupitavaz, Pacuculij,Agrapara,&outras mui 
tas; Dentro dos limites com que comprehendemos o Rei-
no de Bengalla eftão eftes Reinos à elle fujeitos, Caor, que 
vezinha com o Reino Cou; 8C foi em outro tempo parte del-
le, & os Bengallas o ufurparão, & niais abaxo delle contra o 
mar, o Reino de Comotaij, 8c outro chamado Sirote, onde 
fe fazem todos os capados que vem à Bengalla, 8c vão à ou-
tras partes,de que ha grande numero: O eftado do Codovaf-
cam (que he hum Príncipe Mourogrande Senhor, 8c fe mec 
te entre Bengalla, & o Reino de Arracam) também os Ben-
gallas o contão dentro dos termos do fcu Reino j 8c afsio de 
Tipòra: mas como cftas terras fão montuofas, dizem os Bé-
gallas,que certos Senhores poderoíbs íelevantarão com cilas 
contra el Rei de Bengalla. E como entre os Tiporitas, 8c os 
Bengallas ouve femprc odio, 8c emulação, como pela maior 
parte foeaver entre Reinos vezinhos, quando algum delles 
pretende fer maior, que o outro, oü fuperior, fizerãoíe em li-
ga os Tiporitas com os do Reino de Cou, também inimigo 
de Bengallas, com qüe lhe levantarão a obediencia. E fcgú-
do efte Reino de CoU he grande, & tem mais gente de cava-
Mo que nenhum de feus vezinhos, 8c he afperó por as muitas 
ferranias que tem, pudera por íi fò conquiftar Bengalla,quã-
to mais ajudado dos Tiporitas, que he gente mui bellicofa. 
Mas como eftes dous Reinos amigos 8c confederados fão 
Gentios,fementre íiconfentiremMouros, que comarte-
lharia, &artiíÍcios de guerra de que ufão, temfeito o Reino 
de Bengalla poderofo, vem eftes dous Reinos amigos à per-
der por falta da difciplina militar dos Mouros, que a vierão 
dominar, o que lhe fobrcle vão de esforço, de animo, 8c va-
lentia. Da outta parte do Poilente contra o Reino de Orixá 
tem os Bengalas o Reino de Cofpctir, cujas campinas no té-
po das crefcentes do Ganges, fão cubertas quaíiao modo das 
do rio Nilo. E porque Bengalla a maior parte do tempo co-
rcndecom dous Reinos vezinhos, com o de Orixá, que hc 
Gentio, 8c com os Patanes,de que a maior parte fão Mouros, 
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ficava aquelle Reino Cofpctir trilhado da paífagem delles 
quando entravão em Bengalla, ate que os Patanes total-
mente fe fizerão Senhores delle, como adiante diremos. 

Delle Reino de Bengalla, & de outros quatro feus vezi -
nhos, dizem os Gentios, & Mouros d aqucllas partes, que a 
cada hum delles deu Deos leu particular dom . A Bengalla 
gente de pè fem numero : ao Reino de Orixàclefantes: ao 
de Bifiiagà géte mui delira na efpada & adarga: ao Reino do 
Delij muitas cidades & povoações: & ao de Cou grande nu-
mero de cavallos. Aos quaes afsi nomeados nella ordem el- 1 o 
les dáo efloutros nomes, Elpatij, Gafpatij, Noropatij, Bua-
patij,& Coapatij. 

A terra de Bengalla, como jaz entre vinte dous, & vinte 
fetteGràos da parte do Norte,& a maior parte deliahe de cá-
{)os, que fe regão de quatro rios notavds, & hc retalhada em 
cziras (como diíTemos) todahe mui fértil,não fomente de ar 

roz, que he feu geral mantimento, mas de muitos legumes, 
hortalizas, & fruttas, delias como as de noífa Efpanha, & de 
outras que cà não temos, que fão naturaes à aquellas regiões 
do Oriente: fazfe em todo eile Reino muito & bom açúcar, *.o 
que fe leva em fardos para outras partes: nafee nelle muita pi-
menta longa, & he abundante de todo genero de gado meu-
do&gro{fo,&animaesmontefes, &aves de ribeira de to-
da forte: crianfe muitos cavallcs do tamanho de facas de In-
glaterra, & fe colhe tanto algodão, & ha tantos officiaes que 
tecem finifsimos pannos, que pode dar de veftir com elles à 
toda Europa. Porque não fomente de Malaca por diãte, em 
que ha hum infinito numero de Ilhas naquelle Arcipelago, 
mas ainda à toda a índia, cm cujacolla em todos os lugares 
fazem infinitos pannos de algodão, por o geral da gente não 30 
lè veftir de outra coufa, quem fe quer veftir de pannos finos 
os hadeaverde Bcngalla. E nas coufas de lavores de agulha, 
Sc diíferenças de tecedura à todas as gentes os Bégallas levão 
ventagem, como fe v è nos lavrados das colchas riquifsimas, 
6 de outras coufas que de là vem. 

A gente natural da terra pela mor parte he gentia, & fraca 
para pele jar,mas à mais maliciofa,& atreiçoada de todo aqlie / 
Oriente. Pelo que para injuriar hum homem em qualquer -
parte, baila dizer, que he hum Bengalla. Mas tem hum bem 
cílepovo, que como he gente que não tem mais dc feu, que 40 

quanto 
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quanto ganhão para comcr aquelledia, neíta pobreza eftão 
mais fèguros da vida, que Os Grârtdes: porque á cites como 
lhe ientemfazenda,logolhe achão húa culpa, perquelhehc 
tomada para el Rei,& muitas vezes com cila perdem a vida: 
& quando morrem naturalmente,el Rei hc herdeiro, afsi do 
rico,como do pobre. Vfael Rei de outra tyrannia, que como 
os feusofficiaes da juítiça,&da fazenda eftão hum pouco dc 
tempo nos o fficios,& à elle lhé parece que algü eítã ja groíto 
cm razendajpor qualquer achaque o manda chamar,& a po-

i o der de açoutes lhe tira a que pode, & defpois lheveítcmhúa 
cabaia que el Rei lhe manda dar,com a qual vai mais honra-
do,que injuriado corri os açoutes, por fer filial que fica ja re-
conciliado com el Rei , & que corri aqüella honra da cabaia 
lhe manda que torne â fervir feu officio,no qual torna de no-
vo à roubar, porque fabe que afsi lhe convém para quando 
vierem outros açoutes. 

A principal cidade deite Reino he chamada Gouro, íitua-
da nas correntes do Gahge,& dizem ter de comprido tres Ie-
goas das noífas,& dozentos mil vezinhós. De hüa parte temi 

zo o rio por cerCa da bandá dá terra hum muro de'pedra & 
cal mui alto,& na parte onde o rio lhe não chega, tem hüa 
cavaCheá d'agoa,em que podem nadar grandes bateis. As 
ruas fão largas & dcreitas,&as principaes tem arvores poítas 
em ordem ao longo das paredes,para fazerem fombra à gen-
te que paíTa.É como o povo he tanto,fão as ruas tam frequé-
tadas com o trafego, & fèrviço da gente, principalmente as 
que vão demandar os paços d el Rei , que não podem nellas 
romper hüs per outros, pelo que os que acertão de cair entre 
gente de cavallo.ou de elefantes,em que vão os Senhores, & 

3P homés nobres,alli ficão muitas vezes mortos, ou efmagados 
dos pès das beítas.Grão parte dás cafas defta cidade fão no* 
bres,& bem lavradas:& a riqueza & groíTura do tratto defía 
cidade, & de todo o Reino de Bengallá era tanto, antes que 
os Patanes o tomaífem (como adiante diremos) que dizia 
Soltam Badur, fendo elle hum Rei dos mais ricos daquelle 
Oriente , &muito arrogante ̂  que elle era hum, & cl Rei de 

' Narfinga dous, & el Rei de Bengallá era tres, querendo di-
zer, que el Rei de Bengalla tinha f ò , quanto elle, & el Rei de 
Bifnagà tinhão juntamente. 

40 
C A P I -
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C Á P I T V L O . II . 

<Per que maneira os fyisde Bengalla Vierão a 
fer Mouros. 

M tempos paffado$,fcgúdo dizem, âverà cem 
annos, acertou de vir húa nao do Reino de 
Adem,que eftà na boca do Eftreito do Mar ro 
xo,ao portò da cidade de Chatigam,de que vi- i o 
nha por Capitão hum Mouro Arábio,homem 

nobre,& abaftado,que trazia coníigodozentos homés. Veíi 
do efte o eftado da terra,como fagaz curiofo,à quem a for 
tuna chamava para maiores coufas, começou à inquirir o ef-
tado do Rei,& do Reino, & feu governo, & como fe infor-
mou bem de tudo,começou conceber em íéu animo maio-
res eíperanças das com que elle alli vèo. Carregada fua nao cõ 
o retorno do que trouxera, a tornou á mandar para Adem, 
deixandofe elle ficar em Bengalla em figura de Feitor de pa- 20 
rentes ricos que tinha,difsimulando fua intenção. Aos quaes 
mandou a nao,& a fazenda, & lhe eícreveo que logo o anno 
íèguinte lhe mandaífem outra nao cõ aquella,& neilas a mais 
gente que pudeífe vir;pelo qual ardil,em tres, ou quarro via-

és,dobrando as naos, & a gente ,fe achou com quinhentos 
omés.E por elle ler ja conhecido dos Mandaríjs, que 1 ão os 

Governadores,& ávido por homem proveitofo a terra, por 
os muitos dereitos que pagava,era tido como natural. Eftare 
putação em que eftava lhe deu oufadia âç fe elle ir ofíerecer à 
cl Rei para húa guerra que fe moveo entre elle, & el Rei de 
Orixá feu vezinho,o que lhe el Rei acceitou. Masneftajor- 30 
nada o Arábio cõ fua peífoa,& gente q levava fervio de pou-
co;porque o Capitão geral do exercito que era Bengalla, co-
mo homem que fe afrontara de lhe el Rei dar o Arábio em 
maneira de ajuda, não o metteoem coufa em que elle mof-
traífe feu animo,& induftria,antes fe ouve efte Capitão mòr 
tam defconcertadamente em húa batalha que deu ao inimi-
go,que perdoo muita gente,& lhe tomarão muitos elefantes <: 
que el Rei muito fentio. O Arábio vendo o modo que efte 
Capitão com elle tinha em o defprezar,& quanto fe el Rei 
enojara da perda d'aquella batalha,pedioàel Rei q o deixaffe 40 

ir 

^ ' í 
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ir com a mefma gcnte»cóm que o feu Capitão fora desbara-
tado,porque com cllà, & com a pouca Arabia que tinha lhe 
daria vingança de fèus inimigos.Èl Rei lho concedeo , & elle 
o fez de maneira que ouve hüa grande vittoria delles, & lhes 
tomou dobrados elefantes. Finalmente elle íervio naquelle 
ofíicio da guerra tãbern,que em fatisfação diífo, o fez el Rei 
Guarda morde fua peflba, 

Nefte officio v èo elle à comprir feu dele jo,que foi matar 
à el Rei,& apoderaríè da cafa Real,& do Reino.Polo que tan 

i o fo que o matou,fe deixou eftar nos paços que naquella cida-
de de Gouroel Rei tinha,que erão maiores que nua grande 
villa,& erão a fortaleza da cidade,em que eftavão feus tefou-
ros,luasarmas,cavallos,elefantes, & mantimentos. Deites 
paços faia o novo Rei com feus Arábios, & outros Mouros 
eitrangeiros que recolheo, &c com algús Bengallas que para 
elle fe vlerão,& tantaguerrâ fez aos da cidade, que fe fez Se-> 
nhor delia,& de todo o reftante do Reino. E para fua defen-
fão,&converíao d'aquelle Gentio mandou vir muita gen-
te de Arabia, pela qual como fe vio Rei pacifico repartiò 

2.0 os officios , & governo do Reino, como lhe parccco: ÔC 
por efte modo ficarão os Mouros Senhores de Bengalla. 
E efte foi o principio de os Reis delia virem à fer Mouros, 
fendo antes elle , 6c o povo Gentio . Deite tyranno , t£ 
dos ieus vem todos os Reis que deípois delle fuccederão 
em Bengalla , não perfucceíílode pai afilho:porque pa-
ra fucceder no Reino , tem os Bengallas hum cruel, 8C 
barbaro coftume, dos antigos tempos introduzido , que 
fe algum dos fcrvidores d'el Rei , dos que elle tem na-
qucllcs paços , o matar, &C cftiver tres dias alfentado em 

30 lua cadeira Real, lem alguém o mover d'alli,he Rei iem 
mais contradição. E a razão que para ifto dão , he , que 
pois Deos fuftenta aquelle na cadeira Real aqüelles dias, 
o approva por Rei para governar melhor que o palia-
do, que per elle foi morto. E Martim Afonlò de Mello 
lulàrte , por cuja çaufa viemos contar as coüfas de Ben-
galla, dizia, que no tempo que elle efíivera naquelle Rei-
no, ouvira dizer,que cm efpaço de quarenta arinos fe fi-
zerão treze Reis per aquelle modo , entre os quaes foi 
hum eferavo feu Abexij de nação, & outro que lhe ièr-

4c via de lhe trazer o andor em que andava. E o que reinava 
N N em 
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cm tempo que Martini Afonfo de Mello lá foi > & que o 
prendeo (como diremos) fe chamava Mamud Xiàh, que na 
conjunção de füa chegada matara hum feu fobtiiiho, filho 
de Nancarote Xiah feu irmão, o qual o deixara por tutor do 
filho à hora de fua morte,por fer de pouca idade, E por pare-
cer à Mamüd Xiah que não ficava feguro coma morte do 
moço,por fe aífegurar dos grandes do Reino, acrefcentando 
hüamaldade àoutra, mandou matar mais de dozentos ho-
més,& tomarlhe as fazendas,das quaes fão Senhores os Reis 
d1aquelíá terra,não fòriiente dos que fãò mortos por culpas, 10 
mas dos que morrem fem elías. 

Efte tyranno Mamud eftavá com eftas cruezas reco-
lhido na fortaleza d'aquelles paços de Gouro, como à quem 
tudo era fufpeito: & não tinha coufa de que fe fiaíTe mais 
que de quatrocentos homés da guarda das portas que a-
via antes que entraífem à elle, repartidos em quatro Capi-
tanias. Os Capitães deftagente vigiavão à quartos, & to-
das as noutes avião de fer mudados demancirá que ne-
nhum avia de faber que porta ávia de guardar a noute le-
guinte, íènã quando era poftó nella. Somente hum Ca- t.o 
pado que tinha cargo das molheres dei Rei ,que íe affir-
mava ferem mais de dez mil, & tinha a porta mais inte-
rior onde eftava a peífoa dei Rei , não era mudado delia, 
como os outros erão das outras. Efte era Capitão de qua-
trocentos Capados que avia das portas adentro para íèr-
viço das molheres, os quaes nunca faião fora , & os que 
fora ião erão moços pequennos também Capados, D'a-
quellas molheres dei Re i , quatro erão as principaes, & da 
primeira delias quatro os filhos erão herdeiros.Finalmente o 
Eftado d aquelleS Reis de Bengalla era tátri grande naquel- 3» 
le tempo, que aviamos meller muito para "poder eferever 
fuas coufas, 

E porquê a caufa que nos moveo cfcreVer o que ate aqui 
diífemos, foi ter efte tyranno prefo Martim Afonfo de 
Mello Iufarte na fua cidade de Gouro , fera neceflario re-
petir de longe a razão porque o prendeo, & contar quam 
proveitofo lhe foi ter contigo Martim Afonfo ja folto. 
E como clle , & os outros Portuguefes que com elle fo-
rão prefos,livrarão ã Mamud Xiah da guerra que lhe os Pa-
tanes fazião. Em a qual narração fc vera , que não ouve 4© 

guerras 
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guerras naquelle Oriente de hüs Principes com outros, em 
que algüs dos noífos fe acharão,que a parte que elles favore-
cerão, não oiiveífe vitíofia de feus inimigos;E também fe ve 
rà,em quam breve efpaço fe trocão os Eftados, por grándes 
que íejáo de hüs povos em outros,quando os Principes dél-
iés os poíTuem com tyrannia. 

C A P I T V L O. I I I . 

I o Como Màrtim Jfonfo de Mello foi à el ei de 'Bengalla, requerer-
lhe amizade, ir comercio com Tortuguefes,®* do que 

fobreiffolbe aconteceo* 

T R A S temos ditto no fegundo livro defta 
Década,como Coge Sabadim Mouro refga-
tou Martim AfonfodeMel lo ,& feus compa-
nheiros de poder do Codavaícam, os quàes per 
hum Coge Sucurulà íèu parente mandou à ín-

dia cm hua fua fufta no anno de M . D . X X I X . â Nuno da Cu 
nha,que ja àaquelle tempo governava.O que moveo à efte 
Mouro fazer elle beneficio, foi ter elle negócio com o Go-
vernador Nuno da Cunha,& eraefte.Como ordinariamen-
te os mais dos annosos Governadores da índia mandão à 
Bengalla hum Capitão,à que querem aproveitar com hüa ar 
mada, cm que eiltrlo navios de homés que vão à aquellas 

Îxartes fazer comercio,de que efte fidalgo he Capitão mòr,& 
eva jurdição fobreelles,como fobre os navios d el Rei. Deu 
Lopo V a z de Sampaio efta Capitania à Rui Vaz Pereira (co-
mo atras diífemos)qüe era hum fidalgo de ferviço. Efte che-

30 gado áChatigam,quehe a cidade de Bengalla, onde conco-
rrem todos os navios que vão tratar à aquelle Reino ; achou 
alli ao Mouro Coge Sabadim , que era Parfiode nação, & 
avia annòsqueeftava naquella cidade de Chatigam nego-
ciando fua fazenda,& de algüs Mouros de Ormuz j & fize-
ra hüa galeotta à noífa ufança, leridó defefa na índia po-
ios Governadores * & porei Rei de Bengalla no feu Rei-
no , à inftancia de Raphaël Pereftrello , quando alli cf-
teye. E a çaufa porque fe defendião galeottas na índia aos 
Mouros era , porque algüs dclles íc fazião coífairos, & an-

40 dayão roubando com os navios da feição dos noífos, 
N N z & as 
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& as partes roubadas fc queixavão, que os Portuguefes os 
roubavão. 

Avendo efta defefa,como Coge Sabadim tinha muito fa 
vor dos Governadores de Chatigam, por os peitar groífa-
mente,para bem fazer feus negocios,teve em pouco impedir 
lhe Rui Vàz Pereira ufar dagaleottaque tinha feitoànoífa 
ulança.Polo que Rui Vàz lhe tomou hum galeão que no por 
to tinha carregado. Queixandofedifto Sabadim à Nuno da 
Cunha que ja governava,&pendendo demanda na índia ío 
bre iífo,fez o refgate de Martim Afonfo, & dos mais Portu- i o 
guefes,por obrigar ao Governador à lhe fazer juftiça, & ma 
dou juntamente com Martim Afonfo à feu parente Coge 
Sucurulà,para andar na demandado galeão ( que lhe foi tor-
nado com toda a fazenda ) & pratticar algúas coufas de im-
portância como Governador, alem de Martim Afonfo as 
trazer em lembrança.Erão algüas do ferviço dei Rei de Por-
tuga l^ outras cm beneficio delle Sabadim,para libertar fua 
peífoa da violência que os Governadores de Chatigam lhe 
razião em o não deixarem ir daquella cidade para a Perfia i o 
fua terra natural.Porque por o muito tempo que efte Mou-
ro efteve naquclla cidade, 8c o grande tratto que tinha d'alli 
para Ormuz,enriqucceo tanto,& era fua eítada alli tam pro-
veitofa às rendas d'el Rei,& à toda a terra, com a entrada & 
faida das mercadorias em que tratava,que o não querião dei-
xar ir para fua terra, dizendolhe, que el Rei o mandava afsi. 
Coge Sabadim porque conhecia a natureza dos Bengallas, 
&aryranniadelRei, com que lhe tomaria toda a fazenda, 
& mais que o trazião ja prefo per olho que íe não foífe, deu 
conta de tudo à Martim Afonfo de Mello, & de quam af-
fombrado vivia, temendo de perder a fazenda, 6c comella 30 
a vida.E não fomente lhe deu conta dos defejos de fua liber-
dade, & falvação, mas lhe deu muitas razoes, de quanto 
compria ao ferviço dei Rei de Portugal ter alli hüa forta-
leza, & quam leve feria de a manter , & defender :6c quan-
to ferviço elle poderia fazer à S. Alteza em Ormuz , íe o 
Governador ordenaífe como podeíTe fair d'aquelle catti-
veiro. Finalmente pedia ao Governador mandaífe Mar-
tini Afonfo de Mello á Chatigam com hüa armada à fa-
zer fazenda d5el Re i , para o que elle daria muita ajuda, & 
11a envolta delia recolheria fua fazenda , & fua peífoa. E 40 

defpois 
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defpois que fe viífe com elle , daria ordem ao mais que 
promertia. Nuno da Cunha pratticou com Coge Sucu-
rulà todo aquelle negocio, & lhe deu muita efpcrança, que 
como foíle tempo mandaria Martim Afoniò à Bengalla, & 
afsi o elpedio contente com apromeífa,& com o galeão , & 
fazenda de feu primo. 

Nuno da Cunha que effcava determinado de executar 
o que offerecera à Coge Sabadim per feu primo Sucuru-
là, fe moveo mais per húa carta que lhe el Rei Dom Ioão 

i o éfcreveo, em que lhe encomendava aquelle negocio, Por-
que Martim Afoniò querendo gratificar o beneficio que 
de Sabadim recebera em o reígatar ,efcreveo à elRei nas 
primeiras naos que àefte Reino vier ao., & também lhe ef-
çreveo Coge Sabadim , dandolhe grandes efperanças de 
ofervir bem naquelle particular , & era outros. Polo que 
rio amiode M . D . X X X I I I I . mandou Nuno da Cunha à 
Martim Afonfo de Mello (como atras efcrevemos *) com , , 
' . i " l i - ii i CApitulo.ii.ae Itvra.j.. 

dozentos nomes,em nua armada de cinco velias,de que 
erão Capitães, Chriítovão de Mello de Sampaio de hum 

ao galeão em que ia Martim Afonfo como Capitão m ò r , & 
dos outros navios erão A ntonio Pacheco, Francifco Boca-
rro, Antonio Gramaxo,& Antonio Diaz. E o regimento 
que Martim Afonfo levava ,era fomente para cãmunicar 
com Coge Sabadim,a vifta, fitio, & difpofição da terra, & 
tentar fe por ventura el Reide Bengallá daria lugar para fe 
fazer no porto de Chatigam hua cafa forte, para os Portu-
guefes aífentarem hüa Feitoria , & fer azo ae terem trato 
pacifico, &c5mercio, fem temor de alevantamentos que 
avia naquelle porto. Para efteito difto,lhe deu Nuno da Cu 

30 nhacavallos, &peças ricas,para mandar áelRei de Ben-
galla à fua cidade de Gouro, onde continuamente tinha fua 
Corte,ao coftume daquellas terras, onde fe não vai ante el 
Rei com as mãos vazias. 

Chegado Martim Afonfo ao porto de Chatigam à fal-
vamento do mar, parece que na terra lhe elfavão guarda-
dos feus perigos de cattiveiro, como ja naquellas partes ti-
v e r a . E conforme ao regimento que levava de Nuno da Cü 
nha, ordenou logo de mandar à el Rei as cartas que levava 
p a r a elle, com o prefente,que em aquelle Reino chamão 

4 o Adia, onde na o fer ta dos prcfentes fie tem eftaordemper 
3 N N coftume 
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a. Damião Bernardez, tendo liceça 
de Nuno da Cunha para ir em hum 
navio feutrattar à Bengalla, fe le-
vantou,& fezcojfairo. Em Baleaca 
te tomou muitas chãpanas de Mou-
ros,^ Gentios amigos dos Vortugue 
fes: cr na Ilha de Negamale hüa ga 
lentta de Rumes co muita fazenda: 
é" em Cbatigam roubou muitos dos 
feus moradores. E voltando para a 
índia,em feguimento dagaleotta q 
lhe levava Nuno Fernandez. Freire, 

foi prefo cm Negapatam, & levado 
à Goa,onde na cadeafallefceo fentè 
ciado em dez annos para a Ilha de 
S. Elena. 

Fernão Lopez deCaüanheda nos Ca 
pitulos 47. & 48 do liv.S. & Fran-
afo de Andrade no cap. 77 . da 2. 
parte. 
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coftumc mui antigo. Tanto que algum prefente helevado 
ante el Rei,elle o manda avaliar pelos preços da terra, & 
peros meímos preços fe paga ás partes. De maneira que 
qualquer prefente ante el Rei de Bengalla , he hüa comu-
tação de hüa coufa por outra: & mais fe contenta el Rei 
de lhe fer aprefentado per eíte modo o melhor que cada hum 
leva,que ferlhe dado de graça, por as partes não efeonderem 
o bom para o vender à outrem. E com terem por certo que 
lho ha el Rei de pagar, não tem receo de o apprefentarem. 
O prefente quC Martim Afonfo mandava erão algüs cavai- 10 
los fermofos , & peças de brocado , & de feda , & outras 
coufas que fe eítimavão em Bengalla. Epara autorizaras 
cartas * & o prefente, ordenou em modo de Embaxador 
que o levaífe hum cavalleiro que fe chamava Duarte de 
Azevedo, & em fua companhia doze homés, de que cíles 
erão os principaes Ioão de Villalobos, Lopo Cardoío, Dio-
go Ferraz,Nuno Fernandez Freire j Iurdão de Moraes, & 
Diogo Cabaço. 

Quando chegarão com o prelcnte, não forão tambem 
recebidos como elles efperavão , por fer em conjunção 2.9 
que o Mamud tinha morto pouco avia á feü fobrinho,fa-
zendofeRei de Bengalla, & com temor deita maldade , & 
da que cemettera na morte dos nobres * eítava recolhido 
em feus paços, & toda a novidade lhe eraentam fufpeito-
fa. E para maior deídita dos Portuguefes, acertarão á levar 
no prefente certos caixões com barrilinhos d'agoá rofada, 
fegundo os Mouros os navegão do Eílreito de M e c a , & 
Ormuz , como mercadoria em que fazem proveito na-
quellas partes, por os Mouros delias ferem mui deliciofos 
em coufas de cheiros. Eítes caixões forão tomados em hüa 30 
nao de Mouros per hum Damião Bernardez Português," 
que ándava levantado , & feito coífairo , fem Nuiio da 
Cunha o poder aver à mão. E no proprio porto de Cha-
tigam, onde citava Martim Afonfo de Mello , tinha elle 
tomada hüa fuita de hum Turco (que hi andava em Ben-
galla) com a qual tinha roubada a nao. E conhecendo ef-
te , ôc os outros Mouros os números, & marcas dos cai-
xões ferem de Mouros Mercadores, á quem a nao fora to-
mada , defpois d'el Rei ter acceitado o prelcnte , & car-
tas de Nuno da Cunha, taes coufas diííerão ao Tyranno 40 
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Mamud Xiah , que faltou pouco para os mandar matar. E 
para melhor effettuar feu defejo o Senhor da fuftá roubai 
da,& outros a que muito pefava da paz,& amizade que Nu-
no da Cunha queria, tomarão por atiçador defte fogo hum 
Capado chamado Agà Abdelà, ornais acceitoque Mamud 
Xiah tinha, fazendòíhé crer muitas fuípeítas de que Ma-
mud fe podia temer dos Portuguefes, dizendo, que feu off i -
cio era efpiar as terras, & com nome de amigos vinhão def-
poisà poder de ferro tomar poífedoalheoj&que eífe modo 

10 tiverão em Ormuz , & Malaca. E que tiãò era tempo, nem 
conjunção para íe fiar delles, citando cm Chatigam húa ar-
mada fua,& virem cm requerimento de amizade, coufa que 
atèeiitamnáo tinhão feito. Vltimamente fe os Portugue-
fes não tiverão algús Mouros por fuá parte, hum dos quaes 
era Alfachan, homem que tinha grande autoridade anteel 
Re i ,por fer A i o , & Meftre dos moços fidalgos que fer-, 
v iãoantecl le ,& áísi hum Elche Valenciano, que naquel-
las partes fe fizera Mouro, os noífos perderão as vidas. Mas 
afsi nefte primeiro Ímpeto d'el Rei , como 110 tempo que 

i ò fcítiVerão prefos, íempre lhes forão bõos amigos, princi-
palmente hum Gentio homem virtuofo moralmente, que 
como taleraavido entre elles por fanto, & que dezião ler 
de idade de mais de dozentos annoá. Porque eífe polo cre-
dito que tinha ante el Rei o deíviou da morte dos Portu-
guefes , ôc acabarão Com clle que le contentaífe com os pren 
der : & que achando que erão os que lhe dizião, entam lhe 
ficava tempo para os caftigar.E lhe lembrarão que nãoefta-
va em tempo para ganhar inimigos , & q u e o Governador 
da Ilidia era Senhor du m a r , & os Portuguefes erão homés 

30 que cm breve fe vingavãode quem lhes fazia dãno. El Rei 
movido com eftas razoes, & com outras, ou por fazer ma-
ior prefa, ou porque afsi teria ao Governador da índia mais 
fugeito à feus requerimentos , fècretamente elpidio hum 
feu Guazil de muita qualidade, quê foífe á Chatigam, 8c 
prendeíleàMartim A f o n f o , & a o s principaes que comelle 
eftavão. E ifto de modo que não vieffem às armas, por fer 
gente bellicofa. E para que os Portuguefes nãofo í fema-
vifados, mandou,que nem per agoa, nem per terra paf-
íàlfe homem algum para Chatigam, 8c fendo achado fof-

iQ fe logo prefo. E em quanto efte Guazil ia , não curou 

N N 4 de 
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de mandar prender à Duarte de Aze vedo,& feus companhei 
ros,ate lhe vir recado da obra que o Guazil tinha feito. 

G A P I T V L O. I I I I . 

Como Martini Jfonfo de Melloos fortuguefes que com 
elle iãoforao prefos per mandado d'ei !{ei 

de Bengalla. 

Guazil d'el Rei de Bégalla como foi cm Cha i o 
tigam,fingio que vinha muito de prcíTa à nego 
ciar certas coufas parafe logo tornar à Corte 
donde viera.E acertou ao tempo de fua chega-
da, Martim A f o n f o , & feus companheiros ef-

tarem poítos em hüa afronta com os ofíiciaes da alfandega: 
porque como nellafe paga vão por entrada das mercadorias 
grandes dcreitos,algüs dos Portuguefcs quaiido defembarca 
rão fonegarão alguas coufas das que le vavão para vender,pa-
ra não pagarem cantos dcrcitos. O que (abendo os ofíiciaes, 
totnarãolhe toda a fazenda per modo de embargo, ate paga- aç> 
rem tudojo que cráp obrigados per feu regimento. Sabendo 
o Guazil deftc embaraço, folgou com aquella occaíião para 
entender cõ os Portuguefes,& Martim Afonfo muito mais 
com fua vinda,parecendolhe que por fua interceífão, por íer 
peífoa tam principal, teria mais favoravel deípacho. Sendo 
apoíèntado o Gnazil, Martim Afonfo acompanhado de mais 
de cem homés bem ataviados, & armados para paz, & para 
guerra,ofoiviíitardefua chegada. Deite ápparato ficou o 
Guazil confufo:mas com aítucia de homem de Bengalla lhe 
moítrou bom roítro;& tocandolhe Martim Afonfo nas dif- 3 o 
ferenças que com elle tinhão os officiaes da alfandega, com 
boas palavras lhe fez o cafo Ieve,& lhe diífe, que fe informa-
ria dos officiaes proprios,& logo o defpacharia, porque tam-
bém elle fe avia logo de tornar parâ el Rei. Mas elle foi entre-
tendo o deípacho ate feaperceber para o feito á que era tnan 
dado:& como vio tempo, mandou dizer à Martim Afonfo, 
que elle citava de caminho, & tinha feu negocio acabado, 
que fe foífe 

com icus Capitães,&peíloasprincipaes à jantar 
com elle, porque fe partia ao outro dia. Martim Afonfo não 
cuidando a traição q fc lhe armava,& lembrádolhe as cartas, 40 & pre-

< 
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& prefente que tinha mandado à el Rei , fem receo algum íè 
apercebeo, como homem que ia à hum banquette mais de 
feita que de guerra,levando fomente as armas que os homés 
napazçoítumãotrazer.E acompanhado de quaréta peífoas 
das maisprincipaesjfc foiàcafado Guazil,onde forão recebi 
dos com tant-a feita, & gafalhado, quanto podião receber de 
hum parente,ou grande amigo.E fem mais detença fe aífen-
tarão à comer em húa varanda terrea,que cercava hum gran 
dc pátio defcuberto.Eftando quaíi no fim do comer t fingio 

t o o Guazil que lhe tomava hum accidente,& fe levantou,dizé-
do,que lheperdoaífem, que logo tornava. E os Mouros que 
erão prefentes per modo de cortéíia fe forão com elle,deixan 
do os Portuguefes fòs.Não tardou muito que per cima das pa 
redes,& partes que caiao fobre 0 pátio appareceo grande nu 
mero de Mouros frecheiros,& efpingardeiros, que atiravão 
aos Portuguefes,íem lhes fallar couta algüa. 

Martim Afonfo vendofe fobrefaltado,& em tamanho pe 
rigo,mandoulhes perguntar per hum moço que lhe fervia de 
lingoa,que porque os frechavão? ao que elles reíponderão q 

to difièífeao Capitão d'aquella gente da parte do Guazil que 
lhepagaífem dez mil pardaos que lhe tomara o Capitão de 
Malaca. A ilto replicou Martim Afonfo,q dividas de dinhei-
ro, ainda que foílèm verdadeiras, não fe requerião d'aquella 
maneira,& mais à que fe vinha metter em cafa de hú home 
tam honrado como era o Guazil : & que mal correfpondião 
aquellas obras ao que elle vinha à aquella cidade com cartas, 
& prefentes à el Rei de Bengalla fobre a paz, & an^zade que 
o Governador da índia queria ter com elle. A eltas palavras 
lhe foi refpondido com muitas efpingar/ladas,com que derri 

j o barãoà Chriltovãode Mello fobrinhode Lopo Vàz de Sã-
paio Governador que fora da índia,que logo morreo.Vendo 
Martim Afonfo morto a Chriítovão de Mello, diífe aos que 
eítavão com elle: Senhores mais he tslo que divida de de<jnil par-
daos-,Venhamos á Verdade}mouramos com a efpada na inao como ca-
Valletros nao com ella na bamba, matemos quem n os quer matar. 
E todos juntamente fe arremefarão à húa porta do patco,pa-
ra fairem per onde entrarão:mas eítavá tudo tam trancado, q 
não aproveitarão fuds forças. E porque citando ahi ficavão 
mais defeubertos para os frecharem, tornarãofe à encantoar 

40 no alpendre onde comerão, & nelle matarão às frechadas 
N N 5 Gonçalo 
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Gonçalo Gomez de Azevedo, Antonio de Mefquita, Anto-
nio Gramaxo,& hum page de Gonçalo Gomez ibbre feu Sc 
nhor,que querendoo ir ajudara levantar quando ov io cair, 
o ficou acompanhando na morte.No qual tempo citando ja 
Martim Afonfo,& outros mui frechados,enfraquecerão tan-
to por o fanguc que fe lhe ia,que cairão. E vcndòfc tam feri-
dos,& poftos ao modo de gado em curral,& q poucos à pou-
cos os ião matando, diífe Martim Afonfo : Senhores aqui não 
ha outra caValiaria,pois efiamos dec epadosjenàopomos em efiado de 
Chrijlãos, pedindo àDeos perdão denoßos pe ceados-, por que nefies 10 
taes ca/os,mais obra a limpeza da alma, que a força de braços; quanto 
mais que não ha que e/perarfe não a milericordia de Deos. E primeiro 
que Venhamos ao artigo d amor te,em quanto temos alento, vr lingoa, 
quero perguntara eítagente-Je quer outra coufa d? nos; por que je com 
dinheiro podemos remir as Vidas,leVe remifiao he, i? bem o podemos 
fazer,&fe quere a mejma Vida,proteftemos morrer como fieis Chrif 
tãos,<sr martyres debaxo do ferro deslesinfieis. Ditas eltas palavras 
fe polcrão todos cm giolhos,proteftando a Fè que confcífa-
vão,& mandou ao moço que lhe fervia de lingoa,que diíTeííe 
ao Capitão d'aquella gen te,que, foífe perguntar ao Guazil, 
que queria dos que ficavão vivos.O moço tornou com reca 
do do Guazildizendo,que a culpa dos mortos iora fua,pois fe 
não quiferão entregar á prifão, & que dos vivos não queria 
mais que entregarenfe para os levar a el R e i , que os manda-
va prender,para darem de fi razao das culpas que contra elles 
pedião juftiça:porque eile como Rei era obrigado de a fazer 
à quem lha pcdia.E que fe elles fe querião entregar para os le 
var à el Rei , mandaria ceifar os tiros: & para iflò ouveííem. 
leu confelho.MartimAfonfo quando ouvio efta rcfpolta dif-
fe aos que com ellc cftavão iPareceme Senhoresfer eí\a a Ver da- 3 o 
de,que a caufa do danno q temos recebido, he mais mandado d'el Ttei, 
que a divida dos dez.milpardaos,que o Guazil dizia deVer o Capitão 
de M alaca '.porque por tam pouca coufa,não fe alia de atreVsr o Gua-
xilfazer tamanho exceßo,Jenäofora ordem d'el Epois afsi he, q 

fira dos outros que tem configo? VeçoVos que cada hum de DOS cuide o 
que deVeisfazer,por que eu não quero tomar fobre mi a morte alhea. 
JSiemfou tam barbar o que queira morrer como amouco ,como efies 
Gentios filhem,pois fomos aqui Vindos porferViço d^el tf{ei ?<Loffo Se-
nhor,por cujo rèjpeito aVemosde cortar pola caValleria não pola 
Vida. Tor quefegundo entendo, el <% não quer nofia morte ,fi não 4o 

nojfa 
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nojfa prifão, para algum interejfe [eu, que lhe importa mais que mo-
rrermos toáos.Vntúcáào elle negocio entre todos, aífentarão 
cm fe entregar,jurando o Guazil em fua lei que os levaria vi-
vos âel Rei.E paraiífo vèo áhúa janellado pateo, onde o ju-
rou no fcu Moçafo. 

Per efta maneira Martim Afonfo ,& feus companheiros, 
que ferião poucos mais de trinta,íe poíèrão nas mãos do Gua 
zil,osquaeslogo forão mettidos em hua cafa com as mãos 
atadas, & es bulhados de quanto trazião pelos miniftros de 

1 0 fua prifão.3 Da qual efcaparão Francifco Pacheco, & Io ao a.. Efta prijat de Martim Afonfo ef-

Iufarte Tição, porque oPacheco não foi ao banquette, por cr*ni'mr*m*ncira Francifco de 

ficar na poufada de todos por guarda delia. E o Iufarte por fer ^ t a r t T 
grande monteiro,naquelle mefmo tempo era ido à monte. 
Os quaes fabendo o cafo,& prifão de íeus companheiros, fe 
acolherão aos navios,& fe poferão em falvo. O que não pu-
derão fazer outros Portuguefes,& os efcravos Cnriftãos dos 
que forão prefos. El Re i foi logo avifado per cartas do Gua-
zil da prifão dos Portugueíes, & ao mefmo tempo o foi Nu-
no Fernandez Freire per hum Gentio ícu amigo per nome 

zo Darindà,que o conhecia ja do tempo que eftivera em Cha-
tigam.O que Nuno Fernandez logo comunicou com Duar-
te de Azevedo,&xorifültando todos,fe os quifeífem! préder, 
o que farião,como fabião o que Martim Afonfo paílara an-
tes de fer prefo, aíTentarão de fe não deixarem prender. Mas 
defpois que eftando elles juntos na poufada,fe virão de fubi-
to acõmettidos de quinhentos homés efpingardeiros, lhes pa 
receo que feria foberba,& temeridade quererfe defender, & 
ferem homicidas de íi mefrnos ,diíTerão que fe entregarião' 

pois el Rei o mandava: polo que não forão tam enxo-
3 o valhados dos miniftros, como Martim 

A f o n f o , & feus compa-
nheiros. 

C A P I -
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Como Martini Jfinfo de Mello, isfeus companheiros forao leVa* 
dos à el%ei a cidade de Gouro}& do que papou Antonio 

da Sifaa indo refratar à Martim 
Ajoujo. 

A N T O que Martim Afonfo foi prcfo com 
os feus companheiros, forão mcttidos em húa 10 
cafa cfcura,fem ferem curados de fuás feridas. 
Equando vèoanoute vierão muitos minis-
tros de fua prifão,& apartando hús dos outrosy 

os principaes delles poferao em andores, & os levarão todos 
acompanhados de gente de guerra, & caminharão com clles 
toda a noute.E quando vèo ao outro dia, acharãofe em húa 
povoação chamada Mavà,q feriafeis legoas donde partirão. 
Efte lugar era porto de mar: & porque o Guazil fc temeo que 
embarcando logo alli em Chatigam, podião aquellcs prelos 
fer tomados pelosPortuguefes q eílavão nos navios, os man 1 0 
dou de noute à aquelle lugar , onde eftavão certos navios de 
remo ao ulo da terra,nos quaes mettidos,com as mãos atadas 
aos pefcoços,oslevarão à cidade de Gouro. 

A gente dos navios como foube que Martim Afonfo cia 
levado prcfo,& outros co cllc,& qno banquette forão mor-
tos outros,fairãofe do porto de Chatigam,temendofe de ou-
tro tal perigo,& como foi tépo forãolè caminho da índia dar 
novas à Nuno da Cunha d'aquelle defaitre, de q elle foi mui 
anojado,por fe lhe abrir de novo aquella guerra de Bengalla 
em tempo que tinha na índia muitas coulas â que acudir. E 30 
dizia,que aprifãode Martim Afoníòforaem penitenciado 
que elle lhe diífera,& eferevera à el Rei de Portugal cm abo-
naçãodefuaidaà aquellas partes, & dos bés que íè podião 
confeguirem fazer fortaleza em Chatigam. E fegundo os 
trabalhos que elle paííou 7 bem purgou efta informação, 
de que Nuno da Cunha fe queixava: porque elle , & ieus 
companheiros não forão tratados como homes raclonaes, 
mas como bcítas feras. A prifão em que os metterão efe ura, 
nos paços dei Rei,de fronte de outra em que erhwa Duarte 
de Azevedojcom os mais da embaxada, era hüa fcmelhança 4 D 

do 
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do inferno , fem ter algum modo de refrigério, mais que a 
confolação que recebião dos amigos que diflemos} em luas 
necefsidades» 

Nuno da Cunha como a prifão deftes homés o atormen-
tava,tanto que vèo a monção para Bengalla, à grande preíTa 
fez preítes húa armada de nove vellas(como a t r a s a m o s *) *Ka c a*M° 
em que iriãoatè trezentos &cinqüoenta homés,& por Capi 
tão Antonio da Silva de Menefes. O regimento que lhe deu 
foi,que como apportaífe à Bengalla,a primeira coufa que fi-

i o zeífe foífe mandar notificar ael Rei,como elle o mandava pa 
ra faber a caufa da prifão d'aquelle Capitão,per quem lhe ma 
dara tratar de paz,& amizaderporque fazendo ellecoufaper 
onde mereceíie caftigo, o íeu delle Nuno da Cunha bailava 
para o el Rei não mandar prender quando lhe notificara fua 
culpa,por el Rei não violar o dereito das gentes, que he não 
prender,nem matar Embaxador,ainda que feja de inimigos^ 
quanto mais fendo feu^ que reprefentavaàel Rei dePortu-
gal feu Senhor, com quem elle Rei tinha paz, & comercio. 
Mas quando elle Antonio da Silva viífe que el Rei não ref-

l ô pondia com paz,nem lhe entregava à Martim Afonfo,& aos ; 

outros catti vos,entam lhe fizefíe guerra à fogo , & à langue. 
E porque todos eites Príncipes Orientaes tem grande vaida-
de nos prefentes que lhe levão com as embaxadas,& he meio 
mui coílumado para bem negociar com elles, ordenou Nu-
no da Cunha que com Antonio da Silva foífe Iorge Alcofo-
rado com hum prefente para el Rei em modo de meíTageiro, 
para mais levemente poder ir a cidade de Couro, ondeei Rei 
ellava. E acertou que eílando Antonio da Silva para partir 
de Goa,vèo hi ter hüanao de Ormuz,& nellahum criado de 

30 Coge Sabadim,quê de Chatigam fora là vender fua fazenda, 
& lhe levava outra por retorno. E porque Coge Sabadini fo-
ra a principal caufa de Nuno da Cunha mãdar Martim Afon 
fo à Bengalla,lançou mão Nuno da Cunha de fua fazenda,& 
deíle feu criado,& entregou tudo à Antonio da Silvaem mo 
do de reprcfalia, com tal ordem,que não áVçndo permeio de 
Coge Sabadim o que pedia,retiveííe fua fazenda,& criado,& 
não mandaífe Iorge Alcoforado à el Rei. 

Antonio da Silva partido de Cochij , como foube que em 
Coulam eílavahúa nao de Mouros à carga de pimenta, paL 

40 fandoperalli, a tomou. E chegando à Chatigam, ordenou 
logo 
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Iogo,como per cartas Martim Afonfodc Mello foubefle de 
fua vinda. E à e l l e , & aos outroscattivos parcceo bem c|uc 
devia logo dc mandar Iorgc Alcofarado com oprclente a cl 
Rei,parecendolhe que com fua ida acabaria a foltura de to-
dos. Mas cl Rei ellava tam duro por os maos intentos que ti-
nha,que não refpondco ao propoíito da liberdade, fomente 
que fe tornaífe à Antonio da Silva, dandolhe húa carta para 
Nuno da Cunha, cm refpofta da que lhe levou , em que lhe 
mandava pedir certos pedreiros,ar meiros,& ourivezes,quaíi 
cm modo do refgate dos cattivos. Antonio da Silva, porque t o 
tinhaaífentado com Iorge Alcoforado, que dentro de hum 
mes fe tornaífe, porque paífado elle, como defcfperado do 
pouco que acabara com el Rei,avia dc fazer guerra aos luga-
res do Reino da fralda do mar, vendo o tempo fer paífado, & 
mais algús dias que lhe deu de falhas, pareccndolhe íèr prefo 
como os outros,queimou grande parte da cidade de Chati-
gam,por fer de cannas ; & pela mefma maneira fez entradas 
cm très,ou quatro lugares,fazendo quanto danno podia, cm 
que cattivou,& matou muita gente da terra : mas eílè danno 
pagarão Marcos Barbofa, Gonçalo Fernandez, & Manoel to 
Lobo de Sequeira, que morrerão, & outros que forão feri-
dos na peleja que teve. Chegada efta no va à cidade de Cou-
ro,mandou el Rei apôs Iorge Alcoforado, que avia très dias 
qüe era partido :mas quis Deos que eleapou apreííandoílè 
o mais que pode,por no caminho faber o que Antonio da Sil 
va fazia,que o vèo tomar eftando ja de verga d'alto para a I ij 
dia.ElReicomamdinaçãodo que Antonio da Silva fizera 
mandou ameaçar à Martim Afonfo, & os outros prelos 
tirarlhe a metade do comer,&c apartalos de dous em dous, ôc 

fe deixou dc lhe fazer mais mal,foi por lhe parecer que 3Q 
Nuno da Cunha por fua carta lhe avia de 

mandar os officiaes que 
pedia. 

C A PI-
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Como Xercban Capitão d'elT{ei dos Mogolesfe foi de feu ferVico 
para el 1{ei de <Bengalla,o qualofexjeu Capitão m òr, Zr def 

pois fe levantou contra elle, dr fe tornou ao mef-
mo %ei dos Mogoles. 

S T A N D Û Martim Afonfo de Mel lo ,& 
fèus companheiros na dura priíao que diíTe -
mos, como Deos NoíTo Senhor acode com 
fuás mifericordias nos tempos defefperados 
de remedios humanos^em hum mométo mu-

dou as couíàs ao reves do eftado em que eftavão. Porque à el 
Rei Mamud pôs em tantanecefsidade,que não fomente cef-
fou do furor que tinha contra Martim A f o n f o , & feus com-
panheiros,mas com mimos,& favores os começou à conten 
tar,& amimar.E para que fe veja melhor quam pouca fegu-
rãça os tyrannos tem no tempo do maior feu repoufo(fe elles 

ao nefta vida o podem tèr)traremos algum tanto de longe a cau 
fa perque v èo à aquclle Eftado, que he hum dos maiores e-
xemplos de noífos dias. 

N o tempo que Babor Patxiah Rei dos Mogoles conquif-
tou o Reino de Deli j , hum dos Capitães que naquella con-
quifta o fervirão foi Xerchan ( como atras ailTemos *) por os upittile ^.dolivre.g. 

quaes ferviços Babor lhe deu a cidade de Chinao, & outras 
terras que comeífe.E coma mefma reputação em que Babor 
o tinha ficou per fua morte em íèrviçode Omaum Patxiah 
feu filho. Acabada a guerra do Delijjcm que elle fora Capi-

30 tão deftes dous Reis,como os Principes acabado de não ave-
rem tanto mefter os homés,os deleftimão, &c efquecem, & 
fe não dão por tam obrigados por os ferviços paíTados,como 
por os que efperão defuturo.E ou porque el Rei o mandou, 
ouporqueoconíèntio,acontcceo hum dia,que querendo 
Xerchan entrar onde e flava el Rei,como cada dia fazia, não 
fomente lhe defendeó a porta o officiai delia, maé ainda dos 
Capitães que prefenteseftavão recebeomao tramento. Do 
q u a l c a f o fazendo elle queixume áel Re i , foi a fua rcfpofta 
tanque delle fe ouve por mais injuriado que dos outros. Polo 

40 que entendeo que lhe tinha avorrecimento, que ja avia dias 
f e n t i a 

rr/™-""̂  sssssasssaa^^ s s 
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fcntia nclIc.Tinha Xerchan hum irmão feu por nome Hedc-
delechan,homem esforçado,& de muitos merecimentos, cõ 
que comunicou fua afronta.E vendo ambos,que com as gue 
iras dó Dèlij acabadas,el Rei os eftimava em pouco, & quõ 
os feus Capitães Mogoles os defejavão deltroir por ferem na 
turaes da terra,ordenadas fuas coufas fecretamente, fe forão 
para el Rei de Bengalla. Xerchan ficou com elle em Gouro, 
& Hedelechancõ cento & oitenta de cavallo que tinha íeus 
foi tomar húa cidade de Gentios chamada Rotáz per hum ar 
dil,avendo muitos dias que el Rei de Bengalla a pretendia 1 0 
aver,o qual mandou logo muita géte a preíla com que ficou 
Senhor da cidade. Com efta boa entrada ficarão eítes dous ir-
mãos mettidos no ferviço d'el Rei,& acreditados: dos quaes 
Hedelechan ficou naquellas partes de Rotàz , & à Xerchan 
mandou el Rei quefoífe por Capitão de certa gente debaxo 
da Capitania de Mocadam Olam (que quer dizer Capitão 
do Mundo) o qual el Rei trazia na parte do Reino dos Pata-
nes, vezinhos aos Mogoles do Reino de Deli j , com grande 
poder de gente, por ler feu cunhado, cafado com húa fua z ® 
irmãa. 

Correndo o tempo, vèo efte Mocadam Olam à morrer an 
dando no campo com fcu exercito,cm cujo lugar a gente dc 
guerra levantou por Capitão mor à Xerchan, por o grande 
credito que janaquelle tempo tinha por os honrados feitos 
d'armas que naquella guerra lhe virão fazer. N o qual cargo 
el Rei de Bengalla o confirmou.Xerchan como vio morto à 
Mocadam, & que elle ficava com a potencia d'aquelle gran-
de exercito, per hum tempo difsimulou o que trazia guarda-
do em feu peito, que era vingar a mor te do Rei minino, & 
dos Grandes que Mamud matou. E afsidefpois de ter ávido 30 
algúas vittorias dos Mogoles,que defeião do Delij ao longo 
do rio Ganges à roubar,com as quaes ganhou grande credi-
to entre os Bengallas, & muito mais por fua liberdade para 
todos,parte neceffaria para ganhar as vontades da gente, co -
meçou à tomar a voz contra o Tyranno Mamud, chaman-
dofe vingador do fangue do menino Rei innocente. 

Não paffarão muitos dias, que efeandalizado Omaum 
Patxiah de Xerchan, poro danno que fizera áfeusCapitães, 
vèofobreelle,& o desbaratou. Mas Xerchan não ficou tam 
quebrado, que Omaumfenãocontentaffe do concerto de 40 

paz 

j A. ' 
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paz que Xerchan Ihécõnletteo,dizendo, que elle fazia gue • 
rrà à aquelle tyranno tam julta como elle fabia, pois maçara 
leu Rei , & aos principaes homés do Reino. Mas que elle o 
lerViria como Capitão que jâ fora leu tam leal, como elle lá-
bia. £ que não queria mais delle que darlhe algúa parte do 
que ganhaífe para fe manter * E para fegurança de tudo, 
lhe daria em arrefes feu filho maior Gilalchan, que o an-
daífe fervindo com algúa gente de cavallo. Elie concer-
to aceitou Omaum, vendo que á culta de Xerchan , fem 

io por cabedal de fuâ caía , podia acquirir em Bengalla al-
gúa coula-, avendo também refpeito que Xerchan íervira 
á feu pai, & à elle lealmente, & que tivera julta caufa de 
íè ir delle, & de feu ferviço, E que a guerra que fizera aos 
feus Mogolcs fora como Capitão d'elRei de Bengalla,& 
debaxo de fua bandeira como foldado que ia ganhar vi-
da , & não como inimigo em modo de fe vingar delle. Ê tam 
bem «laquelle tempo tinha Omaum feu intento nas cou^ 
fasde Cambaia, de que atras efcrevemos,& por" iííb dei-
xou Xerchan 110 eitado cm que citava, que defpois o pós â 

i ô elle,no que adiante diremos. Neila guerra de Cambaia, feu 
filho Gilalchan que andava com Omaum em arrefens.fe Ian 
çou com Soltam Badur,o qual fabédo cujo filho era, & o mó 
do como andava,o mandou à feu pai mui honradamente, do 

qual beneficio não refultou pouco proveito ao Reino de , ^ 
X I • j- r j- * i.Ào Ânfiam cbamaõ os Arabes O-
Cambaia,como adiante le dira, _ fiom,& Afi«m, pouco corrupto de 

Como Xerchan teve leu filho etníeü poder , ficòü com Opio, nome qos Gregos Ibederão. 

mais animo, ê< menos receode Omaum para fazer guerra ^ f o H a m d a ^ , o u i a p i : 
\ r \ ti r o ma de dormi letras, as quaestrefie 
a Bengalla,ícm ter com elle conta,para o que teve duas tantoemcãbata,qbacafcadedor-
caufas principaes; a primeira andar Omaum algum tanto midtirac4paz.de bua canada ta-

, r, ,, 1 i. 1 i . , ° voa Ha muitas diferenças de An-
5 0 quebrado d aquella grande potencia de gente commue en- %m.0docairo,aqchamão Mece-

trou em Cambaia, porque lá perdco muita, &algúsgran- n,be o mais esimado,&de mòr pre 

des Capitães que naquclles defpojos fe fiarão ricos, fo-
ráo comer com repouloluas prelas, por andarem mui dei- xo,& fe jaz ms Reinos de cãíaia, 
contentes delle. Porque vendofe com tantas vittorias, & Maniou.&chitor.Heianiaafriai 

. r 1 • • ' i r - 11 dadedo AnSam,q nfindo delle incõ 
tam poderolo, concebeo tanta opmiao de í i ,quenao lhe gradamente maia, & os ij de or. 

fallecia mais que mandaríe adorar , o que lhe Caulava o dinarioocomê,fe o não continuio, 

Anfiam que tomava (que he o Opio ) com que os índios fe cone™ P^" d e mTV f r m f e 
I I ii • 1 • 1 C • ~ aos 3 o tohiao,com qnao (ente feus 

embebedao mais,do que taz o vinho por torte q leja, perq trílbaii)0Si„m cuidãodelles, & em 

Xerchan o vèo à ter em menos. A outraCàüfáde fe elle não te Meda, 
•„o merdeOmaum^queRumeckn .quede ixandoofev iço 

O O dei Rei 
» 
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dei Rei de Cambaia fe vèo para elle, ouve por galardão de 
feus ferviços a morte,acabando de lhe fazer hum mui grande 
ferviço,& foi efte. 

Tomada per Omaum a cidade de Laor , ficavalhc o caf-
tello, íituadofobre húa pena viva, pelo pè da qual corria o 
rio à que os da terra chamão Rave. E avendo dousmefes 
que fe defendia, vendo Rumechan à cl Rei agaftado, & en-
fadado de cfperar alli tanto tempo, diffelhe, que não levaífe 
mâ vida, que fe foíTe, & o deixaífe à elle com aquelle cargo, 
queelle lhe daria o caftello, ou a vida. Partido el Rei d'alli *o 
para húa cidade perto, deixou dous irmãos feus quaíi Com 
todo o e x e r c i t o & mandoulhe que deixaífem ufar à Rume-
chan de feu ardil,com que efperava tomar aquelle caftello, o 
que afsi f e fez , per efte artificio. Foife Rumechan pelo rio 
acima obra de tres legoas,& là ordenou hum caftello dc ma-
deira fobre barcos,tam alto,que podeífe igoalar com o ou-
tro da cidade íituadofobreapedra.E como efte rio Rave he 
grande, & cabedal, por fer o fegundo braço de que fe faz o 
Indo, trouxe por elle Rumechan eíta poderoía machina, 
com a qual tomou de noute o caftello, elle fòcom os f e u s 1 0 

Turcos,de que era Capitão,iem nefta entrada elle confcntir 
Mogoles. Os irmãos dei Rei quiferao logo entrar dentro, 
mas elle o não confentio,dizédo,que elle promettera à el Rei 
de lhe fazer entrega delle,oude lua cabeça,por tanto à elle o 
avia de entregar.El Rei fabendo a nova da tomada do caftel-
lo,& o propofito dc Rumechan, o vèo receber delle. E por 
fentir nas palavras com que Rumechan lho entregou, que 
efperava que elle lhe deílè aquella peça,pois a ganhara per a-
quelle modo, por o não delcontentar deu a cidade à feu ir-
mão Camiran Mirza,dizendo, que lha tinha promettida. 3 o 

Todavia Rumechan foltou algúas palavras em abonação 
de feu faber esforço", & quam mal o fazião com elle: & 
que per menos ferviços tinha el Rei dado à Capitães Mo-
goles maiores coufas, não chegando à peíToa delle Rumc-
ciian com muita partc.Eftas palavras com outras defta qua-
lidade não fatisfizerão à algús Capitães que as ouvirão,& as 
aggravarão muito à Omaum Patxiah, chamando á Rume-
chan alevantadiço , & que não feria muito cõmetter algúa 
traição .-porque entre palavras defua abonação, & de fèus 
Turcos,diíferasy/b quem me dera dez milTurcos comigo ar a fer 40 

Senhor 
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Senhor do Mundo^desfazendocmas outras nações. Donde íc 
figuio que antes de rhuito tempo Omaum fccretamentc lhe 
mandou dar peçonha,& afsi acabou Rumeehan. 

c A p I T v L O; VIL 

T>a guerra que Xerchanfez à el Rei de Bengalla,em que os fortu-
guefesinterVierão, i? do concerto com que 

dejiítio delia< 

O R N A N D O à Martim Afonfo de Mel-
lo , èâíeus companheiros, que ellavão pre-
fos com tanta afperézâ, vèo Xerchan apertar 
tanto àel Rei Mamüddc Bengalla, que delle 
e liava bem defcuidado,que o temor que tinha 

delia guerra, lhe fez mudar o odio que tinha à Martim Afon 
f o , & aos Portuguefes em amizade, pola opinião de elles, 
comconfelho, & obra o poderem ajudar. E ainda por mais 
de preífa terem termo os feus trabalhos, acertou de chegar 

t o áo porto de Satigam(que he o outro porto do braço Occi-
dental do Ganges) Diogo Rebello Capitão da pefearia do al-
jôfar,que he no cabo de Comorij, onde chamão Callecarè. 
A elle Capitão mandou Nuno da Cunha encomendar que 
foífe ver fe per algum modo podia per aquella parte tirar â 
Martim A f o n f o , & aos outroscattivos; O qual quando foi 
vifto 110 porto com duas fultas,& hüa atalaia que levava,cau-
fou tanto temor ao Capitão daquelle lugar,que logo man-
dou recado à el R e i , dizendo < que temia, que por caufados 
cattivos Portuguefes que não foltava fizeíFe aquelle Capitão 

j o outro tal danno na terra,como o anno paliado fizera o outro 
Caipitão Poftugues nas partes de Chatigam.Diógo Rebello 
por fentir elle temor,& querer levar aquelle negocio per ou-
tro modo,dilfelhe,que queria mandar hu meílãgeiro a elRei, 
& hum prefente,q con vinha elle dar ordem à ilío; o que logo 
fez.O prefente mandou Diogo Rebello per Diogo de Spin -
dola feu fobrinho,& cõ elle Duarte Diaz, os quaes chegarão 
à cidade de Gouro atempo que ellava elRei tam apertado 
de feu inimigo Xerchan que não tinha Outro defeanfo fe-
não mandar'trazer ante fi à Martim Afonfo (porem pre-

. 0 f 0 , & com grande guarda , temendo que lhe tugiffe pára 
4 O O i Xerchan) 
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Xerchan)& comelle pratticavanas coufas d'aquella guerra, 
& como queria mandar hum Embaxador ao Governador da 
índia,que lhe mandaíTe algús officiaes que avia melter. Mas 
eftafimulação de officiaes eraliança de amizade que elle pre 
tendia,com pedir ajuda de Capitães contra feu inimigo, por 
elle ter entendido que Soltam Badur Rei de Cambaia por 
fim de feus trabalhos,no Governador achara amparo de vida, 
&porfemetter em fuas mãos o livrara de feu inimigo O-
maumPatxiah. 

Finalmente chegado Diogo de Spindolaà Corte, el Rei 10 
orecebeo mui bem, & mandouà grande preífa ao Capi-
tão de Chatigam em refpofta da carta que lhe eícreveo fo* 
bre a vinda de Diogo Rebello, que lhe fizeífe muito gafa-
lhado, & lhe diífeífe que logo defpachava o mcílàgeiro que 
lhe mandara, & afsi o fez , defpachando mui bem à Diogo 
de Spindola.Com elle mandou feu Embaxador,com reque-

a lih tmb4X4dorcheSoHZindiaúmc™°a Nuno da Cunha de amizade, & paz.* E em fi-
antesq mnoda cuuha fojfta ulti nal delia dava efperança de dar em Chatigam lugar para 
mavez^à Dio,donde tornando à f a z c r hÜa cafa forte, quafi ao modo d'el Rei de Cambaia 
Goa elpedio logo Vafco Pirez, de Sa , , _ . 1 - , . . r r * • \ 
faio ei büa armada de nove veilas, quando deu Dio. Porque como Martim Aromo nao ia a 10 
f ara ir áfoccorrerel Rei de Bengai outro fim,fenão de tentar fe el Rei de Bengalla daria li-

üzszsisspz m ™ f e
 f a z c r a f o , ™ l c z a > & ™ ° f , c i o c m 

rios erão Antonio de Mello, vran- le lana , como vio a el Rei na necelsidade, & temor em 
cifco de Barros de Paiva, Manoel qL l c eftava, & quantas vezes o mandava chamar , foilhe Mafcarenbas ,Cbrillovão d'Oria, j j * 11 r • r i-n i n i • 
Diogo Rabeilo-, & outros, vafeo PI- dando a entender quam ícguro teria leu Eltado fe obn-
rez.partio de cocbi\ em Maio, levã gaífe à Nuno da Cunha à fazer alli hüa cafa forte , por 
doconjigo0 Embaxador os muitos infultos, & incêndios que os Portuguefes pa-Ternâo Lopez, de Caftanheda no . . N ' „ . „ * 

cap.iSj.doliy.s. deciao quando a Bengalla vinhao a leus comércios. E que 
tendo alli efte recolhimento feguro, fempre teria ate qui-
nhentos Portuguefes preftes para qualquer necefsidade 30 
fua , alem de pôr elles obrigar à Nuno da Cunha à lhe 
mandar toda ajuda. E que do que o Governador fazia 
por elle, & por os Portuguefes,fe veria o que faria quan-
do eítiveffe obrigado por tanta gente , tudo em proveito 
delle Rei de Bengalla , por razão dos rendimentos que 
avia de ter dez vezes dobrados na entrada , & faida das 
mercadorias: porque com temor dos roubos que alli acon-
tecião muitas vezes os mais dos Portuguefes não oufavão cõ 
fiar fuas fazendas da guarda de hüa cafa edificada de can-
nas. Finalmente com eilas outras razões enfiadas à cite 4 0 

progo-
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propoííto da fortaleza, afsi tinha Martim Afonfo movido â 
el Rei naquelles feus temores, que não fomente defpachou 
mui bem à Diogo de Spínola, & com elle feu Embaxador,; 
mas ainda mandou à Nuno da Cunha vinte dous dos catti-
vos,como penhor defua amizade,defculpandofe de não mau 
dar Martim Afonfo,& os outros q ficavão por razão de foi« 
gar muito de os ter junto configo.E ainda por mais adoçar a 
vontade de Nuno da Cunha,para o q lhe mandava requerer* 
fez que Martim Afonfo lhe efcreveüe hüa carta em favor de 

to feus requerimentos. 
Ncfte tempo fazia el Rei tanta conta de Martim Afonfo, 

que querendo íeu inimigo Xerchan entrar per hum certo 
paífo da fortaleza de Gorij ,que diífemos cftar na quebrada 

: o rio Ganges fae para as terras de Bengalla,pcr feu Co 
elhò mandou lá doze Portuguefes, quaes elle nomeou, para 

darem ordem aos Bengallas, como defendeílèm o paífo, os 
quaes ião era duas fuftas,de que foráo Capitães Ioáo de Vil-
lalobos,& Ioão Correa. E ja confiava tanto nelle, & em feu 
confplho,que o trazia foltormas o temor o fazia per outra par 

1 0 te defeonfiado de o perder,& afsi per olho o trazia prelo,pot 
to que mimofo de veftidos, & dinheiro, quanto elle, & os 
companheiros avião mefter. 

Xerchan por lhe fer impedido õ paífo pelo esforço, & in-
duftria dos noífos per onde determinava de tomar a cidade 
dè Ferranduz,queeftá vinte Iegoas da cidade de GòUro,onde 
cl Rei eftava, foi bufear outra quebrada da Serra, pela qual 
vèo a cidade de Gouro, & affirmafe que trazia quarenta 
mil dc cavallo, & mil & quinhentos elefantes de peleja, 
& dozentos mil homés de pè , & pelo rio abaxo trezen-

fO tas almadiasjcada hua com dous remeiros, & tres frechei-
ros. Tanto que Xerchan paífou a Serra per outro pòrto, 
& nãoper onde os noífos eftavão, o Capitão Bengalla que 
com ellcs eftava na cidade de Ferranduz,defamparou aquel-
lç lugar,com que o Capitão dc Xerchan que alli eftava 
com aqucllas almadias,fe vèo pelo rio abaxo ter á cidade 
dc Gouro,entre a qual,& o exercito de Xerchan, fe mettia o 
Ganges,no qual tinha el Rei oitocentos paraos, para lhe de-
fender apaífagem.Nefta defenfão oito Portuguefes cm hum 
parao, de que era Capitão Duarte de Brito, fizérão ma-

40 ravílhas, principalmente por tomarem hum elefante que 
O O 3 vinha 
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vinha pela agoa abaxo,que el Re i muito defejava,& mandou 
que lho tomaíTem per modo de vittoria,eílandò elle vendo a 
peleja de lugar bem alto, que caia íobre o rio. Eíte elefante 
cuít ou a vida de Ioão de Villalobos,de Afonfo Vàz ,& de Ma 
noel Vàz,que erão dos oito do párao. Mas toda Via Xerchan 
afsi apertou a cidade,que vèo el Rei aífentar pazes com elle, 
com tenção,que da índia efperava que o feu Embaxador lhe 
trouxeíTe gente para fe defender deite inimigo que b aperta-
va. O concerto das pazes foi , que Xerchan do arraial aonde 
citava avia de fazer húa adoração, ou humilhação à el Rei de » 
Bengalla, à que elles chamao Sumbaia, & lê foífe logo. 
E que el Rei de Bengalla,para pagar aquellagente que allí 
trazia,lhe deífe hüa fomma de dinheiro.Mas no cõielho de el 
Rei dar elte dinheiro,não foi Martim Afonfo , antes o con-
trariou,dizendo,que com elle lhe faria defpois a guerra. Pore 
como Mamud fe levantara com o Reino,& não era Rei legi 
timojfc não tyranrto,não fòméte fc temia dos inimigos, mas 
dos feus vaífallos,& domeíticos,& andava tam aífombrado, 
que alem d'aquella fomma d ouro que dera em publico > deu 
fecretamente outra tanta por fe aquietar. 2 

a. Efte Afonfo Vaz de Brito defpa- C A P I T V L O. VIII. 
chou de Cochij Martim Afonfo de 
Soufa,per ordê do Governador Nu-
no da cunha,em bua fufta.para Bê Como el %ei de Bengalla deu liberdade à Martim jífonfo dé Mello, 

C ^ f f y í Vk^iM^aálnd.a.EcomoXercban^con-
à Cbatigam,& d'allifoiao Gouro, tra elQ^eiyO- lhe tomou a cidade de Gourofs el l^ei 
onde deu à el Rei büa carta de Mar fe fot ^ Qmaum fatxiab , W do aue 
tini Afonfo de Soufa, em q lhe dava II í 1 
razão dos fuccejfos pajfados de Cam lhe JUCCCdeO. 
baia,que eftorvorão ao Governador 
viandarlbe aqueVe anno o foccorro 3 
de gente qper feu Embaxador lhe L Rei Mamud de Bengalla como íè vio deíà-

I f S i g fa^* J t a d ^ « « , » * * r f p c 
tim Afonfo de Soufa,qdejfe líber da- jLM rança que Nuno da Cunha o ajudaria por a em 
de a Martim Afonfo de Mello. Por E g T J baxada que lhe mandou, deu licença à Martim 
eft a carta, & promeffa deu el Rei li- ULjlsnl A f r o r - i • r 
etnça a Martim Afonfo de Mello,& _ At0nl0,& aOS JcUS COpanheitOS,q fe toílem pa kfeuscõpanheiros paraq fefoffem raalndia,& q íòmente ficaífem cm modo de arrefés Afonfo 

E S X K f à t S . d?lf"°>: A " t o n i ° • N ™ ° F r a r e > * 

to,cr chegarão afalxamêto a Goa. loao Adao.E rez Deos merce a Martim Afonfo em ièr logo 
Fernão Lopez de cafianheda nos partido,porq.nas coitas delle vèo recado à el Rei para o entre 
capítulos ,7;.& i$o.dohvro.s- ^ p o r t è r novas q Xerchan vinha outra vez mais poderoíb 4< 

iobre 



entre C.odavazcam , & Amarza-
cam,pretendendo cada humJer Se-
nhor da cidade. Delia fe pudera fa-
cilmete apoderar nejla occafiãoVaf-
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íòbre a cidade de Gouro.E fua Vinda erá por fer paííado hum 
anuo defpois c] rccebeo aqlla grande quantia de dinheiro,pe~ 
dindolhe q lhe deíTe outro canto por fer paíTado o tépo,dizen 
dotj era tributo annual.E porq el Rei o negava, elle v è o , & 
cercou a cidade,& á ferro,lk à fogo a tomou, não perdoando 
á coufa viva,ate chegar às cafas d el Rei.a Das quaes lhe á cl a No tempo q Xerchan tomou a d-

Rei cõvèo fair,& pelejar cõ a mais efcolhida gcncc q tinha cÕ dadedo Gauro»c!Ie"ou 

figo,atè receber tres,ou quatro feridas com q fe falvou.trabar \ t ° Z t o t ? Z 7 r maZTem 
lhofaméte5ao qual íèguirão algús íèus familiares,& com elles jbcconod'eiReideBengalla.Achou 

IO paííado o Ganges foi em bufca dei Rei dos Morales Omaü a1'"^"dade mui alvorotada com 
L . i • i- • • rc n- r t> • « as guerras,& difcor dia qenta avia 

Patxiah,a lhe pedir o vieíle reltituiremleuReiiio. A quem 
ja quando paílou a primeira afronta cõ Xerchan tinha man-
dado feus Embaxadores cÕ grades prefentes,& promeífas do 
q lhe daria vindoo à foccorrer.Omaü movido de cobiça das co pirez,como lhe aconfelhava m-
promeífas,iabendo fer eíle o mais rico Rei d aquelle Oriête, FJruandez-Vrún > 4£reáão 
mandou logo hü feu Capitão diante,q vèo CncÕtrar à el Rei ^ f ^ ^ ^ i t e m a Z 
fette,ou oito jornadas de Gouro,indo ainda com as feridas gam,ondeinvernou,&d'ain foi H 
abertas da batalha, de q morreo, defpois q fe vio cõ cite Cal Pe£">&»elle ffefie°- . 

• ' T. t i r^r^ - 1 J r n • i Em quanto e fteve em Chattgam, 
pitão Mogol.O Capitao por honrade ieu Kei o mandou em apportouem humrio quatro Ugoas 

i o balfamar,& pofto em andas com toda a pompa & ceremonia d-aqueiia cidade, hüagakotta com 

que elle pode fazer,o levou caminho de Gouro,dizendo,que 
ia entregar aquella cidade ao corpo de ieu R e i , onde com to - do vafeo Pirez, mandou vrancifco 

da a folemnidade o avia de fepultar. de B a n o s 

_ - n r rr ' t • laluz.es co gente,qfope tomar a ga-
N o tempo que eitas coulas paíiavao,Xerchan aproveitai! ieottaiosTurcos,maseiies fedefen 

dofe de fua Vittoria,esbulhou O mais preciofo do tefoUro,q O derão de maneira q voltarão os Por-

Rei morto tinha nos feus paços. A fomma de pedraria, pero-
las, aljôfar, ouro,& prata,foi coufa tam grande,q fe não pode cão defla afionta, o não quis fazer: 

íaber.Os Portugueíes q fe acharão naquellc tépo no mefmo porem chriftovãodeow vingai^ k 
, :esbulho,nãofouberãodar diíTo mais razão, que per efpaço 

30 dedezafette dias andarem trezentos calaluzes, que fão na-
vios de remo grandes, carregados d'aquelles tefouros, aos 
paífar da banda dalém do Ganges, & que foi o maior te-
íouro que fe fabia naquellas partes de Oriente. E era fama 
que paífava aquella prefa de fefenta milhões douro. N o 
fim deite recolhimento de Xerchan com eítedefpojo, che-
gou Omaum Patxiah, por lhe ir nova da morte d'el Rei 
Mamud. Ao qual Xerchan mandou olfcrecer hum conto 
d'ouro, & que não entrafie na cidade, por o povo delia não 
receber algum danno da fua gente darmas. E vendo que 

40 fe não contentava Omaum com eíta promeífa, como hum 
O O 4 citava 

Trancifco de Barros,tomado aos Tur 
cos a galeotta, com toda a artelha-
ria,& riqueza quenella tinhão, q 
era muita. 
Fernão Lopez deCaflanheda no cap. 
20 1 .do livro. t. 
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citava de hüa parte,& outro da outra do rio Ganges * & Xer_ 
chan fe podia ir com aprefaemfalvo,fefoicõella. Omaum 
porque o não podia feguir como defejava * quis primeiro fa-
zer as honras ao Rei morto,& como ieU herdeiro tomou po£ 
fe da cidade:& afsi dos mercadores,como dé algúa gente no-
bre delia, ouve hüa boa fomma de dinheiro para o paga-
mento da gente que trazia.Tomadapoífe da cidade , deixou 
por Rei delia à Mir Mahamed Zaman feu cunhado,cõ quem 
ja citava reconciliado.E alfentadas todas as coufas,& ordena 
da gente para fuadefenfão,tornoufe para feu Reino de De- 10 
lij.Mas Mir Mahamed Zaman não durou muito no Senho-
rio da cidade,porque Xerchan,como pôs o dinheiro,&rique 
zas que delia tirou em as Serranias da cidade de Rotàz, onde 
tinha fuas molheres, & filhos,per armas o lançou de Gouro. 

C A P I T V L O. IX. 

Como fe ajuntarão Xerchan, & Omaum Vatxiah %ei dos Mògoks 
na cidade de Cano/e junto do rio Ganges,<rfoi def-

baratado Omaum. to 

M A V M Patxiah não podendo fofrer os mi-
mos q afortuna lhe fazia cõ tantasvittorias,de 
terminou de perfeguir à Xerchan,& tétar fua 
fortuna contra elle. Polo q bufcãdoo Omaü íc 
encontrarão junto do rio Ganges antes que cõ 

elle fe incorpore o rio Iamonà,no lugar onde da parte do Po-
nente do rio eítà hüa cidade que fe chama Canofe,das princi-
paes do Reino de Deli j.Xerchan citava ale do rio, na comar-
ca à que os naturaes chamão Purbà;& fabendo que Omaum 30 
oiabufcar,chegoufejuntodo rio Ganges,hum pouco per 
elle acima,apartado da cidade de Canole,o qual lugar elle ef-
cclhco para fe melhor defender,porque de hüa parte lhe fica-
va o rio,& da outra o fitio da terra,que elle por mais defenfa^ 
velefeolheo. Omaum como foube que Xerchan fefaziaalli 
forte,fubiofe acima, & pôs feu arraial de fronte do outro de 
Xerchan,fem aver mais entre elles que a agoa do rio,que tam 
bem lhe fervia de beber tamanho exercito como trazia,ficau 
do elle da parte de Ponente do rio, & feu inimigo da de Le-
vante, & para paíTar ordenou hüa põte de madeira aífentada 4 o 

fobre 
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fobre barcos, & foi tomar fua eftancia mui Vezinho à Xer-
chan,& para lhe dar batalha repartio fua géte em tres efqua» 
drões, dous deu â dous feus irmãos Hildan Mirza,& Afcarij 
Mirza, cada hü de trinta mil homés de cavallo,& elle tomou 
o terceiro qüe era de quarenta mil: porque fe affirma, que de 
cavallo erão cem mil,& de pè cento Sc cinquoenta mil, afora 
a géte do ferviço do arraial, q feria de mais de dozétas mil al-
mas.Xcrchan per o mefmo modo repartio quarenta Sc cinco 
mil homés de cavallo que trazia em tres batalhas,dando à feu 

i o filho Gilachan dez mil,&outros dez mil à hum feu Capitão 
Capado per nome Avazchan,& elle ficou com o relto. Vin-
do hüá manhãa Omaum demandar o campo de Xerchan pâ 
ra pelejar,elle não quis fair do feu arraial,«Si deixoufe eílar ef-
perando que o cõmetteífe dentro das forças que tinha, polo 
que Omaum fe tornou* E d'ahi à dous dias o mefmo Xerchaii 
fez outro tanto de ir demandar à Omaü is portas de íeü arra-
ial , à quem também Omauní não í i io, ate que ão outro dia 
poftos em campo fe detao batalha. O Capitão Avazchana 
noute que precedeo o dia da batalhafe foipelo rio acimâ, le-

i o vandoconfigo dous mil de cavallo,que elle efcolheo dos dez 
mil que tinha,deixando com os oito mil hum feu Capitão de 
confiança,ao qual mandou que rompeífe no tempo em qué 
eítava ordenado que a fua gente avia de romper, íèm áíguerri 
faber que elle era aufcnte,porque afsi convinha ĵ ara averem 
vittoriadosinimigos.Chegadocfte Avazchana hum lugar 
perque elle fabia que o rio lè vadeava,o paíTou da outra ban-
da,&vèo per elle abaxo,ate fer na ponte que Omaum fize-
ra , Sc trabalhou por vir à tempo que as batalhas ja andaífem 
travadas,& paliando por ella deu lias Coitas dos inimigos, Sc 

30 acertou de fer na gente de Afcarij Mirza irmãode Omaum. 
O qual como fe não temia d'aquella parte,recebeo tanto dã-
nonaquelle primeiro impeto que derão nelle, que começa-
rão de fe pôr em fugida demandando a ponte, a qual acharão 
quebrada per A vazchan,por efte fer o feu ardil. E quando fe 
virão tam apertados dos inimigos,& aponte quebrada, Ian-
çarãofe à nado por falvar as vidas.Xerchan fentindo a vitto-
ria,& fendo avifado do que paífava3começou de apreífar, Sc 
appellidar os feus,dizendo:Ào rio com e/h. Epondofe as ou-
tras batalhas de Omaum também em fugida^per o mefmo ca 

40 minho,foi coufalallimofa de ver lançarle tanta gente ao rio, 
O O 5 qu» 
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que andava coalhado delia,& fazia reprefar a agoaj poré não 
levantava tanto que os ajudaífe para ter a làida chãa, porque 
avia huas ribanceiras,por o rio ir alli fundo, jjerque os cavai* 
los não podião íordir,&fe afogavão à 11, & à feus Senhores, 
que por fe falvar os fofreavão mais do ncceífario. No tra-
balho delia palTagem cílevc Omaum quafi afogado , fe 
lhe não valera hum feu eferavo Abexij , homem grande 
de corpo, & forçofo, que por faber bem nadar o falvóu, tí-
randoo fora do Cavallo, de que fe não fabia defembaraçar. 
Finalmente elle deixou feu arraial, fem fazer mais conta 10 
que porfe em falvo com vinte cinco de cavallo que o fe-
guirão,& não parou menos que na cidade de Laor , on-
de feu irmão Camiran Mirza o recolheo , com mais 
gafalhado , & amor do que elle teve quando com peço-
nha o quis matar, de que ainda Mirzà nãoeílava fem pe-
rigo. 

E a caufa delia peçonha f o i , que fendo elle Camiran 
Mirzà filho fegundo de Babor Patxiah , & irmão deite 
Omaum, quando feu pai vèo à aquella conquiíla do Rei-
no de Delij (como atras eferevemos) deixou àelle Cami- xo 
ran por Governador do feu Reino de Mogoítan , o qual 
partido feu pai,lhe fez logo guerra Abicthan Rei de Sa-
marcant, que era feu vezinho, vendo que Babor andava 
occupado na guerra do Delij. Camiran por ferbomcaval-
Iciro fe defendeo de maneira,que fendo Abiethan Empe-
radordeTartaros Vsbeques,& Chacatais, vèo à fazer pa-
zes com Camiran, por fe lhe abrir outra guerra com Xiah 
Ifmael,pela parte do Reino de Horacan , que confinava 
com elle. Acabada elta guerra Camiran Mirzà, fendo ja feu 
pai fallefcido, & fabendo ter Omaum feu irmão maisve- 30 
lho, & fucccífor do Reino necefsidade de gente contra Xcr-
chan,o vèo ajudar, E como Camiran em todas as vitto-
rias que Omaum ouve femoltrou bom cavalleiro , & era li-
beral, &affabilagente,que íao as partes perque Os Prín-
cipes mais vontades acquircm, todas as coufas que naquel-
la guerra fuccedião bem, erão attribuidas à elle,& não â 
Omaum. Polo que Omaum lhe começou à ter enveja ,& 
odio.De que fe caufou,que indo Omaum em bufea de Xer-
chan,quc o desbaratou,tendo para fique tinha vittoriacerta 
porá defigoaldade de feu poder ao do outro,por não dizerem 40 

que 
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que feu irmão Camiran fora caufà de fúa vittoria, determi-
nou de o não levàrconíigo.E por mais difsimulação o levou 
tres,ou quatro jornadas,& alli lhe mandou dar peçonha leve 
que lhe impcdiífe ir mais adiante. Difto fe afrontou muito 
Mirza, & entédédo a tenção de feu irmão,ie tornou para à ci 
dade de Laor,que lhe elle tinha dada,&quando Omaum á el-
le vèo desbaratado, ainda feellava curando da peçonha que 
obrava.. ./.; í;:: : . 

Tornando à Xerchan,tanto que foube que Omaum fe pò 
10 feraem fugida por falvar fua peijba, mandou à feus Capitães 

que ninguém o feguiífe,nem aos feus, & que os deixaílêm ir 
em boa hora,pois no arraial deixa vão a honra, que erão fuas 
molheres,& a fazéda que tinhão,quc com iífo fc devião por 
entam de cõteritar: porq o mais era tentar deindinação afor 
tuna, que tam levemente lhe dera a vittoria dellcs. E como 
Príncipe politico,& não como homem barbaro,achando no 
arraial as molhcrcs de Omaum,elle as mandou tratar com to-
da a honeílidade,& tez tanta honra á principal delias, cha-
mada Begiun, comoíè fora hua Rainha fua Senhora, afsi 

ao no tratamento de fua peífoa, como em todo o feu feryiço. 
Outro tánto mandou fazer à irmãa de Omaum , molher 
de Mir Mahamed Zaman feu cunhado , que naquclla ba-
talha morreo. E por não trazer no campo elias molheres 
nobres,& outras de fuacafa,cm quanto fe andava fegurando 
dos Mogoles,as mandou mui acompanhadas à cidade de R o 
tàz,que feu irmão tomara aos Gentios, onde elle tinha fua 
molher,por fer coufa muiforte.Paífado hum anno, Xerchan 
màdou eítas duas Prinçefas com alguas fuas criadas à Omaü 
Patxiah,dandolhe maiores juias, & mais ricas peças do que 

, 0 ellastinhão. Omaum chegando à cidade de Laor noeftadoq 
diífemosjcomfòs vinte cinco de cavallo que o feguião,feu ir-
mão Camiran Mirza o recebeo,como fedelle tivera recebi-
do obras de muito amor, & não o bocado de peçonha que ci 

chegara à morte.E afsi ofervio,& proveo de todo one-
ceífario tam perfeitamente como fe elle efti-

vera em fua cafa com toda fua 

profpcridade. * * 
* 

tAVl-
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C A P I T V L O X . 

ComoOmaum fatxiah foi bufcarfoccorrodealgusamigos >w"*af-
< fallosfeus,<2* lho imo demo,Í7 ofoi pedir ao Xtah 

Tamas que lho deu. 

Gente do arraial de Omaum Patxiah como 
foubc que elle era falvo,& os inimigos o não 
feguião,como cada hum pode,hüs per húa par i© 

te,&outros per outra, fe vierão ajuntar na Ci-
dade de Laor,onde fabiãô que leu Rei eftava; 

&'fís quefe acharão nella juntos,dizem q erao dozentos mil 
homes,de que os vinte mil erão de cavallo. Mas não fe atre-
vendo Omaum naquelle eftado, & com aquella gente eípe-
rar alli,antes que Xerchan o vicííe bufcar, cie terminou de dei 
xarporentanioReinódeBengalla,por nãoeftar poderofo 
para o conquiftar,& vencer feu inimigo, â quem os Patanes 
avião antes de querer obedecer,por fer leu natural, que a elle i o 
que era Senhor eftrangeiro, &afsi ferefolveo de deícer ao ? 
Reino de Cinde, onde eftavão tres, ou quatro vaíTallos feus, 
Sc que ja for ão Capitães de feu pai, &c fe intitulavão R e i s , & 
pedirlhes ajuda para tomar outra vez o Reino de Cambaia, 
entrando pelos Resbutos,q íicão entre o Cinde, & o Guzara 
teéPára efta empteíà lhe pareceo boa occafião as divifóes, & 
defaífeíregos,que entre os Grandes do Reino avia pola recen 
te niorte de feu Rei Badur.E por a práttica que ja tivera com 
Nunó da Canha,parecialhe, que dandolhe os portos de mar 
que em Cambaia quifeíTe(como ja lhe offerecera)elle o ajuda 
ria,&com efta ajuda dos Portuguefeseíperava não fomente 30 
ganhar ò Reino de Cábaia,& aífeguralo,mas tornaríè ã refti-
tuir,& reformar em tudo,para fe vingar de Xerchan, de qué 
elle fempre fez pouca c5ta;mas menos a fizerão delle aquel-
les em quem elle efperava. 

Porque chegando Omaum perto da cidade de Moltan,íi-
tuada ao logo do Rio Indo,cujo Senhor fora Capitão de feu 
pai,fabendo elle que vinha Omaum desbaratado,ao coftume 
ao Mundo que favorece aos que cftão mui prolpcros,& deí-
prezaos que vè defeaidos ,por o não agafalhar em Moltan, 
lhe maridou per bateis à hum certo paífo algús mantimétos, 4 0 

para 
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para com elles efcufar Omaum de o ir bufcar à cidade,tcmen 
do que a neceísidadc o obrigaíTe à iíTo. O mefmo deíènganò 
achou Omaum em Mirza Xiah Hocen feu vaíTallo Senhor 
de Tatà(cidade aííèntada cm hum cocovello,onde o rio Indo 
fe parte cm dous braços principaes, cõ que fe mette no mar, 
& diftante delle pouco mais de vinte cinco legoas,& polo fi-
tio mui celebre, por fer húa efcala dc quanto fobc, & delce 
per aquelle famofo rio,ao longo do qual occupa hüa legoa & 
meia)porque caminhando Omaum paraefta cidade, fabédo 

io Mirza Xiah Hocen de fua vinda,o não quis ver, & para iííò 
mandou recolher todas as embarcações que andavão no rio, 
porque não achaífcem que o ir bufcar à cidade de Tatá , &c 
nella íè fez forte,para que vindo Omaum lhe não pudeífe fa-
zer danno.3 O qual chegando junto defta cidade com a ma- a o contrario efcreve Diogo d» rm 

ior parte da fua gente morta de fome,fede,& trabalho do lar- c? f '}] iê
r
l"Va -»ffi^ndo q 

go,afpero,& delpovoado caminho, que ha de Laorà Tatá . / l í r f í ^ ^ ^ r ^ l ^ r ^ 
per diltancia de cento & quarentalegoas,vendoà ingratidão dfâr*í*< offerecendoibefms tsia-

daq uellcs feus Capitães,& vaíTallos antigos,fruftrado das ef- t í f j / T ^ PZ. ° T m que\ 
" , , . r - , , , - c / l J J P"Pr« Perjia.lhe dm Mirza 

peranças que o alli trouxerao de melhorar leu hltado, deter- muitos camelos, jóias, & dinheiro pa 

»o minou de fe ir para o feu Reino de Mogoílam. E aconfelhanra *)'>1"t*i*-
dolhe feu irmão Camiran Mirza,que primeiro pufeífe cerco 
à aquella cidade,& deftroiífe à Hocen,como merecia fua re-
bellião.Patxiahlhe refpondeo:'PareceVos queganbarei bom no-
me entre os Príncipes da terra,que Vencido de hum meu Capitão po-
derofo,Venho empregar minhas forças em outro tamfraco como efle he? 
íDeixaio,quejapodejer que ajsi como eu ora o Venho bufcar para me 
ajudar com elle^afsi bufcarà ella ajudas em outrem que me Vingara do 
que meorafaZjO que fuccedeo afsi:porque os Pórtuguefcs lhe 
deftruirão aquella cidade,por fuas malícias, mandandoos elle 

_ bufcar para fua ai uda.b Refoluto Omaum na jornada de Mo ^fdadejeTaúdeíiruiòpero 
3 ° ' J . , fr < , j n Barreto,emtepoq governava a ln-

goítam,rez volta pelo no acima para paliar a cidade dc Ba- dia Funcifco Barreto feu tio. 

car, que atras diífemos eftar no meio do rio Indo, per onde 
paífão as cafilas,que vem daPeríia para a cidade de Candar. 
Efte caminho fez com não menor trabalho, porque da cida-
de de Bacar ate Candar ha algús dias de deferto fem agoa, on 
de dc fede lhe morreo muita gente. 

Chegado Omaum à cidade de Candar, que era de feu Se-
n h o r i o , m a n d o u d alli hum Embaxador ao Xiah Tamas Rei 
da Perfia,à lhe pedir licença para o ir ver,& lhe dar conta de 

AO f e u s trabalhos. Ao qual elle refpondeo, q ncnhúa coüfamais defejava 
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defejavá,que velo para lhe pagar quanta honra elle tinha dit-
to que lhe avia de fazer quando foílc ante elle. Efta refpofta 
foi cm modo de remoque, por o que Omaum diífera delle. 
Porque ellando hum dia torvado do Anfiam (aocoltüme 
d aquella gente que o tomão para certos fins, & fe embebe-
dáo com cllcjíem fe diífo afrontarem,como as gentes Scpten 
trionaes fazem quando com o vinho fc emborrachão) entre 
muitos defvarios,& defconccrtos que diífe,foi contar per an 
te algús de feus Capitães que elle tinha por nova, q tres Prin-
cipes o querião ir ver, como ao maior Príncipe que avia no i o 
Mundo.Hum delles dizia que era Abiethan Rei de Comar-
cant,o outro crao Xiah Tamas Rei da Perfia,o terceiro o grã 
Turco.E porque elle defejaVa de lhes fazer honra, lhe diílef-
fem como lha faria,& dizendo os Capitães que ninguém po 
dia ter niííb melhor parecer que elle,que per Eítado,grande-
za, & cavalleria, era Senhor de toda a honra do Mundo. 
Omaum enlevado da vãa gloria, & torvado do Anfiam, dif-
fe , que quando aquclles Príncipes vieífem âclie,.iv ia de af-
fentar à fua mão dercita a Abiethan Rei de Comarcant, 
por fer ChaCatai,& de fua nação j & à Xiah Tamas Rei 1 0 
da Perfia,porque feus pais forão grandes amigos, & era bom 
cavalleiro, o aíTentaria à mão efquerda;& que ao gram Tur-
co por aver alcançado muitas vittorias de Chriítãos, poílo 
que era de baxa origem, o mandaria aífentar na entrada da 
cafa,entrefi,&feuscavallcirosi Deita prattica foifabedor 
o Xiah Tamas, & por iífolhe rcípondeo d'aquclla maneira, 
o que Omaum não entendeo , porque lhe lembrava pou-
co do que dezia, & fazia naquclla torvação. E com a ref-
pofta do Xiah Tamas, determinou de fc ir ver com elle, &: 
aísidcfpedindod'alli Aftarij Mirza feuirmão,que fe foífe 30 
paraCabol cidade principal do Reino de Mogoltan,lhe 
mandou,que em quanto elle fazia aquella viagem, lhe ajun-
taífe a mais gente que pudeífe,para que quando tornaífe ef-
tiveífe preftes ,para ir com cila à cobrar o que tinha per-
d i d o ^ com mil de cavallo fez íeu caminho para a Per-
íia. 

Xiah Tamas como teve nova de fua ida tres jornadas pri-
meiro que chegaífe àelle,lhe mandou tres Capitães,com grã 
dc apparato dc todas as coufas para o irem receber, & lhe fi-
zeíTeiu o cufto do caminho.Chegado Omaú à hü cãpo onde 4 o 

- o Xiah 
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o Xiah Tamas tinha aíTcntadas fuás tendas", ao feu coftume, 
que fempre anda no campo,& não reíide em cidades, dando 
á entender que andava à caça per aIli,o recebco détro em fua 
tenda,com toda a magéftade,& pompa que pode, porque os 
Mouros neftas viíitações,&recebimentos fão mui vãos , & 
moftrão niíío todo feu poder. Omaum Patxiah, que era cor-
teíao,& bompoeta nalingoa Parfea,de que fe prezava, & ti-
nha graça no que dizia nella,quando veo à fe abraçar com o 
Xiah Tamas,abaxoufe tanto,que quaíi ficou aos feuspès, & 

io aludindo o feu proprio nome ao do paífaro das Ilhas de Ma-
luco," à queosPerlaschamãoOmaum (oqualos Prinapes 
d aquellás partes trazem na cabeça por penacho ao modo das Mas do Maluco,aonde vem da ilha 

plumas de que cá ufamos)diíTe cm verfo ao feu moçLoiQmaum Arus
 D* Maluco os traxJê a mdia 

que najeeopara andar na cabeça dos Príncipes, W/o aqui eftà potto ^ ^ ^ f ^ ^ L S l a 
aos teus pès. O que foi mui celebrado entre os Perfas,por mof. cabeça, & cofias, A fua pina BE de 

trar nefte ditto hõa grande foberba,& hüa grande humilda- cor am^muigraciofa à vifta 
r • i n r ° i i r & no cabo qbe comprido, tem bus 

de. O Xiah Tamas delpois de lhe fazer grande honra., lem treSj0U qH4trofios mui delgados co 

querer faber a caufa de fua vinda,detevefe hum pouco em lhe mo nervos,que lhe faem das outras 

perguntarcomovinhadeftai„a,rpofiÇáoderam comprido 
xo caminho,& í e deí pidio delle,dizendo, que le ia para leu apo- „ao tem.à- q per aqueiies fios fe pê 

fento,pois elle ficava no feu,deixandolhe tendas,camas, & to durão nos ramos das armes quan. 

das as coufas de feu ferviço mui aballadamente, & elle foife vir de parus 
ã outra tenda,que ja para aquelle eífeito tinha ordenado. Paf- mui remotas,fão mui eílmados dos 
fados dous dias Xiah Tamas ovèo viíítar,& faber delle o que Príncipesorientaes,{i««'««-i a rr J • • 11 " r\ - • rem na cabeça por penacho,guame 
manda v a: & panada muita pratttea entre elles, cm q Umaum ce„doibe a cabeça,&pefcoçod'ou-

Ihe deu conra de íeus trabalhos, lhe diífe que o vinha bufear ro,cs pedraria, & enchendo os fios, 

para remedio delles,confiado na grande amizade que feu pai 
Soltam Babor rinha com o Xiah í fmael, pai delle Xiah Ta-
mas : & que a entrada que fizera na. índia , & conquifta do 

3 0 Reino do Dclij,tudo fora per feu confelho.E pois ambos fi-
cavão herdeiros daquella amizade de feus pais, & elle tinha 
perdida a herança do feu,vinha bufear à elle Xiah Tamas pa-
ra o ajudar ã cobrala.Xiah Tamas defpois que o coiifolou de 
feus trabalhos,approvandolhe a confiança que delle tinha pa 
ra o ajudar nelles,por caufa da grande amizade que ouve en-
tre ícus pais fe deípidio dei le, t a primeira coufa em quemof-
trou o que por elle aviade fazer/oi mandarlhe dozentos ca-
vallos fellados de lellas guarnecidas d'ouro,& pedraria,& ou-
tras de prata,& no arção de cada hüa fella feu arco, coldre, & 

4 0 terçado que dizia com ellas.Eltcs cavallos levayão dozentos eferavos 

9 

\ 
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è (cravos veftidos de feda,cada hum com fuagomia na ciiita, 
& terçado guarnecidos dc prata. O qual prefentc cõ fuás ten 
das,& movei dc todofeu ferviço que lhe deixou,foi avaliado 
cm hum conto d'ouro.Sobre iflo diííe à feus Capitães todos, 
que no que cada hum mandaífe à Omaum Patxiah avia de 
ver o amor que lhe tinhão. C o m efta palavra, como osho-
més naturalmente íè dcfejão de infinuar na benevolencia 
dos Príncipes,& dos melhores da terra,forão tantos os prefen 
tes de Coufasdiverfas que lhe mandarão, quediziáo valerem 
mais de quinhentos mil xerafíjs. E Xiah Tâmas o ajudou cõ 
doze mil homés de cavallo pagos à fua eufta por dous annos, 
& licença para que todo homem de feus Reinos, que o qui-
leífc ir ferVir,podcífe ir com elle.E por mais o honrar,ven-
do que Soltam Xiah Colij Rei de Quereman íeu vaífallo fe 
efeufou de ir por Capitão mor daquclla fua gente, dizendo* 
que nunca Dcos quifeífe que ellcfoife pelejar debaxodabá-
deira de outro Principe,fcnão delle Xiah,que era feu Senhor* 
ou de algum de íèus filhos,mandou Xiah Tamas com elle hü 
filho feu menino,que ainda andava no collo de fua ama, & 
que Soltam Xiah Colij foíTc com elle por Governador de fua 
cafa,&de feu exercito que levava. 

C A P 1 T V L O X I . 

IO 

1 0 

$)o quefe^ Omdum Tatxiab com o foccorro que lhe deu o Xiah 
Tamas^ da morte de Xerchan* 

t M A V M cÕ os doze mil hoíriés de cavallo q 
i' Xiah Tamas lhe dcu,& Com dez rriil mais que 

o qüiferão feguir, a primeira cidade em q tn- 3 o 
troudo feu Eftadofoia deCandar,donde íc 
elle defpedio de feu irmão Aftarij Mirza qiian 

do foi àPerfia,na qual não pode entrar fenãoper força dar-
mas,& combate de muitos dias,porque feu irmão fe tinha ia 
titulado por Rei daquclle Reino Mogoftan. Como efta ci-
dade foi tomada, a deu Omaum á aquellc Príncipe menino 
filho de Xiah Tamas,para fua criação,que elle mui pouco lo 
grou,por falleícer p orotrabalhodo caminho tam cõprido, 
porque como era de tam pouca idade,não pode aturar os grã 
des curfos que os Mogoles té em feu caminhar,& cõquilíar. 4 0 

E porque 
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E porque o Xiah dera ao SoltamXiah Colij huâ provifad, 
per que lhe mandava, que tanto que O maum tomaíTe per ar 
mas a primeira cidade, como começo de poífe de Teu Eílado, 
eí!e Te tornaíTe com o menino,& ficaífem eo Omaum os do-
ze mil de cavallo que lhe dera em ajuda,& os quatroCapitães 
que ião com elles à tres mil por Capicania, para andarem lá o 
rempo dos dous annos. Vendo Xiah Colij o menino fallefci-
do apreííoufe mais em fua partida, para o ir enterrar em húa 
cidade cabeça do Reino de Oracan, onde jazem enterrados 

i o algús Reis da Pcrfía. Da morte do Principe Perfa j & partida 
deite Rei pefou muito à Omaum, por ferhomé mui notável 
de cujo cõfelho muito fc aproveitava. Mas como vio acarta 
q lhe elle moltrou do Xiah Tamas,& fobre iíTo a necefsidade 
do enterramento d'aquclle Principe menino o fofreo. 

Os quatro Capitães que ficavão^porque Ómaüm fedete> 
ve algum tépo em andar efperando recado de algüs Capitães 
que andavão com os irmãos, parece que enfadados d aquella 
vida, pedirãolhe licença para fe tornarem para a Períia^ fo-
mente fuas peíloas, & a gente de íèu íèrviço, & que a Outra 

i o que era ordenada para o ajudar,ficaria. Ilto fentio Omaum, 
& porque iníiítirão muito lhes deu licença,mas elles não fi-
carão fem caítigo.Porque o Xiah,quando os afsi Vio tornar 
fem acabar o à q ião,os mãdou cavalgar cm afnos virados às 
aveíTas,com corochas nas cabeças, & outros finaes dc infa-
mia,& que foíTem afsi levados c6 pregão per todo o arraial,& 
perfcntençaosouveporinhabiles para nunca ferviremem 
coufade honra,pois deixarão de comprirfeu mandado no té-
po que os mandou andar com Omaum Patxiah. Dizendo 
mais qüé nenhua morte pudera feu filho morrer maishonro-

3 o lasque nos braços de fua ama,em ajuda de hum tam valcrofo' 
Principe como era Omaum Patxiah. 

E para que acabemos elta tam varia tragedia de tantos 
Príncipes, deixando Omaum em guerra com feu irmão, dc 
que os fucccífos não tocão àefta noífa quarta Década, tor-
naremos à fortuna de Xcrchan,de que começamos fallar. 
O qual fendo tam grande Principe em Eltádo, & riqueza co 
citas vittorias que ouvede Omaíijaífombrou todas aquellas 
partes da índia,que fe comprehendem entre O Indo,& o Gã-
ges.E como o favor dos homés fe inclina aonde fc incli-

40 na a fortuna , não Ouve Principe Mouro , nem Gentio 
* PP naqucllas 

\ 
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íiaquellas regiões,que lhe não mandaífc feus Embaxadores. 
Affirmafe,que por os grandes tefouros, & delpojos que ac-
quiriodas vittorias dctam ricos Principes,trazia em cam-
po quatrocentos mil homés de cavallo. Finalmente elle foi 
na índia hum terror de todos os Eftados delia. E fe deixou 
d e f a z e r guerra ao Reino de Guzarate, per onde elle quifera 
entrar para vir ao Reino de Decan, foi porque cm tempo 
de Soltam Badur tinha recebido dellc grandes obras de a-
mizade. A primeira foi a honra que fez à feu filho Gilal-
chan. O qual ( como atras diífemos ) Omaum Patxiah tra-
zia cm arrefés coníígó : & quando laio do Reino de Guza-
rate com a vittoria que de Soltam Badur ouve, Gilalchan 
fe lançou com o melmo Badur, que defpois o mandou à 
feu pai mui honradamente. E a fegunda,o mefmo Badur 
dera o titulo de Rei à Xerchan ; porque por antigo coll:u-
me dos Mourosdaquellaspartes do Oriente,de que efere-
vemoSjertà introduzido,que nenhum Principe não lhe vin-
do per herança, fe pode intitular Rei,por mui podcrolo, 
& rico quefeja,fenãoperconceífãodehumde quatro Prin-
cipes, a que os Mouros fomente dão titulos de íoberanos, 
como Emperadores, pelogram Turco que pode dar aquel-
le titulo aos Principes de Ponente, pelo Rei da Perfia,qtic 
pode fazer Reis aos do rio Euphrates ate o rio Indo, pelo 
Tartaro Vsbcque Rei dc Samarcant do rio Geum contra 
à Tartaria,& cl Rei de Cambaia ate o rio Ganges. E não 
contente Xerchan com a dignidade à que chegou, quistam-
bem accrefcentado o Eftado accrefcentar o nome,& deixan-
do o de Xerchan, fe começou à chamar Xiah Olam, que na 
lingpados Patanes quer dizer Senhor do Mundo. Mas nef-
te titulo durou poucos annos : porque tendo íiciado húa 
cidade de Gentios Resbutos,per nome Calija, não tanto 
para fe fazer Senhor delia, quanto para roubar hum tem-
plo que nella efta va, em que avia grandes tefouros de offer-
tas, que os Reis Gentios de longo tempo alli offerccião, 
&afsi toda a mais Gentilidade daquellas regiões,fendo ja 
tomada a cidade, por querer elle matar com hum tiro de bõ^ 
barda hum elefante que fervia naquelle templo, a bombar-
da rebentou de maneira que fez Xiah Olam cm tantos pe-
daços,que fomente foi conhecida fua cabeça entre outros 
muitos, que também a bombarda efpedaçou, que erão dos 

mais 
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mais nobres Capirãesqüe configo trazia- E afsi fe acabou 
como coulàque era v ä a , & caduca a gloria de Xiah Olain* 
& roda Tua felicidade. DeixOu dous filhos Solcímcchan, & 
Eidelechân,que dcfpois contenderão fobre a herença,& 
do Reino de Bengalla fe fez Senhor hum Patane pornomé 
Máhamedchan. 

E i fa longa digreífão fizemos por acabarmos a hiítoriá de 
Mamud Rei de Bengalla,& de Xcrchan,quC começamos fo-
bre o catciveiro, & reígatc de Martim Aronfo de Mello Iu-

a o làrtc,que na guerra deites dous Príncipes intervèo. E tamb£ 
por fer notável exemplo para todos os que mal obrão, fabere 
que como Deos faz naícer o Sol fobre os bóos,& os máos,af-
ii hc à todos igoal fua j uítiça,ainda que infiéis fe j ão , em não 
difsimular culpas notáveis fem caíligo; 

G A P I T V L O X I Í . 

Como í)om Paulo da Gama Qapttaodc Malaca, mandouUSafliãó 
Vieira ~bijit*rdtl Tfeide V)antana,o qual o matou aos Vortu-

t o gaefes que o acompanharãocomo Dom 'Paulo foi 
morto pelejando com büa armada do v 

mejmo ^ci. 

M Malaca não faltarão defgraças, cm quan-
to paífarão as de Bengalla.Porque Dom Paulo 
da Gama(que o Governador Nünò da Cunha 
defpachou para irferVir de Capitão daquel-
la fortaleza ^ na aufencia de Dorii Eítevão 

da Gama feui rmão,o qüalnãopalTou à índia 0 anriodé 
j o M . D . X X X I I . q u e partio deite Reiho)comochegou a Malá 

ca, mandou hum Baítião Vieira, natural da Ilha Terceira, à 
Vjantanavifitarà Alaudim Rei delia,- filho do Rei de Bin-
tam que Pero MafCarenhasdeílruio,& àdarlhe conta da fuá 
vinda à aquellafortaleza,como àhum vezinho tã chegado, 
& faber delle fe 0 avia de ter por amigo,ou inimigo, para lhe 
correfponder com as obras que cites dous nomes metecião. 
JE que lhe mandava fazer eíta pergunta como homem riö vo 
na terra,i quem convinha faber que vezinhos tinha, por al-
gúas eoufas que os moradores de Malaca dezião, à que eile 

A O não dava credito, átè o entender da fua refpbíta. A que 
* P? x 
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a. A efies Portuguefes mâdsu matar 

cl Rei deu foi mandar matar à Baftião Vieira,& à cinco Por-
tile tjranno cúü exquifito,&cmd t u g u e f e S ) a qúc ião em fuá Companhia,provocado por cl Re i 

de Pacem,que lhe perfuadio que aquclle meífageiro era cf-
mãosiàr íançarlhes encima tanta pia que ia reconhecer o rio, & aílento dafua cidade. Dom S S Í S ^ » focceffo que fentio muito & q u i t o ir 
dosdesadibes. tomar vingança de tam grande maldade,mais roí aconlclha-
Tramifco de Andrade tio cap.S$. da do que o não fizc{fe,por Malaca cftar mui defapcrcebidadc 
l paru* gente, & de embarcações para cÓmetter tamanho fe i to ,& 

b tft< armada era defetteta relias, & que para o acabar efperaíTe navios, & gente da índia, que 
de q vinha por capitão mòrLacxime não podião tardar. Outra embaxada mandou Dom Paulo i o 
na(comoefcreveDiogodocoutono M á n o c i Godinho aos Reis de Panda, & de Pate, com cap.i 1.do Itv.S.jo qual fe foi lançar r c • • • C 
em citada detrás da ilha das Naos,q os quacs cllc aflentou paz , que toi mui proveitola para 
os naturaeschamãoPongor, duasie Máláca , porque d'alli fc provia dc mantimentos, pofto 

que com trabalho,por caufa das arma, dei Rei dc Vjan-
A noffa fortaleza, contrt as quaes talia» 
mandou DÕ Ejtevão aigusBantis, & N e f t e c l\ a c J0 cftavão as coufas de Malaca,quando chegou 
tresbatets grandes das naos,em hum , , W T V V V V i m n i / i - J 7-> 
dos quaes fe embarcou DÕ Paulo, & a ella em Iunho dc M . D - X X X I I I L Dom Eltevao da Ga-
nosoutrosdousAndrecafio,& si- ma: o qual entregue da fortaleza,a proveo logo demanri-

m e M ^ & m u n i ç ó e S A q u c e f t â v a 4 a , & p a r a a o r < « „ a r i a 
guez.de souja.Baitafar Leite,lufar- provifão mandou concertar navios,fem os quaes ella le nao 2.0 
te Treire,&outros nobres, osnavios pode fazer. Porque como tudo lhe vem de fora, & o mais do 
dos inimigos fe forão retirando ate 1 n n , 1 • i r 
perto da liba,da qual faindo Lacxi- tempoefta de guerra com os vezinhos , convém íempreter 
menacõ todafuaarmada,pelejarão embarcacões preftes para mandar bufear mantimentos, & 
aella ojportuguefes tam esforçada QS d e f c n d e r dos inimigos que os querem tolher. An-
mete ,qpoflo q a maior partedtlles K . ^ „ ,, t» „» . ^ 
forão mortos na peleja,fizerão taief- dando neíta oCcupaçao lhe vierao dizer, que no rio de Muar 
trago nos inimigos,q não ouve entre viráo entrar lancharas,& calaluzes.E porque aeente da terra 
ollesquc fe apoderaífedasnoífas em 11 t n * r cr i n 
barcaçõesdefemparadas de jius de- que lhe deu cita nova nao le athtmava no numero dclles,pa-
fenfires.Lacximena fe recolheo mal râo faber mandou Simão Sodrè com oito balões (que ião 
ferido cõgrande numero defuagen- j -^ [ , a r c o s j e v e s ) c m c a d a hum dos quaes levava tres cfpill-
te morta a mater parte das fuas . , _ i r - i " r 
lancharas mettidas nofundo,&def- gardnros.E avendo leis horas que erao partidos, viofe hum 30 
troçadas, DÕ Paulocbeodebomofas fumo contra a Ilha Grande,duas legoas de Malaca,que pare-

olinomea Zl7Ln1s,mtrírão c i a l c r d e bombardas. E era de hüâ armada dc lancharas,& ca-
Andiecafio,Sancho Sanchez,filko laluzes deTuamCaba tio d'el Rei deVjantana,b queà leu 

tã celebrada dos Malaios,pelo danno t a a Malaca,& quando a teve de Simão Sodre,foiífe trás elle, 
q nelia receberão,q ainda oje a lamè ladrando as bombardadas,cuia fumaça era a que fc vio indo-

" " S . i m í ° recolhendo, por não poder refiftir com os 
remão Lopez de Cafianheda cap. balões à tam groífa armada. Dom Elie vão parccendolhe 

80. iIP.s.&francifcode Andrade polo fumo que vira, que Simão Sodrè pelejava, acodio a ' 
cap.ç^da2,parte,efcreveomefmoq i, /r 1 1 « r • ti 1 ' r ' ' a -
Ioão de Barros.DizS pm q osinimi- prciiadamentea. ribeira para lhe mandar íoccorro,onde ja 
goslevarão Dom Paulo fem fentido acllOll 
quaji morto na lanchara pile abauooutnão fabendo os Mouros qo levarão,fesão ao diafegmte q morteo,& 0 conhecerão. 



• L I V R O "N O M à 1 fô. 
achou Dom Paulo feu irmão embarcado em hum batel, & 
fcip lhe poder ellorvar a ida,mandou metter Manoel d aGa*-
maem outro,& comelles fe embarcarão Ioão Rodriguez dfc 
Soufa,Dom Francifco de Lima, Vafco da Cunha, Gonçalo 
Baião, & outrós homés nobres. T l ' X 1 

Partidos elles mais apreíTada que prudentemente, man -
dou Dom Eftcvão nas Tuas coitas Antonio de Abreu, erh 
hum paraò, & apôs elle Enrique Mendez de Vafconcel-
los.E como os bateis de Dom Paulo, 8c de Manoel da Ga-
ma levavao à eítes ventagem , for ao os primeiros no pe-
rigo , 8c ná deígraça: porque indo jahüa legoa de Malaca, 
toparão os balões de Simão Sodrè que vínhão fugindo 
à dez , ou doze lancharas de Mouros ^fem o feu Capitão, 
nem Dom Paulo os poderem entreter para voltarem fo-
bre as lancharas. Dom Paulo vendofe fò , 8c que corria 
mais perigo em ir tomar o fOccorro da terra, que em pe-
lejar com os inimigos, por virem ja mui pertodelJe, por 
confclhodos que levava coníigo, enveitio com a lancha^ 
ra dianteira, 8c tendoa quaíi rendida, acodio outra,na qual 
íèrn nenhum temor fe lançou Dom Paulo , 8c com elle 
Bernardo Queimado, Miguel Freire, Gonçalo Baião, An-
tonio de Fatao , 8c Iorge Fernandez Borges, onde pele-
jando muiesforçadamenteforão mortos. A Manoel da Ga-
lha, que com o leu batel chegou à elle tempo, derãolhe húa 
ferida pelo pelcoço, 8c outra na mão dereica. Dom Francif-
co foi ferido pouco no roítro, & Vafco da Cunha muito na 
cabeça,& Ioão Rodriguez de Soufa morto. Dos inimigos fo 
rão tantos as mortos,& feridos, que não oufarão as outras lã-
charas chegar aos noífos bateis,os quaçscom tam defeitrado 
fuCceíTo fe recolherão à Malaca, onde ouve o íèntimento 
que merecia a morte de tacs pelíoas.Dcfta perda noífa toma-
rão os Mouros oufadiapara virem com fuas lancharas imii 
perto da cidade à tomar os navios que vinha© de fora. O 
que fentia muito Dom Eltevão,por não ter navios para ca£ 
tigar feu atrevimento, & andando em preífa de concertar 
algus, vèo Tuam Mahamed,enteado de Sinaia, que Garcia 
de Sà mandou lançar da torre abaxo, corir vinte cinco Iam 
•charas dar viíla à cidade tam perto, que com húa cfpera lhe 
meterão húa manchua no fundo. E refentido Dom Eltevão 
dafoberbadeite Mouro, mandoui Manoel da Gama. com 

PP 3 treze, 
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treze,©u quatorze navios (dos que ja tinha preftes) queofof-
fe cafíigar,mas elle foi tam fefudo, que não quis fazer expe-
riencia de ícu poder/ 

C A P I T V L O X I I I . 

Como Dom Ejletáo da Cama foi contra elRei de V\antana, C7 lhe 
deHruiojt? queimou a fortaleza, 

O M Eftevaoda Gama defejofo de vingara 1 0 
morte de Dom Paulo feu irmão, & deitar de 
Vjantanaaqucllc Rei,que fe ia fazédo mui po 

! derofo,& temido, por caufa do íitio da fuaci-
dade, fundada na garganta do Eftreito de Cin-

por «um nome fe cima $ ca gapura,* pelo qual Como mais principal que o de Sabà,fe na-
h*i de vitela. vegava de Malaca para todo aquelle Arcipelago , & re-

giões que ficão ao Oriente delia, determinou de lançar cf-
te Mouro do lugar,de que tanto danno fe podia íèguir. E pa-
ra fe aíTegurar ao animo d'el Rei de Pam,cunhado do de 
Yjantana, mandou là Simão Sodrê em húa nao, não tanto j.o 
à comprar mantimentos,como fe dizia publicamente,quan-
to à defcobrir com deftteza a tenção d'aquelle Re i , & o que 
fe podia efperar que fizeífe cm quanto DomEftevãoeft i -
veífe auícnte de Malaca , occüpado na guerra d'el Rei de 
Vjantana. Proveo cl Rei mui largamente a nao de manti-
mentos , & íignifícou com verdade à Simão Sodrè, que era 
grande fervidordelReide Portugal,& que nefla conta o po 
dia ter o Capitão de Malaca, para tudo o que lhe à aquel-
lacidadccompriíTe,&quc folgaria muito que deftruiífe a 
feu cunhado, porque o merecia como hum grande traidor 39 
que era. 

Quieto,& aílegurado com cfta rcfpofta Dom Eftcvão, 
cíiándo ja apercebido para a jornada, partio de Malaca em 
Outubro,com húa armada de vinte íeis vellas, das quaes 
crão duas naos, & Capitães delias Dom Francifco de Lima, 
& Dio^o Botelho (nefta ia Dom Eftevão ) húa caravella 
dc Fernão Gomez,de que era cllc Capitão,a qual,& a nao de 
Dom Francifco, mandou Dom Eftcvão que fe adiantaf-
fem,& fc foífcm laçar na bocea do rio de Vjantana, & q não 
deixaífem entrar,nc fair coufa algua.As outras embarcações 4 < > 

erao 
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L I V R O N O N Oi 5 9f 
cmo de remo fultas,lancharas,catures,& balões , & Capitães 
delias Dom Chriítovão da Gama, irmão de Dom Eltevão 
Manoel da Gama,Enrique Mendez de Vafconcellos, Simão 
Sodtt,-Viccntcdaüonfeca,que vieradefervir.de Capitão de 
Maluco,Pero Barriga,Antonio Grandio, Fernão Sodrè, & 
outras peíloas nobres,& moradores de Malaca^que todos la-
ziáo numero de duzentos Sc cinquoenta homés. v - t 
•r E para que fe tenha noticia do fido da cidade de Vjanta-
na,qiie Dom Eltevão iacõmetter,& o que aquelle Reiefco-

j.0 lheo para lua morada,& adefenfão que nella tinha. He de fa* 
ber que Vjantanahehúaponta a mais Auttral, & Oriental 
da terra firme da cofia deMalaca,a qual delta ponta(que dilta 
da Equinoccial quafi hum Grao,& de Malaca pouco mais de 
quarenta legoas) volta para o Norte ao Reino de Siam, onde 
fazendo acoita húa enfeada bem penetrante, naqualentra 
no mar o rio Menam, cuja bocca eftá em altura de treze 
Grãos Sc hú terço,torna à terra à correr para o Sul ao Reino! 
de Camboja.Na parte Occidental delta ponta, fàe ao mar hú 
rio * tam alto,que entrão per elle naos ate quatro legoas da *Efte wf'rt>*>n4 itr. 

Ko barra, & ao longo delle bem adentro tinha el Rei Alaudim 
feito húa grande povoação, cujas cafaserão de madeira, co-
mo fão todas as d'aquella região,& abaxo delia pouco mais de 
três legoas,onde a terra fazia hum cotovello, eitava fundada 
húa tranqueira como fortaleza com muitas peças d'artelha-
ria para defender o paífo,que era alli tam ellrcito,& delle pa-
ra cima ate a cidade,que às frechadas, & com zargunchos fe 
podia defender, nem podia paífar hum barco por pequeno 
que foífe,que delta fortalezafenão metteífe no fundo, & ao 
longo delia tinhão os Mouros alagados juncos, Sc muitas 

30 arbores cortadas , & atadas, para que chegando alli asnof-
ías embarcações, as foltarem, Sc impedir com cilas a paf-
fagem. 

Chegado Dom Eítevão com toda armada à bocca do 
rio de Vjantana, onde achou Dom Francifco , & Fernão 
Gomez, como delle não lcvaífe piloto prattico, elle mef-
mo fez o officio, guiando as naos pelo rio acima ate on-
de puderão fubir , Sc chegar mais perto da fortaleza, em 
que gaitou leis dias , por"o rio ter muita correnteza , & 
muitas voltas. Antes que chegaífcm à fortaleza com as 
embarcacÕes menores, porque tudo ao longo do rio era 

* pp 4 cuberto 
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cuberto de mato, & dclle frechaváo os Mouros á noífa gen-
te, poftò que com algum dannofeu, mandou Dom Eftevão 
Pero Barriga,& Antonio Grandiocom fefenta efpingardci-
r o s e m d u a s láncharas per húa margem dorio,&pela outra 
com outraS duas lancharas Dom Francifco de L ima , & En-
rique Mendez de VafConCellos,que fizeráo retirar os Mou-
r o s ^ ficou defafrontadaa gente que ia nos navios. Os quaes 
{urgirão perto da fortaleza detrás de húa pontá da terra, onde 
a artelharia lhes não podia fazer algum mal.E para q os Mou-
ros não entendeífem per onde os avião de acómetter, mãdou i o 
Dom Eftevão pôr de fronte da fortaleza, da outra banda do 
rio,quatro peças d'ai;telharia â cargo de Enrique Mendez de 
Vafconcellos,com as quaes fez muito danno,ferindo muitos 
Mouros,& matando quinze,ou Vinte,& entre elles dous Ca-
pitães. 

Nó mefmo tempo intentou Dom Eftevão entrar a forta-
leza per outra parte,& chegandofe a ella,vendo que não po-
dia fer por alli lèm notável perda da gente,fe retirou. E muda 
do de parecer,mandou fazer hu bailéu à caravellade Fernão 
Gomez tam alterolo que ficaíle igoal da fortaleza, para fe to 
acõmetter,& entrar,pondolhe fuas arrombadas* que podef-
fem fofrer toda a artelharia que lhe tiraífem.A Capitania def-
te aífalto,deu à Dom Chriftovão da Gammafeu irmão,acõ~ 
panhado de Simão Sodrè,como de home que d'aquelle exer-
cicio era mais prattied nâquellas partes.Efta caravellalevava 
aos lados húa fuftaj& hum batel com fuas arrombadas, nos 
quaes ião Vicente da Fonfeca, & Fernão Sodrè com muitos 
elptngardeiros: mas forão tantos os impedimentos de tran-
queiras,& juncos alagados, que não puderão eftas embarca-
ções chegara fortaleza como determinavão, & delia lhesfi 30 
zeráo os Mouros muito danno(poftoque também o recebe-
rão) ferindo algús homés,& matando à Fernão Gomez Capi 
tão da caravella.Polo que vendo Dom Eftevão os eftorvos, 
& perigos do mar,fe refolveo de bater da terra a fortaleza, pa 
ra o que mandou Francifco Boccarro Feitor de Malaca, que 
foífe reconhecer o fitio onde fe podia plantar a artelharia, &c 
per íua informação fe elegeo hum tefo,que ficava cavaleiro 
a fortaleza, onde mandou Dom Eftevão pôr artelharia em 
duas eftancias,que entregou à Enrique Mendez de Vafcon-
cellos,& à Antonio Grandio, das quaes fe bateo a fortaleza 4 0 

por 
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por efpaço de oito dias,com morte de muitos Mouros. Mas 
vendo os Portuguefes que durava o cerco mais do que elles 
ciperavão,& que os mantimentos,& munições começavão 
a faltar,& os inimigos eftavão mui inteiros, & com grande 
determinação de fe defender,& receando mais a infirmidade 
por fer o lugar mui doentio,que as bombardadas, & eípingar 
dadas dos Mouros,começarão à tratar de alevantaro Cerco. 
OquefabendoDomEftevãojpôsonegocio em coníelho, < 
no qual todos fe fora o com o voto de Pero Barriga,aprovan-

1 0 do ás razões que elle deu,como de homem mui experimenta 
do na guerra,para fe não alevantar o cerco, que eráo que de- . 
fejavá Dom Efte v ão, porque lhe parecia menoscabo do va-
lor Português,tornar para Malaca fem caftigar aquelle Rei, 
& afsi mandou que todos fe apercebeífem para de novo cÕba 
ter,& affaltar a fortaleza dos inimigos. Os quaes briofos com 
nova gente de foccorro que trouxe Tuam Mahamcd fáirão 
das tranqueiras,&acõmetterão as noífas cftancias, & delias 
fe retirarão com tantos Mouros mortos, & feridos, que não 
oufando efperar outro combate,no íilencio da noute feguin-

i o te deíampararão as tranqueiras,& fortaleza,& el Rei fe. met- Fernão Lopez, de capnbeda nos 

teo pela terra dentro com leu tcfouro,& moíhcrcs. Os nolTos í ^ 1 1 . 
ofouberãopolamànhaa,querendoproíeguira bateria, & a- parte,conformãofe comioã» de 

vifadologo Dom Eftevãoqueeftavanomar,defembarcou Barros,poftoqefirevemesladeftrui 
„ r r • c i i i cão de Vjantana mais particular-com toda a gente,& le roí metter na rortaleza, que de todo 'mente 

cftava defpeiàda,& recolhida a artelharia que achou nella, &c Diogo do couto acontaemfu-

nMoranqoeitas,&a$mclhores«tnbatcajõe$qijeetov$o no 
rio,àtudo omaisfeposfogo-a Com efta vittoria le tornou ãCbou quem defta jornada o podejfe 

Dom Efte vão para Malaca,onde foi recebido cõ muita fefta^ informar.EquecbegadoDomEfte-
r rr • /l- vão vittoriofoa Malaca, entendeo 

& univerfal contentamento,por quam necellario era calti-> jogo„acarga da nao s.caterina, 

*o ear aquelle M o u r o dos males que tinha feito aos Portugue-- qavta devir a Portugal, deq era 

fes,para exemplo dos vezinhos,mie tinhão poft° o s olhos ffiSE&ZffSL 
no fucccflb daquella emprcia,para alsi laberem gM 4 Ljsboa afalvamcmo. 

o como fe avião de aver 
com noíco. * * 

* 
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; C A P I T V L O . X I I I I . 

De outra j ornada que Dom Eíletáo da Gama fe* contra el%ei de 
Vjantana}& daspa^es que lhe concedeo.E como foi co-

metido duas l>e ?es dos Aches. ; : • 

Travcifcode Andrade no ta?.27. ^ O ccííou el Rei de Vjantana com as perdas 
da parte,& Fernão Lopez, de " / r J J 

cajlanhedanoca?.i}i.doliv.2. » gj que recebeona guerra paíiada,de continuar co 
„ k e l l a c õ t r a Malaca,procurando per codas as vias 1,9 
„ S ^ Q ^ f i que pode de reftaurar os dannos, & vingar as 
„ oífenfas recebidas .De que refentido Dom Efte 
» vão da Gama,& nao efquecido da morte de Dom Paulo feu 
» irmão,de que fe não dava por fatisfeito coma deíiruição da 

fortaleza de Vjantana, apreftou hüa armada de tres fuílsscõ 
» lancharas,calaluzcs,& balões,em que embarcou quatrocen-
« cos PcrtugucíeSjCom que partio de Malaca.Chcgando ao Ef-
» treito de Cingapura,lhc deu húa trovoada de vento tam im? 

petuoíb,queie não fecoferão com a terra,nenhum remedio 
humano os pudera falvar; & ainda afsi correrão rifeo os na- zo 

st vios de ferem çoçobrados com as arvores,que arrancadas do 
ar vento,com raízes,& terra vinhão à cair encima das embarca 
pj çÕes.DomEllcvãoiaemhúaíullavelha,queabrioperbaxoi 

& fe foi ao fundo,em que fe afogarão quatro Portnguefes, Sc 
„ algüs remeiros,& elle ie falvou no bailéu da fuít'a,que o ven-
,, to arrancou enteiro,& lançou ao mar.PalTada a trovoada que 
3> durou pouco,chegou Dom Eftevão àbocca do rio de Vjan-
„ tana,pelo qual acima,cinco legoas alem da forralczaque elle 
,3 deftroira tinha el Rei a fua povoação,em que eílava mui for 

a tiíicadoj& 110 íitio em que efteve a fortaleza,avia outras trã- 30 
3 , queiras com muita artelharia,& cinco mil humés para fua 

defenfão,& dentro delias varadas quarenta lancharas, que os 
„ Mouros tirarão em terra,para melhor as poderem defender. 

A efte íitio chegou Dom Eftevão cm nove dias com gran-
j, des difficuldades,porque quando enchia a maré,era com tan 
„ to impeto,que a grande corréte atraveífava as embarcações, 
„ com que não podião fazer caminho, fenão com a vazante, 
„ atoandofe com cabos às arvores que eltavão ao lon^o do 110, 
„ per onde ião osnoífos cortando,& desfazendo muías eíiaca 
„ das,àpezar dos inimigos,q com muitas frechas o impedião. 4 G 

Vendo 
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Vendo os Portuguefes â multidão dos Mouros,& fuâ for- „ 

tificação,não deixarão de recear o feitOj& âvelío por duvido * 
fo de acabar,porem o esforçado animo de Dom Eftevão tu-
do lhes facilitou,& aífegurou.Ê furgiiido detrás de hua pon- " 
ta que o rio fazia,onde eítava livre da artelharia das tranquei " 
ras,determinou de às cótnctter na madrugada dó dia feguin- " 
tejpara o que ordenou,que os Malaios que levava, & temei- " 
ros foífem diânte com panellas de polvora,& apôs ellesos 
efpingardciros,&elle com â mais gente os avia de feguir.Da-

j o da efta ordem,deíembarcãdo antes que amanheceífc,c5met-
terão as trànqUeiraSjCm que lançarão os Malaios,&remeiros 
grande multidão de panellas de polvora > com que fe acccn-
deo tanto fogo per todas as partes j que Chegou às lancharas 
que eftavão varadas,nas quaes fe ateou com grande fúria. 

Dom Eíievãó chegou á efte tempo ás tranqueiras i & fu-
bindoperhüadetaboado,tevehüa mui travada peleja com 
os Mouros que acudirão á defenderlhe â entrada com muitas 
eípingardadas,& frechadasjporcm os noííbs per meio delias 
apertarão de maneira com elles,que os desbaratarão,& pufe - } t 

XQ rão em fugida,fendo ja manhãa clara. Morrerão neftapeleja 
fomente rres Portuguefes, & dos Mouros mais de qüinhen- a> 

tos. El Rei citava à efte tempo em hüm outeiro, húa legoa n ^ 
das tranqueiras,do qual fe defcobria o fogo delias,& das Ian-
charas,onde forão ter os feus abrafados,quc lhe derão a nova Jy 

de ler queimada a fua armada, tomadas às tranqueiras com a f t 

artelharia,& desbaratada a fua gente,polo q fe retirou á pref- J^ 

fa com fuas molheres, & tefouro parâ o mato, onde fe avia jy 

por mais leguro que ílacidádcí J f 

Dom Eitevão não quis paífar adiante ate que a gente re- ) t 

j 0 pouíàífe do trabalho,& que foífem curados os feridos, & en-
terrados os mortos,0 que feito,mandou que marchaífem pa-
ra a cidade. Sabendoo el Rei ,& vendofe fem gente, fem arma 
da,& fem artelharia,arrependido das guerras paífadas, conhe } ) 

ceo que para viver quieto & fegüro lhe convinha ter paz có J 9 

os Portuguefes, & concederlhcs tudo oqueelks quifcíTem, „ 
& c o m cila refolução mandou dizer à Dom Eftevão j que „ 
Jhe pedia não paífafle dalli , porque queria ter paz com cllc, 
p a r a o que lhe enviaria feus Embaxadores. A Dom Eftevão 
parcceo conveniente aífentar pazes com efte Mouro, para 

4 o quietação,& beneficio de Malaca,& âfsilhe refportdco, que 

» 
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8 D E C A D A CLV A R T A. 
nãoouVifiaíallar nellas fern refes .El Reios tnandoulogcf, & 

" forão hum feu tio homem velho,& de muica autoridade, cõ 
fuás molhcres,& familia,com os quaes Dom Eftevãofe tor* 

* nou para Malaca,onde foi recebido com grande feíla, & triu 
fo,& o tio dei Rei de Vjantana agaíklhado na fortaleza, & 

Diogo dt Cottto nt cap. 6.do liv tratado com muita honra. Defpedio èl Rei logo por Emba t 

\o.dat.Dccada. " xacj0res Çurutaulc da Raja, Lacximena, Taucam da Raja, 
" & Turcam Marcar filho do feu Randarà, os quaes chega« 

raoà Malaca cm oito, ou dez embarcações embandeiradas, 
com grandes íinaes dealegrja.Dom Eftevão da Gama os re- r G 

cebeo com grande aparato,& ouvio tudo o que lhe diíTerão, 
J } da parte de íèu Rei cõ roftro alegre, & os mandou agalalhar, 
n & comunicando o negocio com os Capitães, & Caiados de 
Jf Malaca, affentaráo que lhes devião concederas pazes com 
' condições honeftas,para afsi ficar aquella cidade defafombra 

,"da*& defaprefada d'aquelles maos vezinhosrpelo que fe con-
„ cluirão,com as condições feguintes. 
„ Qm- toda a artelharia qouVeJJeper todoo 7{einode Vjantana com 
n as armas d'el ̂ i de 'Portugal,de muitas cm bare atues qporjuas cojhs 
nfeperderão,ferialogo tornada>1? trazida à Malaca. 
ÍX nunca mais el%ei de Vjantanafaria em porto algum dos feus 
„ lancharas,nem outras embarcações de guerra,®" todas as que ftfizif-
, Jem fern o elT{eifiber,tanto quefojfe âfua noticia,as mandaria d Ma 
}} laca cõ os donos dellas.E que todas as que ao prefente ejhvfem feitas, 
,, ajsi fias, como de feus Vajjallos, mandaria logo entregar àpejjoa que 
„ com os Embaxadores para ijio aVia de ir. 
» Que nunca jamaisfaria tranqueiras,nem fortes algíis em Hint am, 
,, nem em Vjantana,®' que fe paffirialogopara o rio de Muar ,porfi-
„ car mais perto de Malaca, para delle conVer[arem, ® comer cear tm 
„ como amigo s.E que naquelle lugar também não faria tranqueira,nem 
,, forte algum. ** 
„ Que todas as dividas que Tuam M afame de deVia aos mercado* 
„ res de Malaca,das fazendas que tinha tomadas antes da guerra ,ai 
„ tornaria logo àfeus donos,® não podendo fer tudo, fofíe parte , Z 
„ demafta para o anno,de que elle ^ei ficaVa por fiador- . .....« 
„ Que todos os efraVos dePortuguefes que tflaVao fugidos de Ma* 
J, laca,® d'allypor diante fugifíem, fe tornarão logo, Jl- ahum ja fófv 

,, Je Mouro,o pagarão àjeu dono,® o mefraoje faria em Malaca acs fo 
„gidos de Vjantana. Efe ainda ouVeffe emjeu %eino algus filhos de 
„ Portugue/es,quefeperderão aVia annos nafua costa em junca que 49 
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iade (Borneopara M'alaca,fe tornàriÕo logo^com todos os feus efcra-
TfoStitr efcrabãs. • : 

Que deixam naVegar livremente todas as embarcações de quaef-
querpartesquefofemparaM alaca^comfazendas t ou mantimentos, 

jem as obrigar d tomarem/eus portos que entrando algüas nelles 
€omiempofortuito ,el %ei lhes daria toda a ajuda,if a hamento para 
irem para Malaca. „ 

Que mandaria àfeus Vajfallos que fojíem com fuas fazendas à Ma„ 
laca,para as Venderemcomprarem outras como amigos, àquem fe 

iofariafaVor, t? amizade: <7 o mefmofe faria emfeus portos aòsTor-
tuguefes. 

Eftes Capítulos de pazes jurarão os Embâxadores Cm HO- „ Feri 

me de leu Rei,& Dom Efte vão os maildou apregoar pela ci- >, 
dade,com univerfal alegria de todos. E defpcdidos os Emba- , , no\ 
xadores, contentes còm as peças que lhe deu, mandou com „ 
©lies os que avião de ver jurar as pazes à el Ré i , que os f e f te - „ 
jou muito,& as mandou publicar,& fez logo entrega dás cou 
fas capituladas.Mudoufe el Rei para Muar,aonde fundou no 
vacidade, começando acorrer em grande amizade comos 

xo Portuguefes,com que ficou Malaca em muita quietação, & 
íè ennobreceo tanto com a frequencia de mercadores que „ 
nella concorrião,navegando feguros por caufa das pazes,que „ 
nunca em outro tenipo efteve cm maior proíperidade. „ 

DefpoisdadeíírUiçãode Vjantana,& pazes aíTciltadas cõ „ 
o íèu Rei,vicrão os Aches duas vezes acõmetter Malaca no „ 
anuo de M . D . X X X V I I . A primeira mãdou elReihum Ca „ 
pitão com tres mil Aches em húa armada,& fem terem delia „ 
avifo os Portuguefesjdefembarcarão os Mouros de noute, & „ 
entrarão na povoação dos Quelís pelo baluarte de Bandcrà „ 

$ 0 ícm ferem fentidos.E mortos muitos Quelís, encaminharão 
paraaponte.DomEftevãoda Gama faio à cila com dozen-
tos íbldados,acompanhado dos fidalgos que eftav ão cm Ma -
Jaca/abendo da entrada dos inimigos; com os quaes pelejou 
tam esforçadamente,que os fez recolher ao baluar te de Ban-
dorá,donde os deitou Triftão de Taide (que avia pouco que 
chegara de Maluco) & retirados â hum efpeífo mato, em que 
fe defenderão todo o dia,na noute feguinte fc embarcarão na 
jfuaarmada,que eftava na Ilha das Naos^com menos quinhé „ 
tos companheiros,que ficarão mortos cm Malaca:dos nolfos „ 

^40 forão feridos Triftão de Taide, Dom Francifco de Lima, „ 
Antonio 
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Antonio Pereira,Francifco Bocearro,& °ütros, & nenhum 
morro. Idos eftes Aches, fez Dom Eiievão cercar detaipaà 
povoação dos Quelíjs,qüeera cercada de madeira, &c fabédo 
que cl Rei de Achem apreftav a ourra maior armada para má 
dar contra Malaca,ordenou a defenfão da cidade, & fortale-
za como experto capitão;no baluarte dc Bendarà pôs Paulo 

„ da Cama com dozentos homésjà Triltão de Taidc, à Dom 
Francilco de Lima,á Dom Manoel de L i m a , & à Manoel da 
Gama, deu á cada hum vinte cinco homés pára que correC* 
fem a nova cerca,& acodiífetri onde foífe neccflàrio, & clle 

„ com outros cento fepôs junto da fortaleza. Os Aches que 
„ erão cinco mil defembarcarão, & affentaráo leu arraial em 
„ Tanjaquelim meia legoada cidade, & cõmciterão tres nott 
„ tesa cerca,o baluarte, & a fortaleza * mas de tal maneira lho 
, , defenderão os Portuguefes , que deíconfiados de coniegui-
„ rem feu intento,com muitos mortos,& feridos./fe embarCâr 
„ rão com canta prefla,que Triílãode Taide que foi após cllcs 
,> com húa armada os não pode alcançan 
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5)o que aconteceo à Francijco de Banos de PaiVaem Patine, 
Enrtque Mendexjle VaJconceitos napeleja que ambas 

teVerao com Ima armada 
de htu. 

O tempo que Dom Efteváo da Gama man-
dou Simão Sodrè à Pam a defcobrir o animo 
d'aquelle R e i , mandou também Franeifco dc 
Barros de Paiva à Patane,Com a mcfma ordem 3 ® 
de intentar fe os Patanes eftavão firmes na par 

que tinhãocom os Portuguefes. Chegado Francifco de Ba-
rros à barra de Patanc, eftando nellalurto, o vèo cónictter 
Tuam Mahamed Capitão da armada d'clRei de Vjantana 
com algúas quarenta vcllas, de quem fc dcfèndeo Frâncifco 
dc Barros como Capitão esforçado que era, dcfpoisde húa 
larga peleja,em que lhe matarão algús Portuguefes de viiite 
que tinha no navio. Afaftados os Mouros com muicos mor-
tos & feridos para tomar algum repoufo, vendolè osnoífos-
tam canfados,& feridos, q tornando os Mouros à cllcs fe não 4 0 

poderião 
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pode ri ão defender, requererá à Francifco de Barros, que no 
batel do navio fe recolheífem à cerra,o que não querendo el-
le conceder,tendo por melhor morrer em defenfão do na-
vio, cíles fe forão no batel á terra,& com Francifco de Barros 
ficarão fomente Ioão Ferreira, & Baftião Nunez, os quaes 
moftrandolhe que era temeridade aguardar mais alli os ini-
migos,© perfuadirão à que fe foíTe à terra,falvando primeiro 
a arcelharia,& queimando o navio. Em Patane achou Fran-
cifco de Barros bom acolhimento,onde efteve ate que Dom 
Efte vão acabada a jornada de V jantana voltou à Malaca, & 
defpachou Enrique Mendez de Vafconcèllos à Patane para 
o trazer, & mandar d'alli á China hum junco â fentar o tra-
to que antes tinhão os de Malaca com os Ghíjs, que entatri 
eftava quebrado^ 

Chegado Enrique Mendez ao porto de Patane,defpois de 
apreftar,& partir o navio para a China, & aviar outro em q 
vieífe Francifco de Barros,& os Porcuguefes feus eompanhei 
ros,citando para fe cornar para Malaca,ceve novas de hüa ar-
mada de Iaos coífairos, de que era Capicão mòr Ericatin , o 
qual trazia vinte calaluzes, que remavão com duas ordés de 
remos,hús de galè,& outros de pangaio,com muita gente de 
guerra,artelha ria,& artifícios de fogo. Eftes forão demandar 
o porto de Patane,de que fendo os noffos avifados fe fizerão 
à vellajmas porque Francifco de Barros não tinha toda a fua 
gente dentro no junco, íurgio perto da terra efperando por 
ella,& Enrique Mendez fe fez navoítadomar.Os Iaos aven 
do vifta dos noffos navios, os acomettcrão repartidos em" 
duas efquadras.Dez calaluzes,porque o vento era calma, che 
garão a abalroar com muito esforço o navio de Enrique Mé 
dez,cercando© por todas partes ; mas acharão tal reíiftenciá 
nos noífos,que defpoisde durar a peleja hum grande efpaço 
fe afaftarão os Iaos, com perda de muita gente, & calaluzes 
cfpedaçados,ficando tambe no navio rres Portuguefes mor-
t o s , & muitos feridos,&caido Enrique Mendez lèm acordo 
de hüa frecha de;pêçònha , dc que não tornou em f i , fenão 
defpoisdeafaftados os inimigos, poios remédios com que 

lheacodirão. . . 
Francifco de Barros com íos dezafeís Portuguefes que ti-

nha no feu junco fe defendeo com tanto valor de oito calalu-
zes que o inveftirão,que fem o poderem entrar fe afaftarão 

delle, 

e. 
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delle, & com frechas dc peçonha, & com a artelharia come-
çarão de novo à pelejar com osnoífos, & foi tanta a bom-
bardada, que todo o navio era aberto dos pelouros, que fò 
na camarade popalhe meterão cinquoenta,& hum q foi dar 
em hum barril de polvorá,queimou tres homés. Os Mouros 
vendo o f o g o , & fumo,dando grandes gritas remetteráo 
ao junco para o abalroarem, cercandoo per todas partes, Sc 
pondo nelle efeadas para fobirem. Mas Francifco dc Barros, 
pofto que ferido dehüa frechada d'erva que lhe atraveífou 
hua perna,com Baftiáo Nunez, Sc o Meltre do navio, que 
ainda eftavão vivos,fizerão tantas maravilhas com artifícios 
de fogo,que os mais dos que intentarão fobir forão queima-
dos.Porem não puderão deixar de fer entrados,íe à elte tem-
po não chegara o navio de Enrique Mendez de Vafconcel-
los,que tornando em feu acordo, & refrclcando o vento, 
dando todas as vellasvèo foccorrcr o junco, & rompendo 
pelo meio dos calaluzes com a artelharia metteo no fundo 
tres,& efpedaçou outros,& dos qeftavão perpopa do junco 
alcançou dous,cm hum dos quaes vinha o Capitão mòr, que 
íè falvou à nado cm outro, Sc fe foi logo para terra, feguido 
dos outros calaluzes, & o navio tras clles, tirandolhe muitas 
bombardadas.E porque em quanto Francifco de Barros pe-
lejou,lhe fugirão para terra todos os marinheiros, Sc nella 
eftavão algüs Portuguelès, lhe foi forçado tornar ao porto 
tomar a gente que là tinha > Sc proverfe do neceífario para a 
viagem de Malaca,onde chegarão eftes dous Capitães â faí-
vamento, encontrando no caminho outra armada de Iaos 

coífairos,de que andava por Capitão Paribara, Sc tra -
ziaconíigofettenta vellas,deque não forão 

acomettidos por levarem muito 
vento, & irem mui-

to ao mar. 
* * * 
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(orno Antonio Gabão que d <%eifizera Capitão de Maluco .foi for 
mandado do Governador à/ucceder à Triflaode Taide, 

C9* d» alvoroço, fejla com que foi rece-
bido de todos. 

M quanto em Malaca avia eftas inquieta-
çócs, em Maluco ouve outras muitas, à que „ 
derão caufa os exccífos que Trilião de Tai- , 
de fez no Teu cargo, com os quaes pôs mui- „ 
tas vezes à rilco perderfe aquella Fortaleza, )y 

com todos os Portuguefes que nclla avia. Aquella foltura n 

caufava,afsineIle,como nos que o precederão,O refpeito f t 

que tinhão mais à feu proveito particular, que ao d'el Rei, 
& do comum, & a grande diftancia que ha d'àquellaspar-
tesà índia,perque o Governador nãoíòmen te os não podia 
caíligar,mas nem faber de luas culpas-E Triftão de Taide to 

to mava ainda mais licença,por a confiança que tinha na mui- M 

ta amizade que entre elle,&o Governador Nuno da Cunha „ 
avia,& no parentelco com Dom Elie vão da Gama, que cm J t 

Malaca eftava por Capitão,que era feu fobrinho filho de fua 
meiairmãa. Mas fendo Nuno da Cunha informado por Lio >f 

nelde Lima, que à Goa chegou com el ReiTabari ja ,& fua 
mãi,& padrafto,que Triftão de Taide lhe mandou prelos,& 
ouvindo os clamores d'aquella gente, de cuja innocencia lhe 
conftou,determinoudemandaraquelleannoà Maluco An-
tonio Galvão por fucceífor de Triftão de Taide, porque por 
cl Rei tinha a Capitania de Ternate. 

Antonio Galvão,pofto q fe lhe reprefentava quã árduo nc n TervSo Uftz i> cafttnheda 

gociocra naquelle tépoacceitaraCapitaniadc Maluco por a „ ^t-^MínÃ, 
terra eftar quaíí levátada,afsi os Mouros,como os Chrillãos, „ 
por as muitas vexações q os Capitães lhes fazião , qcftavão „ 
poftos em foro de não fere caftigados por fuas infolencias,& 
por a terra eftar falta de mantimétos,de homés, & dc armas. 
Poré como ellc eramui zelofo do ferviço deDeos,& delRei, 
determinou de ir,&de maneira qremediaífe as necefsidades 
em q aquella fortaleza eftava. Eporqo Veedor da Fazenda „ 
não tinha tanto dinheiro q lhe dar,quãto elle avia mefíer, cõ „ 

Q Q toda 
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„ toda a fazenda que tinha,& cõ a q pode aver de feus amigos 
„ fe apcrcebeo do néceífario.E porq para Maluco fe achava gé 
„ te cõdifficuldadc, de qlà avia muita neccfsidade,cõ dadivas, 
„ fógos,& promeífas ajútoua mais que pode,ale da q lhe o Go 
„ vemador dcu.E para levar efta gcnte,q era a mais concertada 
„ q nunca foi á Maluco,fretou outra naoà fua eufta. Ale deita 
„ gente de guerra,levou algüas molheres,à que fez grandes par 
„ tidos,para là cafarem com Portuguefes, & formar húa colo- -
„ niapara arreigar agente na terra, & faberem os Mouros que 
„ os Portugueièsfazião em Maluco fua habitação de aífento:. j ® 
M le vou também inftrumentos de cortar,ferrar,& metaes para 
„ fazer outros,& muitas alfaias para os homés viverem naqüel-
„ la terra comodamente. *" • £ " 

Provido Antonio Galvão deita maneira,partio deCochij 
aos viij.dias de Maio d'aquelle anno de M . D . X X X V I . &c 
chegou à Malacaaos xviij.de Iunho cÓfuasduas naos, & ou* 

TtruhUpez.dectfânhei« no » trosnaviosdcfuaconfcrva.Allilhe vicrãocartasde Maluco, 
ctp.ifi.da liv.%, n de muitos que lhe pedião cõ grande efncacia apprcífaífc fua 

ida para ir remir aquella terra, que eitava falta dejuftiça, & 
de gente,& tanto de mantimentos,que pcrccião à fome.Ou- i o 
tra carta teve do Feitor da nao Santo Spirito, cheade queixu 
mes de Triftão de Taidc, que lhe não quifera deixar carregar 
cravo para cl R e i , & o detivera dous annos, por clle u com-

i, prar ,& carregar para íi. Polo que cif ando ainda mui mal de 
húa doença que o chegouà morte , & cm grande perigo, 
quis partir contra conlelho dc Dom Eitevão da Gama. 

caftmheda.E porque a fáivação d'aqueUa gente de Ternate coniiítiaem 
, , elle lhes levar mantimentos , & o Feitor da nao d el Rei não 
, , podia comprar fenão mui poucos,elle comprou tantos à fua 
„ eufta com que carregou a fua nao que levava fretada:& por- j ® 

que não fc fatisfazia com eites,deixou em Malaca hum Anto 
nio Soarcz,q foífe cuhújúco a Iaoa,& hi o carregaífe delles, 
& por ja não ter dinheiro,lhe deu para iífo fua prata lavrada. 
Eafsi tam doente como eftavapartio aos xviij.de Agofto ,& 
íurgiono porto de Ternate à xxv.de Outubro, onde foi vif-

TernSo Lopez dec.Medano »dagcncc com tanto alvoroçojComo hum homem de que 
tap.ijç.do IÍV.8.& Trancifiode » eiperavão ler remidosdo duro jugoque tinhão.E a primeira 
Andrade no c<rp.43. da aparte. „ coufa que os homés principaes que o forão viíitar lhe diílè-

„ tão,forão grandes queixumes de Triftão de Tarde, attri-
buindolhe toda a culpãda guerra queos Mouros lhe fazião, 
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& do odio que lhe tinhão, & que tam efeandalizado èftava , , 
dclle o povo,q ja otiverão mandado prefo aoGovernadorda „ 
índia,fe Do Eftevão da Gamâícu fobrinhb na© eftivera por „ 
Capitão e-m Malaca onde avia de ir a pararTãtos forão os ma „ 
les q deTriftáo deTaide rcéõtarão,q Antoriio Galvão os nãô , , 
podiacrèr,&parecialhe q por ograrigearc à ellc os accrc-fcen r i 

tavão.Ecomoelle era humáno j & de fpiritos nobres,tinha h 

por coufa vergonhofa à Portuguefe$,q Os Capitães de Maíü- t i 

co todos q vinhão de novo,prendefTem aos pafTados:& deter i t 

i o minâva(fe pofsivel foífe)não prender à Triftão de Taide/al- „ 
vo fe as culpas foíTerti taes,q não podeíTe al fazer. Triftãõ de „ 
Taide o mandou vifitar à nao, & pedirlhe foííè logo tomar ,, 
poíIèdafortâleza.Más Antonio Galvão quetendo apagar a- , , 
quellc Ímpeto q via na gente contra ellc, Sc poro favórefcer, „ 
não quis íair logo em terra,mas fe deteve algus dias,pare<jen- ,, 
dolhe q íe viflem q o favorecia de algua máneira, fe reconci- „ 
liarião cõ elle,ou ao menos não íè queixarião còm tanta effi- „ 
cacia como algus tinhão feito. Ecomo os da fortaleza efta- „ 
vãodefèjofosae Ver Antonio Galvão poros bées q de (eu go „ 

to vernocfperávãoj&muiefcandalizadòsde Triftão deTaide „ 
por o mao Êrataméro q lhes fizera,murmutavão d aquella dí- , , 
lação,& a atribui 3o à medo q Antonio Galvão tinha do tra-
balho cm q encrava.Porq a gente da fortaleza era mui pouca, „ 
a falta dos mantimentos muita. Os Reis Mouros vézihhos to „ 
dos contrários,fendo algus de antes muito amigos dos Portu 
gueícs,a géte divifa entre íi ,& mui pouco obediéte;porcj co- i t 

mo erão poucos,& fe ião à índia cõtra võtade dos Capitães, „ 
quãdo vinhão júcos deMalaca,oude Bãda,os Capitães ainda M 

q não quifeíTem fofrião os cxceffos dos q ficavão á porq fe os „ 
30 caftigaisé,ou prédeíséj ficaria a fortaleza fò ,& em grade peri- „ 

go cõ os Mouros.Mas fabendo Antonio Galvão quã mal in- J t 

terprctavãofua dilação faio logo em terra,onde foi recebido } í 

cõ procifsão, & cântico de Te Deú Laudâmus, cõ grande pra „ 
zer,& acclamações de todos ; dizédolhe piiblicamétc q os ia „ 
remir do cattiveiro em q e f l a v ã o ^ da fome com q perecião. „ 

Antonio Galvão como entrou,pôs logo taxa nos manti-
métos,abaxandoos aos preços de antes. E paraq entédeflem 
aísi osChriftãos q os cõpravão,como osMouros q os védião, 
q os preços fe não avião dc alterai-,começou logo pelos rnãti-

4 o mentos dei Rei>q eftavão na fortaleza. E para metter a géte „ [ 
Q J « L > em 
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, cm ordem,& policia,& viverem como homés de razão,& os 
„ enfrear com leis,levou os cinco livros das ordenações do 
,, Reino, para per elles fe governarem; & para os clérigos as 
„ conftituçõesdo Arccbilpado de Lisboa, que o Cardeal hl-
j, fante Dom Afoilío fizera.Inftituiò para execução das leis,& 
„ adminiftração da juítiça hum juiz ordinário,& dous almcta-
,, cès,queatèentamnãoouvera.Aposiíto entendeo logo em 
„ repairar a fortaleza dartelharia,de que a achou mui falta, por 

que aqueavia boa.deraa Triltão de Taide âos juncos dos 
„ mercadores,para fegurança do cravo que lhe levavão de gra 10 
„ ça,& a artelharia que hi achou eítava toda defaparelhada, né 
„ achou ferreiro que a concertaífe^porque à hum queaviâ deu 
„ Triítão de Taide licença que fe foífe á Malaca.Mas Antonio 

Galv ão fez tanta diligencia,que delcobrio hum ferreiro,que 
„ andava encuberto, & em outro foro, à que deu tanto de fua 
„ fazenda, que o obrigou à tornar ao officio, o que relevava 
„ tanto, que d'outra maneira não avia artelharia, & fem ella 
H não avia fortaleza.Tainbem não achou polvora,pelo q logo 
„ mandou fazer muita,&para fazer carvão, & trazer madeira 
„ para os repairos das bõbardas,ia Antonio Galvão mefmoao to 
} J mato cõ todos os fidalgos,& cada hu trazia às cofias a mais q 
„ podia,de q Antonio Galvão trazia ièmpre o maior cargo pa-
M ra os animar,o que tudo fe não pudera fazer,fe Antonio Gal-
, , vão não levara a ferramenta, & inílrumentos que diífemosw 

C A P I T V L O. X V I I . 

©o memorarei feito que Antonio Gabão fe^ em ir bufe ar com cen-
to O" pirite'Portuvuejesa otto Mouros, quecogrande exer-

cttoeflabao em Tidore,{? como os desbaratou,&def-
truio a cidade,a queimou. ^ 

S Mouros de Maluco , como com as vitto-
rias paliadas cobraífem coração, & eftiveífcm 
juntos em Tidore oito Reis, q cõtra os Porcií-
guefes cita vão conjurados, os quatro delles de 
Maluco,& os outros quatro dos Papuas, com 

innumerável gente de guerra,não paífava mometo q os Por-
tuguefes não tofsé delles falteados cõ luas armadas cõ q os co 
rri ,poloq lhes era ncceífarioá todas horas <-5 a $ a r , 

4 o 

mas 
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mas v c Pi idas. E parecendo à Antonio Galv ão,que por elle fer 
novamente vindo,& Triftão de Taide, de quem ic clles da-
vão por offendidos lè aver de ir,quererião paz com dle , lha 
mandou pedir per Gonçalo Vâz Sarnache Capitão mor do 
mar- E clles fe defculparão à Gonçalo Vàz da guerra quefa-
zião,com os males que Trilião de Taide tinha feitos. E dcf-
pois de confultarem entre fi, aflèntarão tregoas por algús 
dias,para nclles faberem o citado da fortaleza,& a determina 
ção de Antonio Galvão.Mas efta trégua guardarão clles mal 

i o porque faindo algús efcravos da fortaleza ao campo à bufcar 
lenha.tomarão tres,& forãofc com clles. Antonio Galvão fè 
lhes mandou queixar,& dizer, que pois afsi paífava-, que elle 
lhes faria guerra defcuberta,& não a traição,ao que elles ref-
ponderão que fizeífe o que quifeífe.Polo que Antonio Gal-
vão íè determinou em hum façanhofo feito, quecra ir fobre 
Tidore,ondeaqucilesoito Reis cftavão com infinita gente, 
Sc muito esforçada,& c5 eífes poucos q tinha darlhes bata-
lha,quecracoufaqueo Governadorcom todoopoderda In , 
dia,não faria pouco em a acõmetter.Epofto q entendia bé o » 

1 0 grande rifeoà que fc punhada vida,& ainda da honra,porq j , 
não lhe fuccedendo bem, poderia fer julgado por temera-
rio,parccialhc que era neceífario tentar a fortuna.Porque pa-
ra ei per ar mais gente, não lhe podia vir fenãoda í n d i a , M » 
queporellaaviadeefperardousannosjà lhe não acontecer „ 
no caminho algum defaftre. E que para a geiite que ao pre?-
Tente tinha,não avia mantimentos para a terceira parte deífe » 
tempo, nem de outra parte os podia aver, & fem ter mantt- „ 
mentos não fe podião foftèr.Polo que o melhor confelho lhe „ 
pareceo avcnturaremfe em hüa batalha, com a cfpcrança „ 

50 pofta em Deos,que irfe confumindo Com a fome poucos & „ 
poucos. Á i f to teve Antonio Galvão muitos que o corí- , 
tradiífcrão , mas em fim feu parecer fe feguio.E fem mais de-,, 
mora fe partio paraTalangame, onde effaVão quatro vellas 
cm que avião de i r , & eni duas que erão nãos avia de ir elle, . 
& Gonçalo Vàz Sarnache,& em hum navio Franciicode , 

S o u f a Alcoforado, & em hum calaluz ei Rei Cachil Aciro 
d e T e r n a t e , & o Samarao com cinquoenta Mouros,& os 
Portuo-uefes erão cento & fettenta. Na fortaleza de Tcrnate 
deixou Triftáo de Taide,por fer o mais idonco para i ífo, por 

A f e u esforço, & experiencia, & por fer tio de Dom Eftevão 
4 0 QSLl d* 
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da Gama Capitão dc Malaca, que o foccorreria logo, fc cite 
Antonio Galvão morreíTe na batalha. 

Querendo Antonio Galvão partir dc Talangame,lhc to 
T j e i Z g Z T ^ » encontrohúacilada dcdous mil Mouros,com que ouve 

„ húa efearamuça, na qual foi tomado hum Mouro homem 
d'efpiritos,à quem Antonio Galvão perguntou por o que 

„ os Reis detcrminavão,& ellefem nenhum medo, livremcn-
'„ te lhe diífe toda a verdade,que era eftarem em Tidore os oito 
„ Reis que diífemos com tantas gentes que fc não podião coa 
„ tar,& que determinavãode o tomar vivo à elle , com todos 
„ os Portuguefes,para mataré cõ graves tormétos à Trilião de 
„ Taidc,&aosqcõelleeftavãoj&àelle Aritonio Galvão, & 
„ aos que trouxe confígo refgataíosí E que a cidade de Tidore 
„ cítava fortifsima com muros, & baluartes, & muitos eftrc-
„ pés,que per ncnhúa parte podia fer entrada,& com húa forta 

leza (obre húa rocha talhada,para onde fubiãó per hum tam 

33 

3> 

„ » v i . « . w w » * » ,para onde iubiaó per 
, , cftreito caminho,que às pedradas fc defenderia a fubida à to • 

33 

3) 

33 

^ do o mundo,& paraella avião de fubir mais de húalegoa, per 
, , caminho muito fragofo,& cercado de arvoredo. E cõ tudo o 

Mouro lhe promerteo de o levar lâ;porque(fegúdo elle dizia) 
quanto mais cedo o Icvaífe,tanto mais cedo fc veria à íi livre, 
& à Antonio Galvão cattivo.Ifto lhe Íbfria Antonio Galvão 

i, porque o guardava para guia,fc o ou vcífe meíler. 
Ao feguinte dia em q Antonio Galvão determinava par4 

tir,em rõpendo a alva appareceo ao mar húa frotta dos Mou 
ros dc mais dc trezentas vcllas de remo, em q viníião paflan-
te de trinta mil homes de peleja,cõ os remeiros,q tanibem íè 

1trn2oUftt.itcrtanhedA no » contão por homés darmas. Porquecoftumão naquella terra 
(dp. ni do liv.s. & irancifco,, os filhos dos Sãgages,& dos Mandarijs,& dos mefmos Reis, 
de Andrade. ^ em quanto Ião mancebos,andarem ao remo, & prczareníc 

,, diíTo,porque d'alli vem a fer mais deíiros nas armas. Aquel-
„ la mollra cTarmadaquíferão os Mouros dar,fabendo que An 
„ tonio Galvão eftava de partida para o cfpantarcm, poré não 
„ fe chegarão muito para elle,com medo de fua artelharia.Mas 
„ entendendo Antonio Galvão que tudoaquillo erão feros, 
„ não deixou de partir,& juntamétc partio a armadados Mou 
,, rosindo fempre à la mar. 
„ Chegando à Tidore,forão logo as praias cubertas degen-
„ tc que o faio à ver com grandes gritas.E começando à defeo-
„ brir a cidade,começou à difparar a artelharia delia,mas como 

os 
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os pelouros paííavão por alto, não lhéfázião danno. E para, 
confultar com os feus perque parte daria ha cidade, furgio ao 
pè da rocha onde eftava â fortaleza, por d'alli poder melhor 
csbombardear a cidade,& ettar mais amparado da lua artelha 
ria. Allitiveráo grande altercação fobre a maneira com que „ 
a efcalarião. Hús qucrião que fe efcalaíle per qualquer par- „ 
te que podcífem: outros crão de parecer que pela parte que „ 
eramaisforte, porq nella averia menos gente, que a dcfen-
deífe: outros erão de opinião que fe tOmaílc a fortaleza pri-

1 0 meiro , porque pofto que fofle difficultofa coufa,era de 
menos perigo, porquanto não tinha artilharia , nem ti - „ 
nha gente que a defendcíle;" porque os Mouros tinhão „ 
por impofsivel tomaríe coufa tam agra , & tam forte; &C „ 
que fe a tomaíTcm d'ahi faíiãõ tanta guerra à cidade, q os ini- „ 
migos a deixariãojoufarião pazes.E que certo eftava que ga , , 
nhada a fortaleza avião os Mouros de perder o animo.E fe to „ 
maífem primeiro a cidade, Os Mouros fe avião acolher à for- , , 
taleza,& que alli lhes não podenão fazer danno. A efte pare- „ 
cerfe acoitou Antonio Galvão,& todos acordarão,qué para „ 

t o aquellc feito levaííèm cento & vinte Portuguefes eícolhidos, „ 
& o s cinquoenta íicaífem na armada pára a defenderem , & „ 
para em amanhecendo darem vilta de fi nos nav ios todos ar- „ 
mados,tãgendo as trombcttas,& atambores,como que qué- „ 
riãodefernbarcar i paraqueaísi acodiífem os inimigos à to- , , 
lherlhe adefembarcação,& entre tanto Antonio Galvão cõ „ 
os mais eícalarem a fortaleza. ; • „ 

N o quarto da modorra do dia do Apoftolo S.Thome,qúã 
do os inimigos eítavão mais aílèífegados, defembarcou An-
tonio Galvão com os feus cento & vinte Portuguefes , com 

30 fuaseípingardas,& lanças que eferavoslhes levavão, quecó 
os Senhores fazião numero de trezentos.Tornados os bateis 
para a armada, abalou Antonio Galvão para a forralezaper 
hú caminho q eftava afaftado da cidade,& ia para Cima da ro 
cha quediíTemos.Na dianteira ião Gonçalo Vàz Sarnache* 
Diogo Lopez de Azevedo,Iorge de Brito, Antonio de Tei-
ve,Dom Fernando de Monroi, Iorge de Taide,& outros ho-
mes fidalgos,& hú Antonio Carneiro, que levava 0 Mourò 
que os guiava.No meio ia Antonio Galvão co á bandeirá;& 
na trafeira ião Francifco deSoufa,Ioão Freire,& outros. Anto 

4 0 nio Galvão poros feus não canfaré ia de vagar, & aísi às oito 
horas 

. f , / » 
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horas de dia chegou meia legoa da fortaleza,& apropinquan 
dofe mais à ella,foi fentido das atalaias dos inimigos, que lhes 
logo derão avifo de qüam poucos crão Os Portugueles. Sa-
bendoo os Reis,com grande alvoroço derão rebate aos feus, 
& com Cinqüoenta mil homés que fe juntarão, fairão logo 
àprcíTapara onde Antonio Galvão vinha. O qual ouvindo 
o eftrepito de tanta gente, por fe não embaraçar com cila, 
antes de chegar à fortaleza,deixando o caminho que feguia, 
fc metteo pela efpéífurá grande do matd, onde fe encobrio 
tanto dos inimigos, que o perderão de vifta. E por parecer 
aos Mouros,que com medo fe retirarão os noíTos , com pra-
zer derão grandês apupadas,que rtaquelles valies,& lugares 
concavos retumbavãocom tamanho eco,que à qualquer 
homem de grande coração fizera muito pavor. Mas aquellc 
pequeno exercito Chriftão,com as efperanças poftas fòcm 
Deos,ia muí esforçado. 

El Rei Cachil Daialo, qué era hum valente cavalleiro, & 
levava a diáritcira,â que era encarregado que foífe o primei-
ro que deíTe nos Portügüeíès,trabalhou por os atalhar antes 
que chcgaíTcm à fortaleza.E chegando Com fuagente à hum 
eícampado que fe fazia entre elle, & a fortaleza, foi alli ter â 
cafo Antonio Galvão, com quem elle quiferá faílar, para o 
deterem palavras^em quanto os outros Reis com o reílo do 
exercito chegavão, paraos tomarem vivos às mãos, porque 
não.fc conteiitavão matalos cm peleja, Antonio Galvão que 
o cntendeo,nãó curou de pratticar, fenão de vir às mãos, 8c 
mandando toccar as trombettas, ârremetteo aos Mouros, 
chamando por Santiago. Nefte primeiro encontro cl Rei 
CachilDaialo,quc armado com hua faia de malha, & hua ce-
lada na cabeça pelejava comhuá efpadáde ambas as mãos, 
caio deferidas que lhe derão. Mas como era mui esforçado, 
fc levantou logo, dizendo, que não era nada, pofto que lhe 
faia muito fanguc.A batalha foi mui travada, trabalhando os 
Mouros por cercarem os Portuguefes,& os coüfumirem. O 
que fem duvida fora, fc cl Rei Daialo não tornara à cair def-
maiado do muito fangue que fe lhe ia dás feridas mortaes, de 
que dahi à pouco morreo. O qual em caindo bradou,que o 
tiraífem da batalha, para que os Porttígucfcs não fe alegraf-
fem com fua cabeça- Quando os Mouros o virão afsi levar ja 
quafi morto,perderão o coração,& fem poderé mais pelejar, 

come-
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começarão à fugir quanto mais cada hum podia > de que al-
gús por irem mais deipcjados deixavão as armas. E encon-
trandofc com agente dos outros Reis, que os vinhão ajudar, 
feembaraçavão hús aos outros coni a preífa,indo hús para a 
fortaleza,outros para os matos. Antonio Galvão fcguindo 
os que fugião para a fortaleza,fc; cnvolveo com elles, & en-
trou nella com todos osfcus, & os Mouros que cntravão,& 
os que là eftavão tornarão à fa i r ,& lha deixarão. Antonio 
Galvão mandou logo pôr fogo à fortaleza,& por as cafas fe-

i o rem de madeira,& de cannas,& a cobertura de ola,facilmen-
te foi tudo queimado. Os Reis fe acolherão pcrcífes matos; 
& o de Tidore tomando fuasmolheres,& teíòuro, com guar 
da de quatro milhomés que 0 ajudaVão,deu coníigo cm 
hum profundo valle. Como o fogo foi bem entregue da for-
taleza, Antonio Galvão defceo a cidade, & entrando com 
grande grita, & eftrondo de trómbettas j & atambores, os 
Mouros a defampararãoj&toda afazenda que nella tinhão, 
à que também foi pofto o fogo,com que arclco muita rique-
zaiporq como osMóuros eftavão confiados no forte fitio em 

xo que eftava, & dificuldade de ir à cila, tinhão alli todas fuas 
fazendas .Dos Mouros fora muitos mortos, & muitos catti-
vos , & os feridos fem conto. Da parte dos Portuguefes não >> 
morreo peífoa algüa,tirando hum fò eferavo. O que parece-" 
rà duro a quem o ouvir,comoperigofo à quem 0 efereve, .?» 

* Tcfenão lembrarem quam poucos Portuguefes acabarão ja, *» 
maiores coufas contra mais numero de inimigos, à que ti- » 
rarão as vidas, & os Eftados. Acabando a cidade de arder, '» 

mandou Antonio Galv ão derribar os muros,& baluar-
tes delia,& entupir as cavas,& afsi ficou tu- : 

do tam rafo, como fc nunca 
alli cftivera ci-

dade. 
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Como os t(ets Mouros fe forno para fuas terras , o de Tidorefe^ 
pa^escom Antonio Cahao. 

Ê
m N D I N A D O S os Reis Mouros por avit-

toria que os Portuguefes delles ou verão > com a 
p S gente que cinháo determinarão de tomar An-
j ^ g tonio Galvão quãdo das naos aonde vinha dor } o 

mir,tornaíIc para à cidade 4 Sendo diílo íabedor 
Antonio Galvão quis lhe contraminar Teu difenhô, & armar 
lhe hüaciladade algúa gente ao longo da terra nos navios de 
remo que tomara, para que vindo os inimigos lhes ficaílèm 
os da cilada detrás,& elle diante.E para que os Mouros de me 
lhor vontade faiííem,fe embarcou cm amanhecendo à forn 
detrombettâs,& atambores.E como os Mouros ellaváo 
preftes,fairão logo àelle para lhe tomarem a dianteira antes q 
chegaffe à terra,& indo afsijforão de fubito dar com a cilada, 
de que logo começarão à esbõbardear,& chegarfe aos Moff- iQ 
ros,& aferrarão húacoracorad'el Rei de Bacham carregada 
de gente,que não oufando à pelejar,fe lançou toda ao m a r g -
eando a coracora em mão dos noífos. Vendo ifto os Mouros 
que atras íicavão,fc retirarão,& afsi não receberão mais per-
da. Mas os Reis fe afrontarão muito vendo quam pouco mo-
rarão leus ardijs,polo que determinarão de per mar, &: per te 
rra darem em Antonio Galvão,o que vindo a fua noticia, foi 
fobre elles perterra,& indo per caminhos enCubertos,ouVe-
rade tomar os inimigos repentinamente,fe hüs foldados que 
ião na dianteira não difpararão as efpingardas indo ja perto 30 
delles. Mas toda via com aquelle fobrefalto íè puferão em fu-
gida: dos quaes ainda Antonio Galvão alcançou os que ião 
naretraguarda,de que ferio,& matou algüs, & outros catti-
vou ; dos mortos foi hum parente dei Rei de Geilolo, que 
era mui esforçado cavalleiro , & de que fazia muita conta, 
cuja perda os Mouros fentiráo muito,& fizerão por elle gra-
des prantos. 

Os Reis de Bacham,& Geilolo,& os das Ilhas Papuas ven 
dofe desbaratados per tam poucos Portuguefes, lendo elícs 
tantos, & que perdiãotepo em tentar mais a fortuna contra 4 o 

Portu^uelcs, 
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Portugucfes,imputavãofeu desbarato à ira de feu Mafoma, 
& f e forão para íuas terras, deixando o profeguimenro da 
guerraparaoutro tempo maisfelice. Os Portuguefes quan- „ fintioupa. de esftanbedant 

do virão a partida dos inimigos ram fubita, fendo tantos, re- „ c"P-l6$-do liv-*-àr F tamfitde 

ceavão q foííèm fobre a fortaleza de Teniate, & com gran- „ " n d " d ' » '«Mi 
de inftanciarequerião à Antonio Galvão que lhe acodiile}ao „ 
que elle refpondeo,que quem não defendia fua cafa, mal po- „ 
deria tomar aaíheaj& que d'alliíc não iria are fazer pazes co „ 
elReideTidore,ouómatar.Parapôriíloem execução,lhe „ 

j o eícreveo hüa carta todachea de defeulpas por a guerra que „ 
lhefizcra,&tambemdequcixumcs,poraoccaíião que elle, „ 
& os mais Reis de fua liga à iífo demo com lhe engeitar a paz „ 
que lhe pedira,fèndo os Portuguefes tacs, que onde quer que it 
chegavão,osmaioresReis lhacómetterão fempre,& com „ 
offertas de tributos, & vaífallagem à feu Rei , & elle em vez „ 
de pedir paz & amizade,lhá negou,& mandou afrontar com „ . 
fuas armadas,fazendo liga, & conjuração com os outros, fim „ 
elle ate entam lhe ter feito aggravo algum, antes dado mui- „ 
tas moftrasjde quemdclcjava fua amizade. E que pois pela „ 
cxpcriencia vira quantos males traziaaguerra,quifeífc com „ 
elle fazer paz. A qual lhe pedia não por temor algum que ti- „ 
veífetporque os Portuguefes erão homés,cm cujos ânimos „ 
não entrava medo; mas por a boa fama que delle Rei de Ti- „ 

r. çlore corria, com quem folgara ter amizade, & vezinhança. „ 
" Comunicando ei Rei efta carta com os do feu confelho, to- „ 

dos fc inclinarão à fazer pazes com Antonio Galvão, por a „ 
differença que delle vião à Trilhão deTaide; & porque na „ 
maneira que procedia lhes parecia fer homem humano, & „ 
modefto,& que lealmente lhes cõfcrvaria a paz. Porque nos „ 
encontros que tiverão, nunca confcntio que lhes cortaífem „ 
fuas palmeiras,nem arvores outras * & que ate a fua Mcfqui- „ 
ta,que os Chriftãos tinhão por coufa abominavcl, lha guar- „ 
dou illcfa,fem lhes tocar nclla.PoIo que à todos parcceo, que „ 

a paz fe avia de fazer: & entretanto que fe capitulava, fc fizef- „ 
fe t r e g o a de algúsdias, com condição q u e f e foflem logo de „ 

feu porto,& que a paz fe aífentaria tanto que Trilião de Tai- „ 
defcfoífede M a l u c o . E n t e n d e n d o Antonio Galvão, quefe „ 
fcfoífcdaquelle porto, não ficava o concerto fixo,& não „ 
fe contentando da dilação que averiaatè a ida de Trilião 

^o de Taidcmandou dizer à cl. Rci,q antes de tratar lobre pazes „ 
4 fe o,.' 
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J0 D É C A D A QJV A R T A. 
,, fc avião ambos de ver. El Rei o rccufou, por o coftume dos 

Reis d'aqucllas partes,que o vencido não vè o roftro do ven 
ccdor antes de paliarem íeis meles,& em feu lugar mandou à 

" Cachil Rade feu irmão,que era peííoa de grande autoridade. 
E por Antonio Galvão eftar bem informado dclle,&: de fuas 
qualidades,& querer grangealo para o ter de fua parte contra 
os outros Reis,antes de entrarem em pratticafobre as pazes, 

" lhecómetteoqueo faria Reid'aquelle Reino de Tidore, lc 
elle quifeíferporque feu irmão,por fe levantar contra a forta-
leza de Tcrnatc,o tinha perdido,& por não querer paz >fen- 1 0 

do requerido com ella,& fobrc iíTo lhe fazer guerra. Cachil 
Radenão aceitou a offerta do Reino, dizendo, que nunca 

)t Deospermittiriaque elle fizeífe traição à feu irmão. E de Ca 
J t chil Radelhc não aceitar aquella oíferta, & de não lhe pro-
5J metter que faria com cl Rei feu irmão que lhe fallaífc,foi A n 

tonio Galvão tam defcontente,que com elle não quis tratar 
coufaalgúa.E aísi ficou de guerra com el Rei dc Tidore, co-
mo de antes.Mas receando el Rei de eleandalizar à Antonio 
Galvão, como experimentado polo pafiado, quebrou o ufo 
dos Reis de Maluco,& fem eíperar por os feis meies, <e v io cõ £ 0 

elle,levando configo feu irmão Cachil Rade, & muiros no-
bres. E âífentarão paz, com condição que el Rei entregaria 
à Antonio Galvão toda a artelharia que tinha, & todas as ar-
mas que forão de Portugueles.E que por o preço da Feitoria 
dei Rei daria todo o cravo,que em fua terra ouveífe,& q não 

cajíanbed*. „ ajudaria à Rei algü contraPortuguefes.Ficou el Rei tam con 
tente da arte,& brandura dc Antonio Galvão, a qual parecia 
ainda fendo maior oppofta à afpereza & fcquidão de Trili ão 
de Taidc, que muitas vezes, aísi elle, como feus irm aos, & 
Mandaríjs o ião vifitar,& comer com elle,como fe toda a vi-

„ da fe con vcrfarão. Mas Cachil Rade, em pago da boa conta 
„ em que Antonio Galvão o tinha,& de o querer fazer Re i , o 
„ avifou que fe não partifle daquelle porto de Tidore ate as pa 
„ zes ficarem bem firmes.Porque cl Rei feu irmão era tam im-
„ portunado dos Reis de Geilolo,& de Bacham,quc receava; 
„ que tanto que fedalli partiífe,lhe moveííe guerra,"cm viiwan 

ça da morte de Cachil Daialo,quc fora morto á ferro, que to 
dos eftavão obrigados por juramento de vingar, & que al:,i 
lhopregavão feus Cacizes.Polo que Antonio Galvão fe 
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l i v r o N O N O . 
de lhemandar reedificara cidade de Tidore no mefmo lugar „ 
onde eítava, &c aísi o comprio, começandoa antes que d^lli „' 
fe partiífe para a fortaleza de Ternate,onde com grande fefta „ 
foi recebido, porhüa tam gloriofa Vittoria que d'aqueíles „' 
Mouros alcançara. ^ 

C A P I T V L O . X I X . 

(Das muitas inquietações que fempre ouVe em Maluco entre os Tor-
t o tuguefesp* feus Capitães,fobre a compra do craho ,®do 

trabalho que mjfo pajjou [Antonio 
Gabao. 

» 

» 

» 
» 

E I T A S as pazes com os eftranhos, começa 
rão as diícordias com os domefticos, fobre a cõ , , 
pra do cravo: porque como para a viagem do 
Maluco, fempre na índia fe achou gente com 
difficuldade,afsi por o lugar fer tam remoto,co 

mo por não aver outro comercio,nem tratto nelle, fenão o 
i 0 do cravo, & os homés que à aquellas partes querião ir erão „ 

plebeios,& de pouca conta,tirando os Capitães, & ófficiaes „ 
d'cl Rei,ouve fempre entre elles amotinações, & alvoroços,,, 
pelo que convinha aos Capitães difsimular as offenfas, & às , , 

#ve«es as injurias qüe delles recebião,por os não deixarem los „ 
na fortaleza,como muitas vezesacontecia. Ecomo el Rei de „ 
Portugal não tinha na Ilha de Ternate,&conquiftadellaren , , 
da para íuprir os gaftos que fazia,no prefidio que hi tinha, & 
nas armadas que áellamandavaro Veedorda Fazenda Afon 
fo Mexia enviou à Maluco hum regimento, em tempo de „ 

, Q Dom Iorge de Me neles,per que mandava que o Feitor com-, , 
praífe quanto cravo ouveífe naquellas Ilhas , & carregaíle o , , 
mais que pudeífe para el Rei,& o mandaíTe a índia, & que o „ 
que íobejaífe da carrega o vendeífe aos moradores da forta- „ 
leza com ganho moderado,& que deífe dinheiro fe pagaffem „ 
os foldos,& mantimentos dos Capitães,& gente d armas, & „ 
outros gaftosda fortaleza. Maselte regimento fenãoacei- „ 
tou,nem ouve cífeito,por a grande contradição, que alsi en- „ 
ire os Portuguefes,como entre Mouros ouve.E determinan-
do Dom Iorge de Ménefes quando foi à Maluco de execu-

40 tar aquelle regimento,mandou apregoar com grandes penas „ 
•«>,.. ' que 

» 

j» 
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„ que fe guardaíTe.Mas os PortUguefcs vendo que fe el R ei To\i 
„ beíTe o muito que ganhava em avet o cravo todo á fua mão, 
„ que nunca imis o alargaria,& elles ficarião pcrdidtís, fem tc-

rem mais que o mantimento, & o foldo, que Tc lhes pagava 
„ tarde,& mal, determinarãofeem não coníeiltir, 8c valcrãofe 
„ dc Cachil Darocs Governador do Reino de Ternate, à que 
" pedirão o eítofváíTe.E como elle defejava occâíião de os Por 
„ tuguefes o averem mellcr,o fez afsi, & mandou, que pois aos 
s[ Mouros Telhes tolhia a liberdade dc venderem o feü à quem 
„ quiTeíTem,quc também clles não vendcílèm Teus mantimen-
„ tos aos da fortaleza. A difeordia da gente,& a falta dc manti-
„ mentos foi tal,que comprio àDom Iorgc por entam difsimu 
„ lar, ja que não podia perfeverar nadefeiaque fizera. 
„ A execução deftc regimento cíteve fufpenfa,atè que An-

tonio Galvão vèo: porque os outros Capitães como tinhão 
o tento no cravo q avião dc tirar dc Maluco para levar à ín-
dia,mais favorccião a caufa dos que cõpravão,que a dos offi-
ciaes dclRci que o defendi ão.E como cfte negocio do cravo 
importava tanto à fazenda d'cl Rei ,& à furtentação da mcí-
ma fortaleza,nunca Antonio Galvão afroxou dc fazer a dili-
gencia pofsivel,por fe não ir contra o regimento, com gran-

yenio Lopez dtcrtMAm » de trabalho dc fua pcífoa-E vindo a monção para ir à Malaca 
\(dpituios tó+i 65.166Jo iiv.t. f J mandou concertar a nao de que viera por Capitão Francifco 

& Andréd,n9M- „ de Soufa,&a outra cm que ellcmefmo viera, para nella man 
4$ ' * i f*Ue' j, dar cravo d cl Rei.E porque Trift ão dc Taide fe aviade ir na 

„ quclla monção,mandou tirar devaílà dellc, como fe faz dos 
, , Capitães que acabão.MasTriftãodc Taide, como homem 
„ que fabia quantos tinha offendido com fua afpereza, perque 
„ não podia dar boa reíidcnciai& qüe os mais dos que em Ter 
„ nate avia o accufavão,pedio à Antonio Galvão ouveffe dellc 
„ piedade-E como Antonio Galvão erahomem pio,& inclina 
„ do à fazer i todos bem, lhe prometteo que afsi o faria, onde 
„ não intervieífe cargo dc fuaconfciencia,ou deferviço dei 
„ Rei.E afsi muitos homés que com Triftãode Taide cftavão 
„ mal, &delle tinhão recebidas muirasmâs obras, os reconci-. 
,, liou com elle , 8c fez feus amigos antes de tirar delledevaífa 
„ O que Triftão dc Taide agradeceo tam mal, que começou (c 
„ cretamcntc amotinar a genre,afsi para rcíillirem á defefa do 
„ cravo,como para irem cm fua companhia para a índia,fendo 
„ a gente da fortaleza tam pouca, que ficaria fem ter quema 

defen-
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dd^Meflc.Eehegomftò à tanto, qüe por Antonio Galvão 
tjuffitér executar ò regimento,& defender as compras doera- „ 
v o ^ f t e v e muitas vezes em rifeo de o matarem. Polo que ten „ 
teu & com brandura de palavras os podia pacificar, & acabar s , 
c om elles que ic contentaífem de comprar o cravo ao Feitor „ 
d'cl Rei,que era muito mais barato, que o que queriãoeom- „ 
p rar dos Mouros,& que melhor era dar hum pouco de ganho „ 
à feu Rei,para o gjsçftarna defenfão d'aquclla fortaleza,& dei- „ 
les mefmosjá que mantinha, & dava foldo, que darem tam „ 

f Q çxcefsivò gajlho àos Mouros,que delejavãodeosdcftroir. „ 
C o m ifto lhes jurou cm hum MilTal, de não comprar algum „ 
cra vo para íi d aquelle para que el R ei lhe dava licença,& má „ 
dou à l'eus criados que fizeífcm o mefmo. E certo cravo que », 
de preíente lheimandarão el Rei de Tidore,& Cachil Rade,o 
mandou levar a Feitoria para a carga das naos..'Tudo ifto não , , 
pode movelos,mas juntos em aífuada,tomando por lua cabe » 
ça á Triftão de Taide, compravãodos Mouros todo o era- „ 
vo que achavão,& todo carrcgavão em hum junco, em-que „ 
Triítão de Taide. tinha parte,& não nas naos d el RchPoío q „ 

x o receando Antonio Galvão quefe foíle Triftão de Taide có 
os mais femfua licença,& lhe levaífe agente,fez vir o junco,-
& a s nãos de'Talangame ,onde eftayão ã húa calheta perto 
da fortaleza, & aos Capitães deu juramento que fe não fof-
femièm fua lideiiça,nem lhe lcv.aflem gente, o que elles não 
determinarão guardar;mas com o favor de Triftão de Taide 
iè ajuntarão armados,dizendo à grandes vozes contra Anto-
nio Galvão,queeftava recolhido na fortaleza, que avião de 
comprar cravo,& o avião de defender às lançadas. Finaltnen „ 
te Triftão de Taide com os que levou da fortaleza lè embar- „ 
coii ,& mandandolhe Antonio Galvão requerer,q não levaf- „ 
fe gente,elle não curou diífo,mas foltou palavras deícortefes „ 
contra Antonio Galvão.O qual indo ao outro dia em bufea ,„ 
dc Tri ftão de Taide,& dos outros para os prender,não achou „ 
niais que Dinis de Pai va no junco,o qual lè pôs à bordo com „ 
toda a gente armada,& efpingardas cevadas- para lhe reíiftir. „ 
E por o#mar andar grofTo,& o vento fer freíco,efcapou. Pelo „ 
que Antonio Galvão fez autos, perque os ouve à todos por , , 
aieyantados,& os condenou em perdimento das fazendas; &: „ 
logo mandou os autos ao Governador da índia, aonde não „ 

4© cjiegarão, com o favor de Manoel da Gama que eftava por .. 

M 
3» 
>t 
5» 
3> 

ri 
x» 
» 

í r ( y- - '-. 
V 

) 



m 
EMHK 

614 D É C A D A Q J A R T A . 
, Capitão cm Banda,& dc Dom Eftevão da Gama Capitão dc 

" M a l a c a . Polo que na índia, nem em Portugal fe pode faber 
dos exceífos de Triftão dc Taidc, nem do bom ferviço que 
niíTo fizera Antonio 'Galvão, como acontece onde os 

„ Reis não fão pfefentcs,&acoufafica eraofficiacs, & mi-
, , niftros. 

C A P Í T V L O . XX. 

(omo Mténio Gabão ajfentoupa^s com os %eis deGeilolo^íBa 1© 
chamt<& ajfijfegou os Teniates, que não queriao tèr por 

fyiàQtchil jietro. 

Ter não Lopez de CdSíanbeda no » 
CAp.iÜj.doliv.f, 

V-. 

Charãoíè os Reis de Geilolo,& Bacham tam a-
frontados por a perda paííada, & porque fen-
do clles tantos, & com tam innumeravcl exer-
cito forão desbaratados per hum Capitão com 
tam poucos Portuguefcs, que como forão em 

„ fijas terras fe começarão logo a aperceber, & bufearem no-
„ yasajudas para virem contra Antonio Galvão,&fc fatisfaze t o 

„ rcmd'aqucllaperda,&damortede Cachil Daialo,que por 
„ fer morto â ferro crão obrigados, fegundo coftumc d'aquel-
„ les Mouros,à tomarem dcllc vingança. Polo que achandofe 
„ Antonio Galvão muito falto de gente,por felhcavcr iá^ga 
„ ra a índia a mor parte delia com Triftão de Taide, como aci-
„ ma diífcmos,tratou todos os meios,que pode para fazer paz 
„ com aquelles Reis. A qual não querendo elles acceitar, A11-
„ tonio Galvão determinou de tomar o rifeo todo fobre fua 
„ peíToa,por a pouca gente que configo tinha, & os mandou 
„ defafiar, para ambos fe matarem com elle, pois elle fò era o j o 
„ de que dizião receber offenfa. Sendo acccirado o defafio 
„ pelos Reis dc Geilolo, & Bacham, cl Rei dc Tidore, & feu 
„ irmão Cachil Rade , fe metterão dc por meio, & fizerão 
„ com que o defafio não foífc por diante,concertando os Reis 
„ com Antonio Galvão. E como elle era homem tam' inteiro 
„ em fuas coufas, & tinha fama dc homem virtuoío, forão as 
„ pazes tam aventajadas, que não fomente os Reis íc fizerão 
„ teus amigos, mas lhe mandarão os Portugueíès que tinhão 
„ cattivos,& as armas, & artelharia que aos noífos tinhão to-
„ mado.E pela mefmamaneira lhes mandou Antonio Galvr ao 
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L I V R O N O N O . 615 
algüs prcfentesdeCoufas dc Portugal, em final de amiza-
de. A qual cílcs Reis também guardarão , que andando en-
tre aquellas Ilhas dos Papuas duas naos de Caftelhanos, os 
nãoconfentirão defembarcar emfeus portes, & lhes man-
darão requerer da parte de Antonio Galvão, que íè foflèm 
à fortaleza, quenellafcrião providos de todo o neceífario. 
O que os Caltelhanos não quiferáo fazer por virem as 
naos mui abertas da larga navegação, com hum tempo rijo , , „ 
„ ,. r T v J - 11 \ n r tk ^ícuveDtogodoCeuto.quiiir-
õC contrario que Ines lobrcveo,derao com ellas a coita, on_ nãdocortes Marquesdeivsiemi. ifc de os mais acabarão, &c os poucos que cícaparão mandou dou *•P e r" fanando de ortjaiVi* 

Antonio Galvão rcfgatar, & foube dellcs que partirão dc T ^ / o ^ Z l m ^ 
N o v a Eipanha,& vinha por Capitao mor Fernão dc Grijal- dará nova tfpanha,á comooutro 
va,& hum Alvarado." V^âotínmkí^e 

Com rodas eftas pazes não cftava quieto em Ternate A n muiríca^eZ^cZTnd^l?. 
tonio Galvão , pelas diíFerenças , & fediçoes que avia entre v a P ' r d e r r o t a s , checando 
os mefmos Ternatcs, íòbre o Reinado de Cachil Aciro , em *"*s,f xJix-_ O \ I j * " r • J • te do Sul,& d outra a XXV da p4rte 
que os Sangagcs,& Mandarijs nao queriao comcmir,aiz£Br..do Norte,cuidando de tomar k àaii-
doquecrabaltardo, & q u e o Reino pertenecia per legitima Jor"'*>»*° achoutena: püoquere-
fucccflão i Tabarija,filho I n t i m o dei Re . Bo le ie , < jTriC f g 2 g g S g X ! £ 5 t 

to tão de Taidc mandara prefo à índia fem caufa. Polo qcom tempos não o querido eiufazer 
graade inftancia requerião à Antonio Galvão, queefere- d'el 5 rr /-" 1* J r J- 1L J íT f ! • Re,d<l ?9ftul*1* ">*">rão,&k Lo-
veíle ao Governador da índia lhes mandaíie leu legitimo p„deAvaiosfeufibrinbo,&ele°crão 
Rei,quf in juftamentC fora privado do Reino per Trilião de Por capitão ao Medre, que u«t to-
T á S £ o m o forão indevidamente feitas outras muitas cou- f t " ' qudt 

r 1. t • 1 • x • rcL- TL • acharão tantas CalmniaSi 
las per elle Incita vãos ainda mais a iníimrcm ncítc requeri- q«< luMo chegarão aos papu*s não 
mento fer o Samarao Governador do Re ino , homem dcq V'EFTUTBOTN" VIVOS. AÜÍ 

1, „ - 1 rr- , 4 flírrf« a cojta com o havia, nue vinh a 
elles nao erao contentes, por a razao que diílemos. Tinha a todo desfeito de x. meÇes de 
cftc tempo Antonio Galvão tarri pouca gente na fortaleza, àr mettidos no batei chegarão k hiia que ànenhúaftdição dos Mouros que ouvefle fe atrevia re- ondt Qi 
/n- r» 1 T j r , u r i catt,varão,&algusforaotertTer* 

j o liítir. Polo que vendo quea ieguridadc d aquelJa rortaleza, nate, que Antonio Galvão recolheu < 

* & do Senhorio que el Rei de Portugal tinha em Maluco, *f*pil>n,&tnveo de tudo,q,à 
r n . 7 r 0 j - j • 1 lhes era necefario. 

confiltia em pacificar os Ternates , que andavao dividi- caM.do livr.6ala Década 

dos, trabalhou quanto lhe foi poísivel,pór procurar a a-
mizade com elles, & ficar Rei Cachil Aeiro» Os San- }> Caftanbeda. 
gages , que de nenhúa maneira querião tirar o Reino à j t 

Tabarija , & defejavão com muitas veras privar do go- }> 

verno ao Samarao , comettião partido à Antonio Gal- J f 

vão , que privaífe do Reino à Cachil, Aciro , & que elle ) t 

ferviílè de Rei em quanto Tabarija nao vinha. O que Art-
4© tonio Galvão não quis acCcitar, como homem zelofo 

R R do 
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6i6 D É C A D A QJV A R T A. 
„ do Tcrviço dJcl Rei , & pouco ambiciofo como elle era,re-
„ ceando também, que por elle Ter Chriítão, o povo não 
„ perfeverariâ em querer fer regido per elle. A bondade que 
a , Antonio Galvão nifto moílrou , & a pouca cobiça que 
„ os Mouros nelle virão, ganhou grande fama entre elles, 
„ vendo que engeitava a governança de hum Reino , de 
„ que tanta honra,& proveito lhe pudera v i r , & não aca-
„ baváo de o louvar. E afsitantopodc com elles a virtude de 

Antonio Galv ao , & o favor que cl Rei de Tidore, & Ca-
chil Rade feu irmão niífo derão , que os Sangages , & 
Mandaríjs do Reino , rcconhocerão por feu Rei à Ca-
chil Aciro, & ao Samorao por Regedor, & os obedecerão 
como taes. 

Cdpnbtiá. » Com efte aíTento de concordia que Antonio Galvão 
„ fez, todos aquclles Tcrnates que por as fcdiçóes , & tra-
„ balhos paíTados do tempo de Trilião de Taidc , & de 
„ íèus anteceíforcs na Capitania , andavão cfpalhados per 
„ outras Ilhas , por aggravos , ou medo , fe tornarão à re-
„ colher, & povoar a terra, & gozar dos bés que a paz traz 
„ coníigo. Polo que hús ,& outros confeífavão ter grande 
„ obrigação à Antonio Galvão, & punhão fuas coufas no 
„ Ceo , quando comparavão o bom tratamento, que nel-
„ le acha vão, com o mao que receberão dos que o precede-
„ rão no cargo. 

C A P I T V L O. XXI. 

Qmo Antonio Gabão mandou ao Moro contra buut levantado, 
que foi morto f f desbaratado, <2* da muita diligencia que fe^ 

fobrea conVerfao dos Gentios das libas 
de Maluco. 

G A B A D A S as differenças que A ntonio 
Galvão trazia com os Reis Mouros dc Malu-
co , vindo alua noticia, que no Moro anda-
va hum Capitão alevantado, que afoberba-
va aquella terra com húa grande armada que 

trazia, ameaçando que avia decorrer à Ternatc, mandoií 
húa armada de certas coracoras, que lhe eí Rei de Tidore 
empreitou, &por Capitão delias hum clcrigo per nome 

Fernão 
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Fernão Vinagre, homem audaz , & de bóos efpiritos, com 
fos quarenta Portuguefes, que foifè em bufea dclle, para 
o amanfar do orgulho que trazia. O clérigo pelejou com 
aquelle Capitão, & lhe deu batalha em que o matou , & 
à hum feu irmão, &: a gente foi desbaratada, & pofta em 
fugida-

Ávida efta Vittoria , Fernão Vinagre pacificou a te-
rra, & f e z muitos Chriftãos. Antonio Galvão vendo tam 
bom fuccefibjO tornou là mandar,para ganhar a vonta-

I O de d'aquellas gentes,&: os perfuadir fie converteílèm a Fè 
de Cliriftojo qual com fua pregação, & perfuafóe s , fez mui-
tos maisChriítãos,cujos filhos trouxe coníieo àTcrnate* ... , . t „ , . 

r . . r, r ^ b A TernSoltpez. deCWMhcda no 
para leni criarem,entre os Portugueics. Os quaes Antonio J> c*p.iQ}.d«liv.i, 
Galvão mandava doutrinar nas coufas da F è , & enfinalos »» 
à ler, & eferever. E para os noífos ferem mais feguros com » 
os filhos d'aquelles homés nobres, que tinha como arre- » 
fés de fua Chriilandade, & amizade. E aos pais quando os >> 
vinhão ver, dava peças & dadivas. Polo que era Antonio » 
Galvão tam acreditado com aquellas gentes, por a jufiiça, >> 

x 0 & equidade, com que procedia com os homés, que eriten- » 
dião, que o Deos que elle adorava, era o que fe avia de c r e r : „ 
& a religião,que elle profeífava,fe avia de feguir. Tanta effi „ 
cacia tem a virtude, & o bom exemplo, do que quer incitar, • 
<?.'-j^ôí?verter à outros à bem viver. Sobre a converfão deftes „ 
Gentios ouve outras muitas occafióes que Antonio Galvão „ 
buícou, Porque à todos negocios, à que mandava, fempre , , 
encomendavaemprimeirolugar,ode falvaralmas. C o m o , , 
foi quando mandou Diogo Lopez de AzevedoCapitão moí-
do mar de Maluco,em bufeade huaarmada muigroífade 

3c juncos, da Iaoa, Banda, Macaçar, & Amboino, que foube 
vinhão bufear cravo à Maluco, à cujo troco trazião para dar 
aos Mouros muitas armas, & arrelharia cm noífodanno, 
donde dcípois ferião maos de lançar, por cuja vinda & 
commcrcio fe tolheria averfe o cravo para el Rei de Portu-
gal. Polo que Diogo Lopez com lua armada, que erafòméte 
de quarenta Portuguefes,& dozétos Ternates„& outros do? 
zentos homés, que lhe empreftou cl Rei de Tidore, com ós 
quaes ia Cachil Rade feu irmão, Os foi bulcar, & achou a ar-
mada em Amboino,onde pelejando comelles,os desba-

4 o ratou, & fez tugir com morte de muitos: & nos juncos, que 
. R R x tomou, 

Ç I K S S » 

^ ,V / 

/ 



Castanheda. 

Diogo do Couto cap. 2. do liv.jé 

da f . Década. 

a. Eft es Maca fares, ou Mac, aças 
como outros lhes chamão, f ao na 
turaes de bua ilha do mefmo no-
me,q com outras muitas juntas, 
os Geographos erradamentefa-
ze de todas hüafò,com nome de 
CellebeSiprolongada doNorte ao 
Sul, dejde hu Gr ao da Equinoc-
tial da parte Septentrional, ate 
cinco & meio da parte Auftral. 
São eftas libas fenhoreadas de 
muitos Reis differentes nas lin-
goas,ritos, & coflumes O Reino 
dos Bogis occupa a parte mais 
Septentrional,cuja cidade prin-
cipal fe chama Savito,grande de 
cafas nobres de madeira. O Rei-
no de Mac aça he vezinho à efte, 
fua cidade principal fe chama 
Goà.Seguefe oReinoDirapa, & 
à efte 1 de Chirr ana, & o ultimo 
& mais Auftral he o dos Celle-
bes.Te efías Ilhas outros muitos 
régulos fojeitos a eftesReis, & 
nellas ha Sãdah, Áquila, Lacre, 
algodão,cobre,ferro,chumbo, & 
& muito ouro ,deqas molheres 
fazem manilhas para os braços. 
Te pedraria vermelha,de qfaze 
jóias. Tecenfe nellas muitos pan-
nos de feda. São mui aba fiadas 
de arroz,legumes, ft utas,fal, tê 
cavallos,elefantes,carneiros, bu 
faros, veados, porcos, galinhas, 
perdizes,& toda a mais caça do 
mato,mas não tem vacas. Nave-
gãoosnaturaes de fias Ilhas em 
hüas embarcações chamadas Pe 
Ian, eftas fão de renio,& de çue-
rra-.ãs de cargachamão Lopi, & 
Iojoga. São todas eftas gentes de 
torbajfa como os Malucos-.oshome' 
Diogo do Couto Deca.^.liv.p cap 1 . 

D É C A D A QJV A R T A. 
tomou achou muitas armas , & artelháría, & dinheiro que 
levavão para emprego do que iãobufear. Indo Diogo Lo-
pez ao longo d'aquella coita, aíTentou paz, & amizade com 
toda a gente delia aos moradores de tres lugares, que fe 
chamão Ativà > Matelo, & Nucivel, fez tornarfe Chriltãos. 
E deltas partes trouxe coníigo hum irmão d'el Rei de Terna 
te que là andava retraído do tempo de Triltão de Taide, que 
o pcríeguia:& à Cachil Vaidua, à que Dom Iorge de Mene-
ies mandara afrontar,como atras diífemos. 

Naquelle mefmo tempo vierão à Ternate dous irmãos s ç> 
Macaçares/ homés nobres,que íe fizerão Chriltãos, de que 
hum fe chamou Antonio Galvão,como leu padrinho, & ou-
tro Miguel Galvão. Eítes tornarão à fua terra, & querendo 
defpois vir vifitar feu padrinho, trouxerão certos navios ca-
rregados de Sandalo,& algum ouro,& mercadorias, que dif-
ferão avia nas fuas Ilhas,& nas dos Celebes, aonde fe os Per-
tuguefes foífem, fe converterião muitos, & farião proveito 
em fuas mercadorias.Com eítes vinhão algüs mancebos fi-
dalgos, com tenção de fe fazerem Chriltãos, como defeito 
fizerão. Vendo Antonio Galvão que de hum caminho fepo A 0 

dião ganhar almas,& fazenda,mandou a aquellas partes hum 
Cavalleiro honrado chamado Francifco de Caltro, & com 
elle dous Sacerdotes,á que deu hum regimento, para que af-
fentaífe amizade com os Reis d'aquellas terras, & quet&d?-
duziífe ã tomarem noífa F è , & lhes deu peças, & prefentes 
Partido Francifco de Caltro de Ternate, deulhe hum tem-
po tam rijo, que lhe foi forçado correr à vontade dos ven-
tos , & no cabo de algus dias foi dar com hüas Ilhas ao Nor-
te de Maluco mais de cem legoas, ate entam não deícuber-
tas , nas quaes foube , que aquella à que aportou fe cha- j o 
mava Satigano, cujo povo, & Rei erão Gentios. Aífentou 
logo Franciíco de Caltro com elle amizade , & para fir-
meza delia , le fangrarão ambos no braço ao coítume 
dJaquella gente , & bebeo hum o fatigue do outro. El 
Rei fe fez Chriltão d ahi à poucos dias , & com elle íe 
baptizarão a Rainha , &: hum leu filho , & tres irmãos 
d el R e i , & muitos fidalgos, & gente popular. E gaitan-
do niífo vinte dous dias , fe partio Francifco de Caítro, 
deixando à todos muita laudade. E paífando ao lon^o 
da Ilha de Mindanao , chegou à hum rio , ao longo do 40 

bem difpeftos,&gentisbomesias molheresfer mofas,ò" de grande•ferviço. ^ 



L I V R O N O N O . 

q m í e ítava húa cidade chamada Soligano j3 cujo Rei fe fez a
 do couto diz q soligam U 

Chriítáo , & com elle a Rainha, & duas filhas fuas,& muitas ? M f aJsi BJu'!n0> Pimtlarf 
rt- ~K T r Til r c N ^ n°, & Camijtno, & que no dnno de 

peííoas outras. Na meímallhaíe tez Chriitaoel Rei deBu- M.D XLIII chegoudelias,&àde 

tuano(à que chamarão el Rei Dom Ioão o grande) &: cl Rei Minda»*oBernardo de la Torre,ca 

dc.fímjhrano^uetomouomefmonomede D o r a l o á o , & 
el Rei de Camiíino,que fe chamou Dom Franciíco, & afsi fe to de/cobridor de Mindanao, porem 

converterão as molheres,& filhos deites Reis, & muita par- wofoiírancifcodecaftro. 
te de feus vaífallos.Querendo Francifco de Caítropaífar def- aÍ'3 'Mlv-7- Í4Í'D"ada< 

ta Ilha à de Macaçar,íoilhe o vento tam cõtrario, que fe ou-
t 0 vera de perder,tentandoo muitas vezes.Polo que os que con 

figo levava,não quiferão que tornaífe à tentar caminho tam 
pcrigofo,& voltou paraTernate com muitos filhos d'aquel-
les que fe tornarão Chriílãos. Paraosí quaes ordenou,& fun „ loiogoiocamnocap.2. do liv. 
dou Antonio Galvão com muito gaito de fua fazenda hum M 7-d*yDuai[íi' 

Semínario,que foi o primeiro de todas aquellas partes Orieit „ 
taes, em que criandofe aquellès moços no leite, & doutrina 
Chriitãa,podeífem vir à íervir naco verfão de íeus naturaes,„ 
meio que para a reformação de toda a Igreja Catholica, o fa?, , 
gradò Concilio de Trento dcfpois approvou, & eícolheo. „ 

2,0 Vendo os Cazices,quãto fe dilatava a Ghriítandadc naqueU „ 
las Ilhas,& qfe abalavatodo Maluco para receber, & íeguir 
a noífa Fè Santa,requererão aos Reis q acodiífem pola hon> 
r à , & f i t a d o feu Propheta,fob pena de ella, & elles por lhe 
jíâo valerem acabarem mui depreíTa,nem Ceifarão ate os 
Reis de Maluco mandaré per fuas proviioes,c5 pena de con-
fiícação da fazenda,& deiterro,& cattiveiro dapeíloa, q ne-
nhü da mà ieita a deixaífe. Mas não puderão as ameaças dos 
Reis, & brados dos Cazices impedir à muitos q não corréfsé 
ao lacrado Bautifmo,entre os quaes Cachil Coláo do coníè-

3c lho dei Rei de Ternate, trabalhãdo el Rei polo tirar de feu bó y t 

propofito,fugio para a noífa fortaleza,onde foi logo cõ todos , 
os de fua família bautizado, tomando por nome Dõ Manoel 
Galvão. Vèo apos eíte hü fobrinho dei Rei de Geilolo,q fem 
refpeito do tio,trocou fãta,& animofaméte a falírdade Maho 
metana pola verdade da Fè.Mas a cõverfão de húMouro Ara 
bio ávido por paréte em fangue do meímo Mafamede,homé 
á tãta autoridade entre todos aqllesPrincipes,q o refpeitavão, 
& veneravão como à feu próprio Califa, foi a q maior gloria 
rédeo àChriíto. Eíte có grãdes dmõítrações d'alegria,& feita 

AO de todos osChriítãos,foi polo S.Bautifmo cotado entre elles, JM 
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630 D É C A D A Q_V A R T A. 
„ E à todos recebeo,amparou,& honrou Antonio Galvão, c5 
„ tanto amor,&liberalidade,q pouco mais que durara o tépo 
„ da Tua Capitania> oü felhe perpetuara (como pedião à cl Rei 
„ D5 Ioão os Reis,& povos dc todas aquellas Ilhas) fem duvi-
„ da todas cilas,alem dos grandes intercífes da Coroa de ftc Rci-
„ no,receberão noíTa fantalei.Mas nem nos, nem ellas merece 
„ mos húa tam grande merce de Deos. 

C A P I T V L O X X I I . 

Como jíntonio Gafoaofoltou el^ei Cachil Atiro daprifao 
em queeßaVa,<srdos muitoi benefícios que 

fe^aosTernates. 

E N D O S E Antonio Galvão aflcíTcgado,& 
em paz com os Ternates,& cÕ os Reis (cus v c-
zinnos, converteo o animo à fazer acs Tcrna-
tes tantos benefícios, com que fe cõpeníaílem 
as afflições, & dannos, q da aípereza dos Capi-

tães paífados tinhão rccebidos.E primeiro q tudo,parecendo i 0 

,. lhe grande ingratidão a q fe ufara com el Rei Boleife ,em lhe 
prenderem todos feus filhos,& os terem como cattivos, fen-
do aquelle Rei o que agafalhou aos Portuguefes, & oj^çcei-
tou por hofpedes,& amigos,& lhes deu lugar em fua terra''p* 
ra fazerem a fortaleza,íoltou da prifão à el Rei Cachil Aeiro, 
8c o deixou ir livremente para a cidade, & lhe entregou intei-
ramente aadminiftraçãodofeu Reino, & lhe deu licéça que 
cafaífe,o q aos Reis de antes íè não permitio, defpois q a for-

r> vnnSo Uftx. dt Cajlanheda m „ talcza fe fez. Porefta liberdade que Antonio Galvão deu à 
cap.ioiM hv.i, d Rei,lhe ficou clle tam obrigado,&o povo todo, que o no- 30 

„ me que entre todos tinha era de pai,& como tal oamavão,& 
„ obcdecião.Ncmel Rei,8c feus Mandãríjsfaziãocouíà al<*üa 
„ femfeuconfelho« Eparaascoufasde Antonio Galvão íica-
„ rem entre ellcs em perpetua lembrança, faziáo os Tcrnates 
„ cantares cmíèu louvor,q ao feu modo fão as Chronicas, per-
„ que fefabem nos tempos vindouros o que fizerão feuspaílã-
} i dos,& quem forão.Da mefrna maneira era A nconio Galvão 
„ bem quiílo dos Portugueíès,& à todos obrigou com muitos 
„ benefícios q lhes fez.Porq devédolhes os Mouros muitas di-
»» de feus contrattos,& diftrattos q faziáo entre fi, que os 40. 

Capitães 
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L I V R O N O N O. <ío3 
Capitães paífados nuiicaforão poderofos para lhas fazer CO- „ 
brar,clle fez cõ q de boa võtade,& fem cõtenda lhes pagafsé* „ 
E de vendo el Rei de Portugal muitos foldos, & mantimétos „ 
aos Porcugueíes qeítavão em Ternate,não tendo feus Feito „ 
rcs dinheiro,elle o empreitava cõ grande perda fua.Damef- M 

ina maneira gaftava do feu cõ os doentes,q curava à fua euf- „ 
ra, & em outras obras pias q fazia aos q caião em neceísidade. „ 
E como hu dos fruttos da paz, he o ornaméto,& cõcertõ das 
coufas publicas,naquelle tempo em que fè vio quieto reedifi 

10 cou a fortaleza de edifícios,& officinas neceílkrias de pedra, 
& cal,que antes ao coftume da terra erão de cannas, & mate -
riaes fracos,& tudo cercou de muro. Aos Portugueíes fez edi 
ficar fuas cafas de pedra,& cal,& com chaminés ao noífo mo • 
do,com que aquclla povoação ficava parecédo de Portugal. 
E por a entrada do porto íer difficultola, por hum penedo q 
eílava no meio da barra,mandou quebrar eíle penedo, & le-
.vantar tanto o arrecife,que ficou feito hum molie, com que 
o porto ficou fácil,& fe^uro.E porque o que à aqueila forta-
leza mais compria era ter gente arreigada, que por qualquer 

xo leve caufa fe lhe não foífe,como muitas vezes fe fazia, fican-
do a fortaleza fò,íèm ter quem a defendeíTe,formou húa no-
va colonia,fazendo com el Rei Cachil Aeiro que deíTe terras 
aos Portugueíes que lavraífem,& plantaífem, com quefize-
rStfc|uintáas,em que trazião muito genero de gado, & aves. 
E para ornamento da cidade trouxe agoa detres legoas per 
canos,de que a gente,& os gados bebiáo,& íè regaváo as hor 
tas,& pomares . Eafsi incitou com feu exemplo aos Mouros, 
que occupados em lavrar,& femear as tet ras, & criar gados, 
feefqueciãodasguerrasemquede contino andavão, & de 

30 toldados íè tornaváo lavradores. El Rei de Ternate vendo o 
ornato da noíla cidade, cobiçou fazer outro tanto à fua, 
com ordem de Antonio Galvão aennobreceo de edifícios, 
& outras coufas. Muitas outras fez Antonio Galvão, per-
que com razão lhe puderão os Ternates chamar Pai da 
Patria.3 

a . Foi Antoni» Galvão o quinto filho de feu pai Duarte Galvão, o menor de feus ir-
mãos,que todoi morrerão em frviço -te feu Rei. Levou à Maluca fazenda que valia dez. 
mtl cruzados,que todos gaftou em defender,reedificar,& confervar em paz a fortale-
za deTernate,em reduzir os Reis d'aquellas Ilhas à obediencia, & amizade drelRei 

4.0 de Portugal,&em procurar que todo o cm o delias vieffe à mão de S. A. que lhe rende-

R R 4 " 4 
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ria mais de quinhentos cruzados cada anno-.comgrande danno da fazenda delle An-
tonio Galvão-.porquefazendocraxoparaft, comofizerãe todos os outros Capitães de 
Ternate,viera a Portugal muito ric«,é não /em fazenda como vèo, cheodt confiança, 
que pelo que tinha feito avia de fer mais favorecido, & honrado, que (e trouxera tem 
mi> cruzados Mas elle não achou outro favor fenao o doS pobres mi/haveis, que he o 
hofpital,ondefe recolheo,& morreo. Do hofpital lhederão a mortalha,&a Confraria 
da Corte,como à Cortejao pobre,& defamparado, lhe fez o enterramento , deixando 

C dous mil cruzados de dividas,parte que trouxe da índia, & parte que algüs feus anti-
_ gos lbe empreftarã»parafe manter dezafeite annos que viveo no hofpital; porque em 

todoselles,nun(ad'elReiouve mercêalguapara fe remediar, nem de dezlivrosdas 
coufas do Maluco qui deixou efcrittos, quefe entregarão per mandado d'el Reià Da-
mião de Goes.Je deu fatisfação para defcar regar fuá alma. Fez hum trattado dos def-
cubrimentos das Antilhas,& índia,que Francifio de Soufa Tavares feu teslamentero 
imprimio em Lisboa tio anno de M.D.LXIII.& dedicou ao Duque de Aveiro Dom leão: 
& eflafoi a fatisfação dos afsinalados fer viços de Antonio Galvão, à quem nunca as 
prosperidades das vittorías de Maluco enfoberbecerao,nem as adverfidadts, & contí-
nuos defprezos de Portugal defanimar ao. 

') •'•• i 5 ; : .*•• '; : 
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L I V 
D E C I M O 

D A a V A R T A D É C A D A 
D A A S I A , 

DE 1 Ô AO DE BARROSV 

Governava a IndiaNuno da Cunha, 

C A P I T V L O P R I M E I R O . 

'tOas caujas (jueoube para Soleimao Emperador dos Turcos 
mandar â Índia bua grande armada contra 

os 'Portuguefes. i 

t O Sextolivro dcfta Década* fica di^c*/» 11. 
to,como vindo Soltam Badur Rei de 
Cambaia à Dio desbaratado d'el Rei 
dos Mogoles, mandou pedir fóccorro 
ao gram Turco per Safchan; & que pa 
ra ganhar fua amizade, & favor , lhe 
mandara hum riquiísimo prefente, & 

, dinheiro para pagamento da géte que 
lhe mandaífe.Efte Safchan foi apportar ao porto de Iudà, dó 
deda fua chegada avifoii à Soleimão Baxia Governador do 
Cairo,de cuja vinda,& caufa delia Soleimão oeicreveo logo 
ao Turco.O qualcobiçofo de Ver tam rico prefente, manda-

do do per hum Principe tam poderofo,& de terras tam remotas, 
R R 5 mandou 
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D É C A D A ( L Y A R T A , 
mandou à Soleimão, que a fazenda de mais fuftancia, & de 
menos volume lhe levaífem per terra ao Cairo,& a outra per 
mar.E para trazer a que avia de vir per terra, mandou Iana 
Hamed Zaoi feu V e e d o r da Fazenda com trezentos de Ca-
v a l l o , p o r c a u f a dos Alarves,&cinquoenta azcmalas. Epara 
a que avia de vir per mar mandou hum Hamed Raez,que 
deípois perdcfgollos que teve de Soleimão Baxia em Cam-
baia , fe faio da armada, & per terra foi à Goa , onde fc fez 
Chriftão,& fe chamou Garcia de Noronha, por amor de Dõ 
Garcia de Noronha que entam era Viforrei.Efta fazenda to-
da efteve no Cairo cm poder de Soleimão Baxia,& Safchan, 
ate que foi recado ao Turco,como Soltam Badur Rei de Cã-
baia era morto pela maneira que contamos. Com efta nova, 
que para elle não foi mui trifte,efcreveo logo à Soleimão Ba 
xia,qlhe levaífe a fazenda per terra, & có clle foífe Safchan, 
& Iana Hamed Zaoi, que a fora bufear à Iudà. Efta fazenda 
toda dizia o Turco que lhe pertencia per dereito, & quecõ 
j uíliça a podia tomanporque quando Muftaià, que deípois 
fe chamou Rumcchail fugira para Cambaia,fendo leu Capi-
tão,em navios, munições, & dinheiro dos rendimentos das 
terras de Zeibid levara quafí outra tanta contia,& que fe def-
contava húa coufa por outra.E que cm el Rei Badur recolher 
tamanho roubo,fizera hum grande peccado,que não pudera 
pagar com menos que com a maldade que lhe RumedialV&' 
zera,atè vir ao citado da morte que ouve,& clle daquelía ma 
neira aver pagamento do feu. 

Com o tefouro partirão Iana Hamed Zaoi,& Safchan, & 
tudo levarão fechado,& fellado como viera. E porque o Tur 
co o queria ver com Soleimão Baxia,o mandou vir;& para o 
Cairo não eftar fem Governador,mandou que ficaílè cm feu 3 
lugar Vcaraf Baxia, & Soleimão partio para Conftantino-
pla, aonde chegou à tempo que avia quatro dias que os ou-
tros crão chegados como tefouro; o qual não quis o Turco 
quefeabrilíefenão perante o mcfmo Soleimão, por razão 
do íèllo que lhe clle também pofera. Quando oTurcovio 
tam grande riqueza d ouro,pedraria,pérolas,& moeda,& tan 
ta policia de peças de diverfos ufos d'aquclle Príncipe do 
Oriente,cujos feitios erão de mais preço que a mefma maté-
ria,ficou maravilhado,& entendeo a ventajem, que as terras 
donde aquillo vinha, tinhão às fuas, que ficavão parecendo 4 

pobres 
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pobres em Tua comparação, &accédeofe em grande de/èjo 
cleconquiílaraIndia;àcuja conquifta determinou mandar 
logo húa armada.E quem fazia iíto mais fácil era Iorge o arre 
negado, que fora de Dio com Safchan, que por fer homem 
mui importante ànavegação Solcimáo Baxia o fez vir de 
S uez, aonde viera ccm a fazenda que vèo per mar. Eftelhe 
deu muitas razoes,desfazendo no poder dos Portuguefcs, & 
dizendolhe quam leve coufa era fer S.Mágeftade Senhor do 
Eíf ado que clles na índia tinhão.E que como ifto tiveífe, fi-

, 0 cava Senhor do Mundo: porque a índia era hum Sol que o 
alumiava todo.Eftas razões abonava o Alvaro Madeira pilo 
to Portugues,que fora enviado ao Turco per cl Rei de Xael, 
com os outros Portuguefcs que tomou coni Dom Manoel 
de Menefcs,como atrás diífemos.*Efte lhe promettia de íf oc*$ t+dtlivS. 
por piloto mor da armada, moftrando fer muito experto na 
navegação da índia. O que elle dizia > nãó por tèr o animo 
tam dannado,que efpcraífe de fazer o que promettia,quanto 
por lhe darem algum favor cm feu cattiveiro,atè lhcDeos dar 
modo com que lè livraífe.E afsi foi,que fugio,& vèo à Portu 

t c gal,& deu conta a el Rei dos grandes apparatos que fe fazião 
para húa armada que o Turco queria mandar â índia. 

C A P I T V L O. I I . 

•v-r 

Como o grão Turco mandou hiíagroJJa arma da a Índia, de quefe^ 
Capitão mòr Soleimão Baxia,das qualidades de jua pejioa, V 

crueldades quefe^ antes de fuaparcida, 
dejpois delia. 

30 S U F ^ S E T E R M I N A D O o Turco em cóquif-
3 rL t a r a tirar aos Portugueíès (ícpodeífe) 

a poífe que delia tinhão,cuidando quem man-
daria por Capitão geral para tam importante 
emprefa, fuccederão muitos meios para Solei-

mao Baxia o fer,que como era homem grandemente ambi-
ciofo,& cobiçofo das riquezas da índia,de que vira tam grã . 
de moftra,per todas as maneiras pofsiveis trabalhou por im-
p e t r a r o q u e pretendia,não fendo ellc o mais fufficiente que 
outros para aquelle cargo.Mas de húa parte a mãi do Turco, 

4 0 que queria bem à Solcimáo por aver fido criado antigo de 
Selim 

— 
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Selim feu marido,& de outra parte a molher legitimado pre-
fente Turco Soleimão,que lhe tinha odio fecreco>& o ddeja 
va fora do Cairo,por favorecer à Muítafâ ieu enteado, à que 
o Baxia tinha perfilhado^ ajudarão em fua preteníáo, & aíst 
o Turco ,polto que tinha homés de grande experiência na 
<?uerra,& muito mais aptos para cilaemprefa que Soleimão 
Baxia Governador do Cairo,elegeo à elle, & não aos outros, 
porque alem de o ter por leal,& citava delle feguro que fe lhe 
não levantaria,como outros fizerão,erahomem menos euf-
tofo(o q os Principes pela maior parte té por mais proveito-
ío ) & fendo mui rico, tudo o queacquiria era paraMuítafà 
feu filho,& fe oífereceo à fazer elta armada à fua própria Cul-
ta, fem querer mais delle que agente, & artelharia. Aísi que 
avendo cites diffcrentcsrcfpeitos,todosforáo em lançar So-
leimão Baxia na índia,fem aver maiscaufaqueo appetite, &c 
inrerefedeítaspartes. Dos quaes relpeicos particulares naicé 
acerca dos coníèlhos dos Príncipes geraes darmos feus, como 
veremos que fucccdeoà elte. 

Era cltc Soleimão Capado,de nação Grego Ianiçaro f a -
turai da Morea,que ao gram Turco Selim fervira de portei-
ro da Camara,& ao prelente Soleimão leu filho de guarda de 
fuas molheres. As feições de fua pcííoa eráo correfpondentrs 
à fealdade de feus eoltumes. Sendo pequeno de corpQ,era 
gordo em demafia, & com a gordura tinha húa papadafííte 
grande,que lhe caia fobre us peitos, & a barriga tam lançada 
por diante,que parecia mais largo que compndo, &como 
era de mais de oitenta annos,&có a velhice tinha asíobran-
celhas,& pcltanas muito.brancas ,0 faziao mais disforme, & 
terrivcl em feu afpetto,& com a mui ta carne era tam decepa 
dOjquedõdefeaíTentavanãopodiãoquatro homés levanta-
lo. Mas tudo o que lhe faltava nas forças do corpo, fobejava 
na malicia, & crueldade, condição natural de Capados co-
vardes. 

Tanto que Soleimão Baxia fe vio eleito para elta empre-
fa , partio de Conílantinopla, mandando primeiro madeira 
diante ao Cairo,para d'ahi a levarem per terra à Suez,& fe fa-
zerem vinte quatro gales,com que quis acreícentar a arma-
da que lá eítava avia tantos annos, que os Governadores do 
Cairo feus antecelTores mandarão fazer para lè levantarem. 
Chegado Soleimão à aquella cidade, defpedio para Suez os 4? 

oíhciaes 
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os officiaes,&: mais coufas neceíTarias pára a armada que avia 
delevar,& elle ficou no Cairo recolhendo a gente que tinha, 
mandado fazer.E comofe vio tam favorecido do Turco,à 
cuja cobiça,& ambição ia fatisfazer,com pretexto de bom 
fervidor,fez gravifsimas extorfões,& cruezas, aísi nos mora-
dores do Cairo,como de outras partes, dos quaes ouve a fa-
zenda com morte de fuas peílbas:como foi a de hum grande 
Senhor de nação Arábio,per nome Mir Daud,que tinha titu 
lo de Rei da Província de Thèbaida acima do Cairo,à que os 

I o naturaes agora chamãoSaída,que era o homem de maior Ef-
rado, & poder que avia no Egypto. A caufa da morte deite, 
foi mandarlhe Soleimão Baxia pedir cinco milhomés feus 
para remar as gales,& elle fedefeulpar que feus vaíTallos não 
crão homés para poderem fervir no mar, por não ferem coi-
tumadosàiílò.Oqual por não parecer que recufava fervir às 
coulas de feu Senhor o Grão Turco, vèo ver Soleimão com 
mil eferavos negro; dos Nubijs comprados por íèu dinheiro, 
cuidando q por aquelle fer viço o Turco lhe {-ária merce,& So 
leimão lhe daria agradefeimé cos:& elleem lugar delles o man 

i o dou enforcar,cÕ achaque q o pão que pagava de tributo aq 
Turco cada anno,de que fe fizera o bifcouto para a armada,^ 
©s mais legumes vierão muito mellurados com cerra. A mor 
te dejie homem foi caufa de grande efcandalo em todo o E -
g^^o>por fer cabeça dos Arábios délie, cujo Eftado era tam 
grande,que o Tributo que dava cada anno ao Turco,em tri-
go,cevada,& legumes de toda-íòrtc(porqjc a terra não era de 
tratto,& tinha pouco dinheiro)era em tanta quantidade que 
fe afhrmava,que quaíi igoalava ao quinto do que rendiáo as 
novidades de todo o Egypto,alem de dozentos quiçaes d ou 

30 10,que cada anno pagava ao mefmo Turco, de que cadahii 
valia íeifeentos & quinze cruzados. O Eilado defte Mir 
Daud deu Soleimão à Maufor parente do mefrno Daud ( que 
eítava prefo avia quinze annos em modo de arrefés, por íè o 
parente não levanrar)parecendolhe que com eíta eleição fica 
ria quieta aqueüa Província; porem outros parentes, & os 
criados,& mais familia de Mir Daud,fe recolherão com hum 
parente poderofo per nome Abumazá,& fendo em numero 
de mais de cinquoenta mil calas,forão habitar junto das Ca-
tadupas do Nilo,à que elles chamão CobelElavat, que fão as-

40 Serras que dividem aquella região dos Reinos de Egypto.-
Mandou 
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Mandou também Sóleimão Baxiâ,como hoitié fero, & fenv 
ki,maçar no mefmo dia Iana Hamed Zaoi Veedor da Fazen-
da do Turco , & à h ü m f e u filho per nome Cide Iuçuf ctim 
mui ta crueldade,& lhe tomou a fazenda, & defpois tres naos 
q tinha em hum dos portos do Eftreito,cõ q acrefcentou lua 
armada,por faber qucelleefcreverahúa carta ao Turco dos 
roubos,& males,que elle Soleimão fazia,a qual carta o Turco 
mandou ao mefmo Soleimão para que a lelTe. E afsi matou 
outros tres homés principaes,por lhe não concederem o que 
pedia>&deixou ordem àVçaraf Baxia,que ficou cm feu lu- 1 

gar por Governador do Cairo, para q mataílè á A bedcliuab 
Mouro rico, Senhor de mais de cinquoenta lugares corra Da-
miata,porque o não podia aver às mãospara o matar. Eftes ío 
rão os íàcrificios,& oblações que ftz,& efmolas que deu por 
lhe Deos dar profpera viagem. 

Do Cairo partio Soleimão para Suez, & c hegaclo à acjlle 
porto,deu preífa á armada,de q ja achou a mòr parte no mar, 
& em breve eípaço ajuntou fettenta &duus vellas, das quaes 
erão quinze gales baftardas, de trinca & tres bãcos cada húa, 
vinte cinco gales Reaes de trinta bãcos,dez gales futijs, qua- 1 

tro albetoças,feis galeões de duas gaveas,quatro naos de car-
ga,oito navios menores para munições. A gétc de guerra que 
nefta armada ia erão mil & quinhentos Ianiçaros,do^smil 
Turcos,quinhétos Mamelucos da guarda do Baxia, q elleffe 
no Cairo,& outros tres mil homés qfe levárarão na Natolia, 
Alexãdria,Damiata,& outros portos do mar Mediterrâneo. 
Hia efta armada mui bem chuímada,& mui provida de mari 
nheiros,comitres,calafates,carpinteiros,& bcbardeirosra ma 
ior parte deftes officiaes forão cattivos nas gales Venecianas, 
qàeftetépo acertarão eftar em Alexãdria, as quaes mandara 3 

„ reprefar o Baxia, por o Turco rõper nefta conjunção' as tre-
P ? 4 Bai«o fizeracóarepublicaVenccfana - E poríj Solei 

no de M D xxxviu rompeo solei mao per lua muita idade,& indiípofição não poderia fuppnr 
mão neto de Bniauto, filho de feu todos os encarregos de Geral,fezCapitão mordo mar à Iuçuf 

fedrMbona RifloriadtVenev» Mouro Arábio,q era Capitão de Alexãdria,refervâdo elle pa 
ra fi o fupremo mãdo,& governãça de tudo. Tãbê levou cõ 
figo para o ajudaré cinco Capitães antigos BarharãBec, Iça 
Bec,MahamedBec,& MuftafáBec,QueuãBec, todos homés 
experimentados na guerra de mar, & terra, ordenados para 
naqlla jornada fervirem de Capkães de quaefquer fortalezas 4 

que 
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que Solermio tomafle:& como a gente foi junta,forneceo a 
armada de muita,& mui groífaartelharia,& de todas as mu-
nições,& mantimentos neceífariosj & mandou antes da íua 
parcida,quc fe cmbargaífem todos os navios que hi eftavão, 
afsidosnaturaes, como de cftrangeiros Malavares , & Ará-
bios que tratavãona índia; & o mefmo fez nos outros por-
tos do Mar roxo,para que não podcífe faberfc na índia dos 
apercebimentos que elle fazia.Dc maneira que todo aquelle 
annocm que elle le apreftou,& partio,nenhum barco podia 

1 © navegar que não foflè tomado. E efta foi a caufa porque na 
índia fe não pode faber defte grande apparato ,fenão defpois 
de feito à vella,tcndoo Governador Nuno da Cunha feitas 
muitas diligencias per muitas vias para faber das gales dos 
PK umes, que eitavão cm Suez, de que tanto avia que fe te-
mião na índia. 

C A P I T V L O. I I I . 

(jomi Soleimão Saxia partio de Sue^para a Judia, do que 

to pafiott no caminho atè chegar à Dio. 

O R N E C I D A a armada de todo o neceflà 
rio, começou Soleimão Baxia alojar a gente 
em feus lugarcs,no que ouve hum grande mo-
tim entre os íoldados,caufado da aiperacondi-
ção,& pouca fè de Soleimão.Porque trazendo 

elle do Cairo muitos homes tomados à foldo para fervirem 
de homes d'armas,tomou grande numero delles, & os man-
dou metter à banco per força. Os quacs como não foífem 

j0cattivos,nemaloldadadospararemeiros,& os offíciaes das 
gales os trataílèm como taes, foífrião mal aquella força, & 
engano,& quatrocentos delles fe amotinarão, dizendo, que 
não avião de fervir fenáo noofficio para que forão conduzi-
dos : polo que deites quatrocentos forão defeabeçados per 
mandado de Soleimão mais de dozentos:& a feveridade def-
te exemplo fez à outros fpldados fofrer o jugo, & tomarenv 
o remo mal dc íèu grado.Feita preftes a armada, & embarca-
da a gente,partio Soleimão de Suez á xxij. de lunho. Do dia 
que partio à très dias chegou ao Toro, & d'ahi à cinco foi ao 

40 porto Iubo, & d'elle à outros tantos dias à Iudá. Como alli 
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chegou quifera Soleimáo Baxia aver el Rei à mão per mar 
nhajtnas elle que bem conhecia a pouca fè dos Turcos, prin-
cipalmente de Solcimão,cuja crueza,& tyrannia era bem fa-
bida, dcfpejou a cidade, & íc pôs em Calvo. De Iudà fez fua 
derrota à cidade de Zebit,fituada na cofta da Arabia,dc que 
era Rei Nacodá Hamed Turco, que fuccedera à Mir Efcan-
der, que levantandofe da obediencia dos Governadores do 
Cairo,fenhoreou algús annos.E afsipor o ditto alcvantamé-
todefeuanteceífor (comofenelleriveraculpaNacodà) co-
mo per lhe dizerem que aquelle Senhor era rico, fem embar- i o 
go dos prefentes,& refreícos que lhe mandou à armada,o má 

«. xfcrevtDiogo do couto, qei Rei dou Soleimão defeabeçar,3 & deu feu Eftado à Muftafà Na-
de Zebit mandou hü prefente ao Ba- x a r Mameluco. 

^ . ^ « k S o l e l ^ ^ C ^ ^ q ^ m a d d o d h a 
bi)s,turquefas, & pérolas, rodellas, melTagciro aelRcide Adem,razédolhe íaber como o Grani 
& cofosmuirieos, & outras peças T u r c o 0 mandava vir có aquella armada, & que avia dc paf-

f"p/l'etl\o\ZàaZtTosíZ far per feu porto,que lhe pedia lhe tiveífe preíles os manti-
tuguefes,& q da voitaoe/perariapa mentos que lhe baílafTem,que clíe compraria por leu dinhei 
raojêrvtr emtudooqlbemandajfi, r o £ q ü a n í } 0 f e Soleimão partiodo porto de Iudà, endeefte-
JEq quando Solemao BaXta voltou \ \ »11 1 ^ o i j 1 
fara suezjefembareara junto de vc algus dias,veo a Ilha de Camaram, & chegando mandou x 0 

zebit, para eaftigaraeiRei Naco. logo per terra o mcfmo meífageiro à cl Rei de Adem,apercc~ 
X l t â Z r Z Z t â : belo de fua vinda, & pedirlhcde íua parte quelhe mandate 
doei Rei áosfeusfe viera aprefentar dar huascafas em que fe agaialhaílem algus doentes qi^tra-
ao Baxia cõ bua touca atada ao pef zia,parafecurarem.£l Rei que não era tam fufpcitoío coffiò 
toço,em final de culpado, & lança-r r , T i\ • t 1 • 1 \r 1 c , . 
Joàfeuspcs lhe pedira mifericor- roraode Iuda, nem tinha tanta noticia da peiloade Solei-
dia, como no Baxia anão ouvejfe, mãojhoconcedeodeboa mente. Chegada a armadaaopor-
ihe mandou logo cortara cabeça. t 0 d e A d c m lhe mandou el Rei muitos refrefeos, & manti-
Cap.<j.hv.}.&cap.4.liv.s.daS De r i " « 1 1 * 
cada. mentos. Solcimao começou a mandar entre algus poucos en-

fermos que trazia,muitos foldados rijos,& valentes,fingindo 
que erão doentes, com tenção de metter muita gente na ci- j o 
dadeparafe levantarem com ella. E a invenção era, que os 
doentes vcrdadciros,& os fingidos ião cada hum em feu lei-
to às coifas de quatro foldados,& nos leitos levavão fuas ar-
mas efeondidas , & com cada hum doente fica vão em caía 
dous para o curarem: & afsi trazidos hus, tornavão bufear 
outros.Per cfta maneira,& com gente das naos que ia à cida-
de bufear os mantimentos que íè compravão, crão entrados 
nas cafas dos doentes, íèm os da cidade íèntirem o engano, 
quinhentos homés dos mais esforçados d'aquella armada pa 
ra qualquer feito, a quem Soleimão tinha ditto que como 4 ® 

V ilTcm 
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viffem cetro final, faiííem à cercar as cafas d'el Re i , & fa-
quealas,8c afsi rnefhio a cidade.Como aquella gente entrou, 
mandou Soleimão dizerà cl R e i , que porque elle não po-
dia fair cm terra, lhe pedia fc foíTe 2 gale , para fe verem, 8c 
comunicarem algúàs eoufas que lhe relevava trauar com ^ g K ; ; , 2 T . t 
elle. E pofto que el Rei receou muito veríe com Sole/mão, daravifitar com muüo refre(co,& 

toda via fentihdo o poder detam grande armada, foiíTe à Pff45 í f « ^ « 
.. 1 v • • ° , . lhe enviar a bü (alvo conduto do Tur 

elle com tres homes ptincipaes, aos quaes todos em chegan- Co,paraque feguramente fe viefe 

do , Soleimão mandou enforcar nas antenas das galès^ E ver com elle à galho que recufando 

feito final aos quinhentos foldados que tinha rta cidade, Í/R^iaordenaraquedefem: 
< i ti > r barcafem os lantçaruS em terra,ma 

metterâo a gente delia a elpada, 8c com ajuda de outros dando diante quem per/uadif, & que logo entrarão,foi laqueada, & pofta em poder dos Tur- fisurfíeel Re1 •• lUítl vetido a re-
* _ ° n - f • r o j 1 foluçao do Baxia, acompanhado dos • 

cos- E como o Baxia era c o b i ç o l o c r u e l 3 mandou apre- JmJspri„cipaes dafua cafa.ofora 

goar que íob pena de morte, todo o defpojo fe levaífe an- vèr,&recebido comhonr a, &gafa-
te elle para o repartir, E pofto cm húa porta da cidade, que [hado do B a x u :° defjedÍracom 

r r 1 v s 1 V 1 1 1 o 11 batas ricas. E chegado el Reid prod 

io avia aberta, mandou iair a todos os loidados, & lhes to- nA galè,parafe embarcar,«tei-
mou todo o ouro, prata, & jóias que levavão, &mandoU rSo os ianiçaros,&o enforcarão na 

entregar tudo à feu tefoureiro,* lhes deitou para reparti, 
rem os Mouros, 8c rato, de que ellcs tinhao pouca necefsi- cap.j doltv dadeporo officio em que andavão,do que todos ficarão , „ , , • 

R , , . , — 1 , 1 r J J r • 1 b.Sets navios [tepartarao deiraar-
mui efcandalizados. Em Adem le deteve dezaleis dias em mada com aigüls trovoadas, q teve 
prover coufas da armada,8c da fegurança da cidade, deixan- atravejfandode Adem K DÍO. DEITES 

do nella para fua guarda quinhentos homés, & p o r Capi- ^ Z ^ l T / f ^ 
tão ^írfahan Bcc,hum dos cinco Capitães que atras nomea- onde os Mouros da terra lhe toma. 

mos. E elle fe partiona volta da índia, fazendo feu cami- rãoo batel, & matarãofefentapef. 
1 v t f . ^ r \ ^ 11 1 foas,&os poucos que ficarão largã-

nho a Dio.b E a razao porque le moveoair a aquelle lu- Jdo aanJr^fèalihJerão mmga-
<*armais que à outro algum da India,foi por Coge Sofar leão foítèraos ilheos de s Maria 

muitas vezes tèrefcritto á Nacodà Hamed Senhor dcZe- n ^ d o c a n a r ^ n d e e ^ n -
ti miuo vvtw tonto de sotomaiorcombuasfuftasi 
b i t , que era feu parente, & amigo, que le a armada dOs a as quaes pelejoutodo bum di* á 

o Turcos ouveífe devir,vieífe dereitoà Dio: porque quem o galeão,&orendeo c<m morteda 
. I rr CL • k ll ' ' maior parte dos Turcos, & muit» 

a índia pretcndelle conquiltar , convmnaine muito ter çdngue'igsVortugnefei Hia na*,& 

aquella cidade, por fer forte, & de bom, 8c feguro porto, & outra galé chegarão a Madrefavat, 

à Dílravenco de roda a India.E por efta razão vèo Soleimlo 
furgir à Dio aos iíij.dias do mes de Settembro d aquelle anno M a n t m AfanJ0 i e SBuf^ 
de M D X X X V I I I . ftafoiparar a VengalU 

O confelho de Coge Sofar, parece que foi coufa ordena- „ 
da por Deos,parafenãoarrifearo Eftado da índia; porque „ 
lè aquella armadados T u r c o s fora à Goa no tempo em que „ 
lã podiachegar , per boa conta ouvera de fer aos quinze, , , 
ou vinte dias do ditto mes de Settembro ao mais tardar. 

SS E a armada 
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& a armada de Portugal em que foi Dom Garcia de Noro-

'I nha chegou ao mefmo porto de Goâ aos onze dias, & ft gun-
" do outros à quatorze do mefmo mes, que vinhão à fer qua-
' t r 0 ) ou feis dias, ou pouCo mais antes da armada dos Turcos 
" chegar. E não ouvera que fazer em íè perderem as naos com 

aquella repentina vinda dos Turcos. E à qualquer fortale-
' ' zadasnoífas à que entam chegara, lhe não poderá refiftir 
" très dias jfcgundo eftavão mal repairadas, & fracas, mor-
" mente que já Corri as novas dos Turcos aigus dos Principes 
" da índia rioífos vezinhos eftavão em propofito de fe bandea , Q 

" remcom elles. Da entrada dosTurCòs datemos defpois ra-
zão, porque agora convém primeiro èfcrevermos em que 
eftado tomou os noíTos quando chegoü. 

C A P I T V L O I I I L 

a. Antes da ida de Coge Sofar,fefoi 
feufilho,q eflava na fortaleza em re~ 
fes:o qual indo algiias vezes à cidade 
vèr fita mãi,cõ a licença q lhe deixou o 
Governador ,»diaq determinou fugir 
lhe trouxerao hum c avalio, para aqlle 

feu intento experimentado,no qual che 
gando ao Caez da alfandega acompa 
nhado de algüs foldados de guarda, 
pondofeabordaá'agoa,comoq efiava 
rendo as embarcações, apertou as per-
nas ao cavalio, & arremeffandofe ao 
mar, em breve efpaço paffouo efteiro, 
Cr pofio da outra banda na villa dos 
Rumes,fe foi à Cambaiet,onde el Rei o 
recebe o cõgafalhado. Avifado Antonio 
da Si1 veira da fugida rlejle moço, man 
dou trazer diante de fia Coge Sofar 
feu pai, q com tanta fegurança lhe deu 
fitas razoes,q lhe pareceo ao Capitão 
q eftavajem culpa,&por não alterar 
a cidade o não prendes,& ihemãdou q 
continuajfe com o ferveo d'el Rei de 
Portugal,como tinha per obrigação. 
Diogo do Couto cap. 9. do livro. 2. da 
Década 5. 

Como Coge Sofarfe foi fecreiamente de Dio , <dr perfuadio à el 
Q(eide Qambaia façer guerra aos \Portuguefes,T>èo 

cercar a cidade, dos apercebimentos que 
Antonio da Stfo/irafexjpara 

fe defender. 

V N O da Cunha por a obrigação em q lhe pa 
receo que cftava à Coge Sofar, por aW^pr_ 
dem que com lua prudencia,& áütoridade deu 
em pacificar a cidade de Diojpola morte d'el 
Rei de Cambaia, & por fcr grande ornamen-

to d'aquella cidade , ter hum homem tam abálifado, cm ri-
quezas , & credito entfe os Mouros: quando de Dio fe par-
tio,o deixou mui encomendado ao Capitão Antonio da Sil-
veira.O qual vivendo em müitá profperidade, & reputação, 
& fendo acatado de todos, & mui favorecido do Governa-
dor,& de Antonio da Silveira,propôs em feu artimo por cau 
las à que ninguém foube dar faida,de fe ir dè Dio com fua ca-
fa.E mais elpanto caufou cm todos o fcgrèdo, & filencio de 
fua ida,que amefma ida, tam fabedor, & difsimulado era. 
Porque tendo tanta fazenda^ & tanto numero de molhe-
res,& criados,que não podia fazer mudança íem <*rande ef-
tiondojfenão foube da fua ida, fenão deípois de partido.3 

Porque emhüá noute dos últimos dias de Abril , fe foi em 
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lula fua nao,em q tinha embarcado feu fato,que como merca 
dória das que mandava para muitas partes, fe não eftranha-
vão as idas,& vindas dos feus à nao. E para fe não attétar nif-
fo,& aífegurar á todos de fua eftada em Dio,começou àfabri 
car huascafas mui nobres.O lugar que foi demãdar era a fua 
cidadedeSurat,della fe paífou á cidade de Abmadabad do 
Reino de Cambaia, onde el Rei com fua Corte cftava, ao 
qual íe defculpou do tempo que eílivera entre os Portugue-
fes,fem fazer mais cedo o que entam fizera, dizendo, que cõ 

J 0 ferviços que lhe efperava fazer,fe Compenfaria a demora 

E por achara cl Rei abalado para fazer guerra aos Portu- „ 
guefes,com muitas palavras o exortou ao profeguimen- „ 
to delia , pondolhe diante , quam grande ignominia era 
para hum Rei tam poderofo como elle, ver fua terra fu- „ 
jcita à híis homés eilrangeiros, que não tinhão terra em 
que fe recolher lenão a que com mao titulo , & força ufur-
parão , por fraqueza dos Príncipes que tal fofríão , fendo 
elles tam poucos em numero, & tam alongados da terra 

i 0 donde vierão. Eque era afronta, & mafcabo de feu Real „ 
fangue, vezinhar, & ter comercio, com os que tam cruel- „ 
mente matarão feu tio, de que herdara tantos Eftados, & „ 
potertaa, & que os muitos aparelhos que tinha de gente de „ 
árma^d'artelharia3de mantimentos,decavallos,&tefou- „ 
r o s , & a liga que podia ter com os Príncipes feus vezinhos, „ 
que à elle fe pòderião ajuntar ,accufavão feu defcuido. E „ 
que mui fácil feria debilitar tam pequenas forças , como „ 
crão as dos Portuguefes. Os quaes fe começaífem defcair, „ 
não fepoderião mais levantar,por não terem donde lhes „ 

30 podeífe vir foccorro,nem de quem fe poder valer, nem , s 

aonde fe ir, fe fe viífem desbaratados, E que íc algüas reli- „ 
quias delles efcapaíTem ,nem tornarfepoderião à fuas terras, „ 
íendoellas na mais alongada parte do Mundo. Para o mais 
animar oífereceolhe ajuda de fua peífoa, 6c fazenda, & gen-
te,que logo faria preftes,& que o mefmo farião muitosPrin-
cipes feus comarcãos por honra de íualei,& por livrar à f i , & , , 
as terras em que nafcerão, que aquelles poucos coífairos ti- „ 
nhão opprimidas,& cfperavão de fujeitar. E como quem ti- „ 
nha conhecimento do eftado em que eftava Dio, &c fua for- „ 

4 o taleza,punhalhe também diante a boa occafião que en- „ 
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„ tam fe oíferecia para lançar d'alli os Portuguefcs: porque cf-

tavão naquelle tempo mui faltos de mantimentos , & prin-
cipalmente de agoa,porque húacifterna que começarão fa . 
zer na fortaleza,não era ainda acabada, nem fe poderia aca-

., bard'ahiàhum anilo,por ogrande fundamento em que a 
começarão.E que o baluarte da villa dos Rumes, que o Go-
vernador mandara fazer , cftava ainda mui baxo, & não 

„ tinha defenfão . Lembrava mais, que nem a Ilha , nem a 
„ cidade poderião os Portuguefcs defender, por ferem pou-
„ cos, & na cidade aver muitos Mouros de guerra, que dif-
„ fimulados em habito de mcrcad ores andavão nclla. E que co 
„ mo os Portuguefes alargaífem a Ilha, & a cidade, não fc po-
„ dião foftentar na fortaleza por a ditta falta d'agca. E que 
„ alem diífo,ellc CogcSofar tinha per nova certa, que a ar-
„ mada dos Turcos citavapreftes no Mar roxo, & nãotar-
„ daria muitos mefes que não foííè na índia, com cujo favor 
„ poderia acabar tudo. Eftas,& outras razões dava ( oge So-
„ farpara incitar àclRei. Ao qual como não faltavão eípiri-
„ tos, & fe criara cm odio dos Portuguefes, que íc acreícen-
„ tou por a morte de feu tio, não ouve merter tantas palavras 
„ para o indinar à procurar vingança dellà. Polo que man-

dou logo formar hum exercito em Champanel de cinco 
milhomésdecavallo,& dez mil de pè efeolhidos» de que 
fez Capitão geral à Aluchan,que era grande Senhor,re-hum 
dos tres Governadores do Reino, que os Mouros elegerão 
per morte de Soltam Badur. Coge Sofar fe fez primei-
ro preftes com tres mil homés de cavallo , & quatro mil 
de pè. 

Efta gente fe levantou o mais cncubertamentc que po-
de ler para de fobrefalto darem em Dio. E tanto que a no-
va defteapparatovèoi noiicia de Antonio da Silveira, & 
como aquelles Capitães vinhão à cercar Dio , por tèr por 
acabar algúascoufis, que Nuno da Cunha mandou come-
çar para defenfão da cidade, acodio às mais importantes. 
Primeiramente mandou à grande preífa acabar a cifterna, 
por na fortaleza não aver outra algúa agoa , para c que 
metteo muita gente atè que fc acabou, & nella mandou 
lançar quanta agoa poderão acarretar mais de trezentos 
bois per muitos dias- Afsi mefmo mandou recolher mui-
tos mantimentos, & as mais couíàs dc que podia tèr ne-

ccfsidade, 

\ 
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Cefsidade,fe o cerco dufaíTe. Epara fegurança, & defen-
fão da cidade, mandou muita gente à Villa dos Rumes, 
para fe acabar hum baluarte que Nuno da Cunha man-
dara fazer , de que erá Capitão Frartcifco Pacheco Iuiz 
da alfandega da mefma vilta,que logo la foi dormir com 
algús homés ordenados para fuadefenfão.Apôs ifto man-
dou quantos navios tinha que andaífem no efteiro que 
cerca a terra, em que a cidade eftà íituada , o qual faz 
que fique em Ilha, &d'aqüella armada fez Capitão Fran-
cifco de GouVeâ, Ncrte meio tempo que Antonio da 
Silveira fe apercebia para refiítir à Alucnan , & a Goge • 
Sofar , por os quaes cfperaVa, foi tám grande medo nos 
Guzatates j principalmente nos que chamãò Bancanes 
Gentios, que Como gente fraca, & medrofa que f ã o , co-
meçarão â fugir. Ao que Antonio da Silveira acodio com 
rigurofos pregões de morte, que ninguém fe foífe. E por^ 
que não deixavão de fe ir,mandou enforcar algüs, com quef 
outros fe deciverão. 

C A P I T V L O . V , 

(jmo Qogè Sofar VCJ à Villa dos umes , & deu afialto áo 
^baluarte, Cr como António da SilVeira proVeo os 

pajSos da llba,i7 o que mais 
fuccedeo. 

M Quanto Antonio da Silveira fe aperce-
bia para o cerco que efperava, lhe vèo re-
cado que Coge Sofar viera diante dos feus 
com Vinte cinco homés de Cavallo fomen-
te , & eftava em Novanaguer , mas que 

deixava perto dahi feu exercito. E quando vèo ao fc-
guinte dia, que erão vinte feis de lunho d'aquclle anno, 
antemanhãa,de fubito com toda fua gente, que erão os 
que diífemos todos efcolhidos, de que os mais erãocfpin-
gardeiros Arábios, Turcos , & Abexí js , deu lia Villa dos 
Rumes,& roübòü tudo o que achou dagéte que alli vivia, 
que erão Guzarates,& niatoualgús, de quê Andre Villella 
eferivão da alfandega com outros tres Portuguefes q cõ el-
le cftav ão,cfcaparão,& fe acolherão aio baluarte de Frãcifco 

SS 5 Pacheco, 
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Pacheco, q coníigo tinha doze homés efpingardeiros, co;o$ 
quacs íè pôs cm defenfão.E fendo dado rebate à fortaleza» a? 
codio Antonio da Silveira deixandoa à recado E temendofç 
que aquclle aílalto foflè principio para fc dar outro maior na 
fortaleza, onde fe faria mais danno,pofto aue parapaífarà 
Ilha,em algús paíTos delia tinháo poli o guardas,mandou Lo-
po de Soula Coutinho,de cujo esforço, & avifo muito con-
fiava, aos muros da cidade daqucllapartc q reíponde ao capo 
da dita ilha. Nefte tempo Coge Sofar apertava com os do ba 
luartCi os quacs tomando esforço com a vinda de Antonio \Q 
da Silveira,q ja vião abalar, fe defenderão mui valerofaméte. 
E fendo de húa parte,& outra a coufa mui pelejada,do baluar 
te faio hü pelouro de eípingarda,q deu á Coge Sofar em o bu 
cho de hum braço, cm que lhe ficou mettido, de que cfteve 
mui mal,& com a dor da ferida , & vinda de Antonio da Sil-
veira,feafaftou com algua perda dos feus. 

Eftc fubito acómcttimento deCoge Sofar, & preambulo 
dcgucrra,com a nova dos inimigosque vinhão,mettco à 
Antonio da Silveira cm maior cuidado de prover em toda a 
Ilha.E como avia na cidade (cpmp ja difTemos)muitos Mou-
ros de guerra,que nos trajos andavao difsimulados cm figura 
de mercadores, que algúas vezes ja avião tentado dc dar al-
gum defafleílego. Antonio da Silveira vendo que comas cou 
las que fe movião,fe mpíirariãoos Mouros da cidademimi-
gos mais à defeuberta, os defpojou à todos das armas, & al-
güs dos principacs prendeo, por evitar ajuntamentos, &r tu-
multos. E logo fetn mais dilação proveo os lugares do efteup 
que divide a Ilha da terra firme,que eráo fracos, & fe podião 
facilmente vadear.E onde a agoaera mais baxa avia dous ba 
luartes que Soltam Badur mandara fazer no tempo queíè j© 
temia de os Mogoles virem à Dio. Em hum delles mandou 
cftar Manoel Falcão com cinquoenta homés, & em o outro 
Luis Rodriguez de Carvalho com vjnte cinco, bem provi-
dos d artelharia. Em outro paffo que não era tam fccco, po-
rem era mui cftreito, mandou eftar,Lopo de Soufa Couti-
nho com húa galeotta,húa barcaça, & duas fufías. E à Fran-
ciícodc Gouvea Capitão mor daquelle mar de Dio,man-
dou que fe foife pôr com cinco navios no cabo da Ilha, qu ç 

cfta contra o Norte em hum certo paífo; porque alli avia 
hum banco dc arca, perque com baxa mar podiapaífar a 4 o 

gente 
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gente à pèda terra firme para a Ilha.E alem deftes, avia mais 
de vinte navios em que andaváo mais de trezentos efpingar 
deiros para tolher a paíTagem, os quaes paífos o Capi-
tão Antonio da Silveira per fua peíToa vigiava muito ameu-
de.Eftes apercebimentos pode fazer no tempo que Cogè 
Sofarferetrahio para le curar de fua ferida, no qualfe aca-
bou o que ficava por fazer na fortaleza, & no baluarte da 
Vil la dos Rumes, que íè pôs em quarenta palmos de alto. E 
nelle fendo fornecido de muita artelharia, & munições, 

I O íè recolheo Francifco Pacheco com fettema homés efeo-
lhidos. 

Feitos eftesrepairos,aosxiiij.dias do mes de Agofto che-
gou Aluchan com feucampo,emqueaviacinco mil homés 
decavallo,& dez mil de pè,gente efcolhidá, 6c bem concer-
tada fe foi alojar ao longo do efteiro nos paífos peique 
Gonçalo Falcão, Antonio da Veiga,& Franciícode Gouvea 
andaváo. Coge Sofar com fua gente (e vèo afiencar fobre o 
pafío de Lopo de Soufa,quc fe chama Palerin,& aífeftou cõ-
traelle três bombaid.is groííàs,com que lhe fazia muito dan-

x o no, 6c Lopo de Souíà lhefaziaâelle também aífaz com fua 
artelharia,afsi na gente de pè,como nadecavafo. Comoef-
tes Capitães fe virão alojados nos lugares perque efperavão 
paífaga Ilha,todo feu cuidado foi virem com terra cm modo 
de vlulos pouco 6c pouco ate a borda d agoa, amparandoíTè 
da artelharia de noífos navios, ate que de todo ficarão com 
cftes repairos encubertos. Polo que elles oíFendião os noífos; 
de maneiraq, não oufavão,nem podião paífar per allt. fem re 
ceberemdos Mouros muito dannoda lua artelharia groíTa, 
&efpingardaria,que era muita. Antonio da Silveira vendo 

3c que era por demais poder longamente defender o rio, & que 
cada dia perdia gente,& munições, & adefefa da Ilha fi-
cava em oífenfa dosíèus,ávido confelho com os Capitães, 
&peífoasprincipacs, affentou de defpejar os baluartes,& 
alargar a Ilha, & defender a cidade, 6c pôr nella toda a ar- ( 

telharia, que para defenfão da Ilha eftava efpalhada. E af-
fi aos que nos paífos anda vão mandou que fe vieífem aquel-
lanoute, 6c que Paio Rodriguez de Araujo Alcaide morda 
fortaleza tomaífe a barcaça de Lopo de Soufa Coutinho, 
& recolhcífe nella a artelharia do baluarce de Gonçalo 

4 o Falcão. E mandou húa fulta grande à Luis Rodriguez de 
SS 4 Carva-
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Carvalho,para que também em cila embarcaffe a artelharia 
que no feu baluarte tinha. E como íftoera de noute, & tal q 
parecia abrircmfe os Ceos com chuva,& a maré vazava,vin-
do ja a barcaça atoada per hum catur que a trazia,com o grã* 
de peio da artelharia deu configo em iccco,& alli foi mui va-
rejado dos Mouros, & lhe convèo deixar a barcaça com dez 
peças d^rtelhariaquc trazia,& falvarfe no catur. Per o mef ' 
mo modo derão cm fecco aquella nouteafuíta em que vi-
nha Luis Rodriguez de Caravalho,com tudo o que tirara do 
feu baluarte,& tres galeottas, â que os noíTos poierão fogo, ( 

porfe os Mouros não aprove irarem delias, as quaes meias 
queimadasforão tomadas dos Mouros,com a artelharia que 
ncllas vinha. E íendoos Mouros muitos, & os Portuguefes 
f i s vinte,tiverão bem que fazer cm fe livrar delles, pelejan-
do mais de duas horas,fem os noífos íèrem entrados, ate que 
forão foccorridos de almadias noífas,cm que fe falvarão. Lo-
po de Soufa fezfe á vella em fua galeotta,& a tormenta o lan-
çou da parte da terra firme,& como a maré jaentam vazava, 
ficou em fccco,& alsi efteve ate a manhãa, que lhe fez vera 
muita diítancia que avia delle à agoa, & em breve foi cerca-
do de grande copia de Mouros, dos quaes fe defende o com 
multa perda delles,ate que vèo a maré a galeotta nadou, 
poílo que a tormenta ná ceífava,& fe foi para a c idade^ 

Com a Antonio da Silveira alargou a Ilhaa cidadefere• 
colheo dfortalezadoqucfe^defpoisde 

ejlar nella. 

3® 
Efcmpedidosos paífos do eíleiro,ao outro dia 
foi a Ilha entrada dos Mouros, alsi da gente de 
pè,como de cavallo. E vendo Antonio da Sil» 

„ |1 veiracomoaartclhariaqueeftavana Ilha com 
„ que elle determinava defendera cidade,era per 
„ dida,& não fomente ficava elle com cila falta, mas os inimi-
>, gos que a cobrarão,com melhoria,chamouà confelhoos 
„ Capitães,& peífoas principaes, & lhes propôs, como elle ja 
, , que lhe não foi pofsivel defender a Ilha,com a artelharia que 
„ na dcfènfa deliaeftavajdeterminava defender a cidade:&que 4 3 
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como Vião,aartelharia,&os navios (por afsiDeos o permir- w 

tirjerão em poder dos inimigos,que feu parecer era (fe elles o 
approvaffem)que a cidade fcdcixaífe, porque para a defen-
der convinha tirar da fortaleza parte da artelharia que nella 
eftava,& fe não podia efeufar. A qual como não era muita ,fe „ 
ainda delia tiraíTem, não fefeguiria diífo mais proveito que "y 

enfraquecer muitoafortaleza,& ajudar pouco a cidade,por- „ 
que era tamgrande,& os noíTostarrt poucos, & mal arma- „ 
dos,que facilmente fe poderia perder,& apôs cila a fortaleza, „ 

i o como ordinariamente acontece, quando coufas grandes, & „ 
unidas fe feparão, que cada hüa fica fraca. E que alem difTo, „ 
cracoufa fabida,que na cidade avia muita gente de guerra , , 
d'fsimulada,de que algús pofto que fe lhe tirarão as armas, à „ 
fuas vontades dannadas não faltariãooutras. E que ío com „ 
gritas que deífem em fâvor dos de fualei,farião grande torva „ 
ção.Por eftas razões, &c outras que fe alli lébrarão o voto de 
t jdos,fem algum diícrepar,foi,que a cidade fe alargaílè.E co-
mo jaós inimigos eftivefTem na Ilha,vierão perto da cidade 
à dar vilta tres mil decavallo,& muita géte de pè;& comoos 

j o Mouros da cidade os viílèm tam perto,forão logo em algúas 
partes delia levantadas bandeiras, fazendo íinaes aos de fora 
que cô netteífem a entrada,& ouve entre cites alvoroços, 
ajuntamentos de gente,pelos quaesfe vio claramente a gran 
dc copia de inimigos que dentro dos muros avia, dos quaes 
os noífos fenão poJião guardar.E por jaferaffentadoo reco-
lhimentoà fortaleza,mandou o Capitão algús homés q quei 
maífem certos navios de remo que na ribeira eltavão vara-
dos,porfedelles não aproveitarem os inimigos, & que tam-
bém queimaíTem o enxofre,& falitre,que em hum dos alma-
Zés tinha, para o que levavão artifícios de fogo convenien-
tcs. Mas com aquclles materiaes ferem tam prompros para 
tomarem fogo,osminiílros que à iífo forão com âpreflàde 
fe recolherem à fortaleza,© fizerão de maneira que nadaar-
deo,& de tudo fe aproveitarão os inimigos em danno liofíb, 
Antonio da Silveira fomente com cem homés fe metteo pe-
la cidade, & aonde achava ajuntamentos,prindpalmente? 
de homés com armas, os mandava alaneear, & enforcar* 

E dallimandoufevarprcfo, i fortaleza quatro mercadores „ ^ J ^ S S ^ 
prmcipaes dacidadc, não porque nelles achafle culpa algua y} dedtceuaeiReiüóioZo iu &fe 

AO d aquellcs aiunuGUnios, mas para com fuaspeífoasremir )f imprimi» em coimbuno mnt 
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650 D E C A D A Q_V A R T A . 
algúa necefsidade fe a oCcafião a offerecelfe,por o muito cre-

, , dito que tinhão, por fere honrados, & ricos.Os quaés forão 
„ mu i bem tratados no tempo do cerco,& defpois delle poftos 
„ em liberdade. Deita maneira fe faio o Capitão da cidade a-

quelle dia, com os feus, & fe recolheo a fortaleza. E quando 
vèo a noute,íendo pelos de dentro avifado aos inimigos,Co-
mo a cidade era defpejada dos noífos,entrarão nella, onde fo-
rão recebidos com grandes feitas,& luminarias:& todaanou 

„ te gaitarão em andar viíitandoas Mefquitas, dando louvo-
„ res à íèu falfo propheta,por cobrarem a cidade fem fanguc. l o 
„ Aluchan fe alojou nas cafas da Rainha mãi de Soltam Ba-
j , dur,que eítav ão em hum alto à maneira de fortaleza,porque 
„ fua idade,que era muita,não fofriaeítar em lugar inquieto cõ 
, , rebates. CogeSofarfez fua eítancia junto coma fortaleza, 
, , em hum lugar que chamão Mandovin.E antes que fòílèma-
, , nhãaaífentaráo algúas bombardas junto à hum caez que cita 
, nomefmo Mandovin,& fica defronte do baluarte domar, 

,, não tanto por fazer danno ao baluarte, quanto à galcottade 
„ Lopo de Soufa, & outras fuitas das queeícaparão, queeíta-
„ vãoaofocairo dafortaleza.Eafsicomofoidediaadrandolhe 1 0 
„ bombardadas,metterão no fuudo duas fuitas,& matarão ai-
„ gús marinheiros dellas;mas na galeotta de Lopo de Souía f i-
„ zerão pouco danno.No propno dia faio Gafparde Soda ptr 
3) mandado do Capitão com algúagente,para valer àalgufrdos 
„ noífos que moravão fora da fortaleza em cafis vczmhasàel-
, , la,que com a preffa de fe recolherem,deixarão parte de fua fa-
„ zenda,o que ainda aproveitou à muitos. E como ja os inimi-
„ gos andaílem per aquellas cafas, matou Gafpar de Soufa mui-
„ tos,& à elle lhe matarão hum, & ferirão outros. A Lopode 

Soufa mandou o Capitão que deífe guarda aos que ião bufear 30 
agoa aos poços que eltavão na cidade,& aos que mettião na 
fortaleza a lenha,que fe tirou das cafas vezinhasà ella,que fe 
derribarão,porque lhe podião fazer danno: as quaes não íê 
poderão aífolar tanto,que quãdo vèo o tempo do cerco dos 
Turcos, deixaífem de fazer delias muito mal. Neítasfaidas 
que Lopode Soufa fazia indo dar guarda à gente meuda, que 
laia bufear agoa,& lenha,oUve muitos recontros com agen-
te de Coge Sofar, em que os noífos fendo poucos lhe mata-
rão bom numero dos feus .E o dia xiiij de Agolto,famdo Lo-
po de Soufa com cinquoenta homés, que repartio per as 4 Q 

boccas 
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boccas de algúas ruas,para feguridade dos q ião bufcar agoa, 
& lenha,ficando elle lo com quatorze em húa rua ellreita, de 
terminou de pelejar com os Mouros,pofto que o numero era 
tam defigoal, & defpois q os vio mais entrados pela rua, aju-
dandole da comodidade do fitio,os ac6metteo,& matou trin 
ta,& ferio outros tantos.E volvendo elles as coftas os feguio, 
matando nelles.Della volta faio Lopo de Soufa ferido de húa 
cutilada cm húa perna, & hum page feu com hum olho que-
brado,& outro home com húa eftocada per húa perna ,fcm 

1 0 outroidano algum.Outras vezes fairão a mefmaguarda, ora 
Gaípar de Soufa, ora Gonçalo Falcão , o qual tomou hum 
Mouro homem de relpcito,& avifado , que fendo pergunta-
do per Antonio da Silveira per novas do exercito que na ci-
dade eítava,& vinda dos Rumes,refpondeo,que do exercito 
não avia que dezir mais,que eftarem nelle juntos dezoito,ou 
dezanove mil homês,& que a caufa de fazercguerra,era cípc 
rarem a vinda dos Rumes,& que de lua vinda não fabia mais 
que dizerfe no arraial, que do porto de Mangalor cidade de 
Cambaia, viera nova,que na cidade de Adem ficava húa grã 

*o de armada de Rumes. Naquelles dias que reftavão de Agofi-
to,não íè fez outra coufa mais que eftas faidas da guarda, em 
que fempre dos inimigos fe matarão algús,& da fortaleza, & 
do h2luarte da villados Rumes fizerão algum danno cÕ tiros 
perdidos aos inimigos,mas com muito gafto de polvora,per 
que defpois polo tempo foi polia a fortaleza em muito rifeo 
por falta delia.Sendo checado o fim de Agofto, por o inver-
no não fer muito afpero,& (e poder navegar,fez Antonio da 
Silveira làbcr ao Governador Nuno da Cunha o que ate en -
tam era fuccedido.Polo que elle defpachou logo de Goaon-

9° de cílavaalgús fidalgos,&cavalleiros que foliem à Dio, 
hum dos quaes foi Fernão de Moraes,de que 

delpois faremos men-
ção.* 

a Polo galeão dos Turcas q Antena 
de Sotomaior tomou nos llheos de 
S.Maria,foube elle da armada Tur 
que/ca,de q em hS catür mui ligei-
ro avifou ao Governador,q cõ gran 
de diligencia mandou logo apre jl ar 
a armada cõ determinação de ir pe 
lejar cõ os Tutcos.E no me fino dia q 
efta nova chegou à Goa , (e embar-
carão em tres catures Fernão de 
Moraes,Simão Rangel de Cafiello-
branet, & Antonio de Araujo com 
fiu irmão Gafpar de Araujo,^ par 
tirão para Dio. Levava cada hum 
deftes Capitães vinte foldados, & 
os principaes de qfefoubeonomefo 
rão,Lançarote Pereira,Rodrigo H» 
mem,Antonio Manhoz.,Trift3o dd 
Silva,& FernãoCorrea. O Gover-
nador efereve» por Fernão de Mo-
raes (qfòfe defpediodelle)à Anto-
nio da silveira .corno fe ficava aper 
tebendo para o ir foccorrer. 
Diogo do Conto cap ó.ltv.j. 

CAPU 

J 

\ 



D E C A D A " Q J V A R T A , , 
, -., * * j 

C A P I T V L O. V I I . 

Como Soleimao Saxia tio tom fua armada ao porto de Dio, Cr da 
mo/ira que deão deJi algas iantçaros do aVifo que An -

tonio da Silveira mandou à Nuno 
da Cunha. 

S coufâs de Dio eftando no eftado que conta-
mosjo Capitão Antonio da Silveira iufpeitan- ró 
do a vinda dos Rumes,afsi por o acõmectimcn 
to que el Rei de Cambaia fazia, que lhe não pa 
recialerfemcaufa,comopor afama queja fe 

rompia,mandou hüa fulla para a parte de Mangalor, de que 
iapor Capitão,& como atalaia hum cavalleiro per nome Mi 
guel Vàz,homem mui esforçado,à defcobrir novas da arma-
da dos Rumes. O qual tornando ápreífa, as deu à Antonio 
daSilveira,comodivifarahüa grande armada. E ao tempo 
de fua chegada ja dos lugares mais altos da fortaleza fe virão 
vir pelo mar diftantesda terra duas legoas quatorze gales t o 
cm húa batalha, & de longo da terra outra de fette gales na 
mefmaordem , & que apôs cftas duas batalhas, vinhão to-
das as mais gales, & navios, trazendo ante fi as naos d ^ a r -
ga. E Miguel Vàz certificou ferem de Turcos, & que Con-
tara quarenta & cinco gales, afora outras que divifara,com 

, outros muitos navios de toda forte. Antonio da Silveira á 
grande preííã efereveo logo hüa breve carta à Nuno da 
Cunha,fazcndolhcfaberoeihdo em que ficava, & a deu 
ao mefmo Miguel V à z , que logo folfe na volta de Goa, & 
lhaleva(Te,& lhe diííèífe de palavra o que vira. Outra tal 
carta efereveo á Simão Guedez áChaul. Miguel Vàz por 
o recado que avia de dar à Nuno da Cunha fer a relação do 
que elle mefmo vira, querendo affirmarfe mais na verda-
de, fez o caminho tamchegadoà armada, que os Turcos 
querendo caíligar aquelle atrevimento, forão com duas ga-̂  
les feguindoo às bombardadas, & metterido os baííardos 
por o alcançar. E fc o vento não acalmara,o tomarão fem du 
vida, mas como a fufta era leve, fe falvou. E checando à 
Chaul, achou que hi viera enram Martini Afonfode Mello 
Iufarte em hüa gale com gente q Nuno da Cunha mandava 40 

em 
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emfoccorrode Antonio da Silveira, porque quando Alu-
chan lhe pôs o cerco,ellc efereveofobr e i(To à SimãoGuedez, 
& Simão Guedez à Nuno da Cunha,à quem acartaíèdcuà 
viij.de Agof to ,&nçí femefmodia efereveo à Antonio da 
Silveira,que logo o proveria,& cllecm pcíToa com toda agé 
tc nobre que podefle,iría apôs a carta. E apercebeo à Simão 
Guedez que lhe tiveíTe muitos mantimentos, &preílesto-
dos os calados que tiveílem çavallos, porque clle também 
avia de levar os de Goa,& efpcrava de naquelle verão dar al-

1 0 gum caftigo à Cambaia. Sobre cite recado mandou logo à 
Martim Afonfo de Mello para entrarem Diocom agente 
que levava,& com a que Simão Guedez lhe avia de dar. E ti-
nha ordenado em quanto clle não ia com toda a força da ín-
dia , de mandar trás Martim Afonfo à Antonio da Silva de 
Mcncfes com outras vellas de remo, para entreter os cerca-
dos coma efperança da fua ida, & afíbmbrar a armada dos 
Turcos com aquclles corredores. Mas quando Miguel Vàz 
lhes diíTe o eftado, & perigo em que cftava o porto de Dio, 
não pareceo bem à Martim A f o n f o , nem à Simão Guedez 

t 0 fazer mudança de fi,atè não ir Miguel Vàzcom aqucllc reca 
do à Nuno da Cunha. 

Sendo pois quatro dias de Scrtembro,naquelle dia,& nou 
te fcmiinte acabou de chegar toda a armada dos Turcos. A 
quäl afsi por o muito numero de vellas, & força d'artelhäria 
que trazia,como por fer tam efpcrada,& temida , & que tan-
tos annos avia que ameaçava,não fomente pareceo temero-
fa aos Portugucíès contra os quaes vinha,que em numero, & 
apercebimento fe vião tam defiguaes,mas pôs trifteza, & ef-
pantoaosmefmos Mouros da cidade, que efpcravão por os 

3 o Turcos,como por hús remidoresda fojeição em que os ti-
nhão poftos os Portuguefes. O que fc vio logo nofeguinte 
dia,cm que nenhum dos Mouros de Dio foi à armada viíitar 
algum Turco. Sò Coge Sofar çomohomem criado entre ei-
l e s t que com elles tinha prattica fobre fua vinda à índia,foi 
àgalède SolcimãoBaxiadarlhe os parabés da fua chegada. E 
para o contentar,lhe cncarcceo o efpanto cm que a fubita vira 
da de tam poderofaarmada mettera os noíTos. Polo que pare-
cendo à Soleimão Baxia que os aíTombraria verem algúa 
moftradcfua gente, ao dia feguinte mandou fair cm terra 

^o fettecentos Ianiçaros efpingardeiros, & frecheiros mui rica-
mente 

/ 
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mente veftidos de brocadilhos, & Cetí j s cremefíjs, & de ou-
tras ledas,& cores,os quaes com os feltros que nas cabeças 
trazem guarnecidos douro,& ricas plumagés, perque ião co 
nhecidos por Ianrçaròs, paredão cm feus fembrantes mais 

a. Antes que efles taniçaros dejfetn foberbos,& altivos.* Elies começarão à caminhar paraâci-
vi[taa fortalez.4,entrarão na cida- j ^ & p r e p a f í à n c j 0 a o longo do muro da fortaleza defpara-* 
de,O a metierãoaíaao .roubando * i J „ 0 1 - /" • 1 -

»wdhor delia, & desbonrando as v áo feus arcabuzes,& frechas, com que matarao icis homes 
inoiiieres,&filhas de feus mudo- dos nòilos,quc por os ver íè poferão no muro co pouco rei-
Zkg. do couto cap.y.diliv.i. da g u a r d o ^ ^ i fotão vintefbridos Mastrezcntos elpingardei 
veuia.s. ros dos noífoslhcsreiponderao de maneira que lhes hzerao 

mudar o fobci bo meneo de fuas peífoas com que vinhão, 
quando virão aos pès os da fua companhia:porque como era 
aquella grande multidão delles não 1c pedia perder tiro, fo-
rão mortos cinqüõenta, & muitos feridos, que lhes fizer ão 
ter mais tento em fi, que no comp?.ífo, & pompa com que 
paflavão.Como chegarão a cidade, os principaes delles qui-
ferão ver a pefloa do Aluchan,qpoufava nos p^ços d'el R ei, 
& osefperavá com apparato, & atavio conforme à íuadigm 
dade,aifentado em húa rica cadeira. Mas fctte,ou oito deites 
Capitães Turcos chegando àcllc com muito deíprezo o to-
marão pela barba,& mederãohum par de aVanaduras rrelia, 
tendoa elle mui venerável,& btanca,por fc r de muita idade, 
& de tal afpe&o, que todo homem lhe tivera acatanjento. 
Algús dos léus criados vendo cftadelcortefia,&: foltura, qui-
ferão logo calligalos: mas como elle era homem prudente o 
impedio,dizendolhes,quenãofizeííem movimento de fi,q 
aqlles homés erãoeil:rangciros,& na fua terra u favão aquillo 
em modo de faudação.E entendendo ellc da fohura d'aquel-
les Turcos,que fe os muito comunicaífe viriáo à mais,fingin 
do que como à holpedes os queria agafalhar bem,lhes deixou 3 
as cafas,& com íctte, ou oito mil homés fe paífou â terra fir-
me,& feapofentou em hum palmar , que eità junto da villa 
dos Rumes,porfeafaftar bem delles. Ha mais gente ddjeou à 
Coge Sofar,para os adertrar no que devião fazer. 

Ao feguinte dia que os Turcos derão aquella moftra de 
íi,que era aos feis de Settembro logo pela manhãa, por ícr o 
tempo ainda verde para aquelle porto,começou avenrar Sul 
mui rijamente,trazendo grandes,& ofeuras nuvès,& peiam -
pados,& como o lugar em que a armada eftava furta ficaife 
em travefsia,comprio ao Baxia levantar je d'aiii com toda lua 4, 

iro: ta. 
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ftotta,& metterfe no porto de Madrefabat^que eítà d'ahi cin 
co legoas. Naquelle poito perdeo quatro navios de carga cõ 
algúas munições, entre as quaesfe acharão muitas fellasde 
cavallo,com luas guarnições,de que o mar lançou boa parte, 
& forãoàs mãos dos GuzarateSjO que lhes à elles pareceo 
mal,& â Aluchan peor i porque fe moítravâ claro que a ten-
ção dos Turcos era fazer guerra afsi no mar, como na terra, 
& quererem fe apoderar da índia, &logo ouverão porfufpei 
tofa fua vinda,& mais fabeiido á natureza dos Turcos,& o q 

i o fizerão em Adem.Êíláfufpeita,&: outros finaesq Aluchan, 
& Coge Sofar lielles virão,aproveitarão ao diante muito aos 
noífos cercados. Afsi que aquelle movimento da armada foi 
felice fucceíTo,alem de declarar a tenção dos inimigos, por á 
detença que em Madrefabat fizerão de vinte dias. 

C A P I T V L O , V I I I . 

S)os apercebimentos que Antonio da Siheira, Coge Sofar fa^iãú 
em quanto a armadafoi, <sr tornou de Madrefabat como 

x o Vèu noVa que era chegado à Goa o Vijorei Dom 
Garcia de Noronbat 

M Quanto a armada efteve em Madrefabat,-
onde gaitou vinte dias,pôs Antonio da Silvei-
ra as coufas da fortaleza em ordem, provendo 
primeiro as faltas dos muros, que não eítavão 
de maneira que podeflem fofrer tiros de baíi-

lifco,& outras peças furiofas que os Turcos trazião para bate 
rem afortaleza.Polo que rriãdou repairar as paredes, engrof-

5 o fando em partes o delgado,& levantando o baxo,afsi no mu-
ro, como nos baluartes,de maneira que as paredes ficarão de 
dobrada groífura,do que antes eítavão. As eítancias repar-
tio deítà maneira.O baluarte grande chamado S.Thome,deu 
à Gonçalo Falcão,& no de Garcia de Sá pôs à Gafpar de Sou 
fa,& no lanço do muro que corre de hurri ao outro pôs Fran-
cifco Enriquez Tefoureiro da alfandega,& Fernão Peleja,& 
o muro que vai do baluarte S-Thome para o mar, deu à R o -
drigo de Proença eferivão d'alfandega,& à Antonio ForeiíO 
eferivão da Feiroria.No outro panno do muro que eítava da 

40 parte do rio alem das cafas do Capitão,que era bem fraco, & 
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mal repairado defdo fundamen to da fortaleza por falta de cal 
pôs a Lopo de Soufa Coutinho, & mais adiante na Feitoria 
velha ao Feitor Antonio da Veiga,& o muro da couraça que 
fac ao mar deu à Paio Rodriguez de Araujo, & no baluarte 
da entrada do mar onde e ftavão os Almazés pôs à Francileo 
de Gouvea Capitão mòr do mar: os quaes todos repairarão 
com grande diligencia fuascíhncias,& quanto ao outro pa-
no do muro que vai ao logo da cofta brava por ler inexpug-
nável,não teve nccefsidade de mais que de vigias. G Capi-
tão Antonio da Silveira ficou fobrefalente com os léus para iq 
vigiar,& foccorrer todas as eílancias E para dar exemplo aos 
outros fc recolheo em húa tenda que mandou armar no ba-
luarte de S.Thomc. 

Em quanto a armada fe deteve em Madrcfabat,os Turcos 

?[uc ficarão cm Dio também gaftarão o tempo em aílenrar 
uaseftanciasper índuftnadc Cogc Sofar, como de homem 

de cafa,& que labia como a fortaleza eftava de dentro para a 
bateria lhe fazer danno,& o lugar onde as aíTentarão foi efte. 
Avia ao redor da fortaleza muitas cafas que 110 tempo da paz 
fervião aos noíTos de terem fuas provifóesde mantimentos, i o 
&coufasde grande volume, que não podi ao caber dentro 
da fortaleza.Elias cafas em quanto os Guzarates tiverão ccr-
cados os noíTos,deixarão eílar em pè, por lhe fer v irem cie re-
paro da noífaartelharia.Dcllas os Turcos também fe aprovei 
tarão,atè que aífentadas alli fuas cftancias,asderribarão, fica 
do entre ellas, & a fortaleza hum terreiro defpejado que te-
ria de largo cem pès.Coge Sofar defpois que deu efta ordem 
aos Turcos,por ter concertado com o Baxia, que a primeira 
coulà que fizeífem foíTe combater o baluarte da villa dos R u 
mes,por íe vingar da ferida que nelle ouve,paífoufe lâ. Epa- 30 
ra o eífeito do combate mandou pedir ao Baxia algúa ai telha 
riagroífa,oquaI mandou defembarcar tres bafilifeos com 
outraartelhana meuda para lha mandar por terra com Barha 
ranBec,& algüa gente, & como o caminho era longo para 
tam grandes peças,& de area foltaa maior parte,eom grande 
trabalho levarão hum bafilifco,& as outras peças tornarão à 
embarcar.Chegado Barharan Bec,começou com Coctp So-
far a preparar as coulas ncceílarias para as baterias que que-
rião dar á aquelle baluarte da villa dos Rumes, & à fortaleza, 
trabalhando nos repairos,& trincheiras de noutc,& dedia.E 4 0 

como 



L I V R O D E C I M O. 6 5 7 

c omo fua tenção era começar pelo baluarte da villa dos Ru-
mes,entre as coufas que para efte efteito fizerão foi fabricarc 
fobre húa grande barcaça,que fervia de defearregar das naos 
as mercadorias que levavão à alfandega, húa machina de ta-
boado à maneira de caftello de grande altura,que fc igoalaffe 
com as ameas do baluarte , & entulhada de muitos materiaes 
diíferentes,aptos à receber fogo,como falitre,enxofre,rama, 
& coufas que de fi lanção grandesfumaças,& fedores, apofe 
rão em meio do rio à quatro amarras,para com agoas vivas a 

[ o acoitarem aos muros,& lhe darem fogo,crecndo que com a-
quelle fumo poderião afogar os que no baluarte eftavão. An 
tonio da Silveira entendendo o artificio, logo no principio o 
difsimulou,& como o vio em cftado para poder fervir, man-t 
dou Francífco de Gouvea Capitão mor do mar,que de noute 
lho foííe queimar,o que elle executou logo com muito rifeo 
de fua peífoa. Porq dentro d'aquella machina eftavão efpin-
gardeirosqaguardavão,&afsichegandoàellalhe deu fogo 
per muitas partes coque os que eftavão dentro faltarão no 
rio,&defpois de bé queimada,poftoqdos Mouros foi varc-

o jado de fua ar telharia,fe tornou à recolher à fortaleza. 

A efte mefmo tépo,que forão xiij.de Settembro, chegou 
Fernão de Moraes em hum catúr que vinha de Goa,a com s.-comeüecatur de Fernão de m 

Nuno da Cunha.por tèr, , nova da vinda dos R a - S ^ S j ^ 
mes,& em fua companhia Pero Vaz Guedez em outro catur, q em fua cõpanbia partirão de Goa. 

com algum provimento q Simão Guedez Capitão de Chaul Diogo do couto cap.io.liv.}. 

mandava à Antonio da Silveira,o qual logo fe tornou,& que 
rendo fazer o mefmo Fernão de Moraes, Antonio da Silvei-
ralherogouonão fizeífe,porque por fua idade,& muita ex-
periencia das coufas da guerra tinha necefsidade delle.Era Fer 

o não de Moraes grande amigo de Francifco Pacheco Capitão 
do baluarte da villa dos Rumes: & afsi por o ver, como por 
lhe levar novas do foccorro que o Governador avia de man-
dar , aceitou ir em hum catúr com quatorze homes, à levar -
lhe algús mantimentos,que per efte meio, delles o provia de 
n o u t e Antonio da Silveira. E porque Coge Sofar abrio húa 
cava que das fuas eftancias chegava ate o mar, para defender 
delia eftaprovifão de mantimentos; & porefta caufa Fran-
cifco Pacheco mandara tapar de pedra & cal a ferventia da 
p o r t a do baluarte, como coufa de que não tinha necelsida-

o de para entrada , ou faida , não pode Fernão de Moraes 
r T T darlhe 



É58 D É C A D A QJV A R T A. 
darlhes os mantimentos que levava^mas citando à falia com 
elle,do leu catur,lhe fairáo da cava húa fuíta,& duas almadias 
com muitos Turcos,& pelejarão com elle ate virem àbote 
de lança,com os quaes Fernão de Moraes com os feus íè ou-
ve tam esforçadamente,que lhe arrombou a fuíta com hum 
berço,&: por derradeiro os fez fugir,& elle faio da briga com 
morte de hum Português,& algús remeiros Canaríjs feridos. 
A eítes dous amigos Fernão de Moraes,& Franciíco Pache-
co acontecerão duas couías fobre pontos de honra, que à híis 
derão materia de efcandalo,& à outros de riío, fendo ambos i o 
avidcspsr hõoscavalleiros , & que o tinhão moítrado em 
cafo: eerigcfos,& tinhão dado fempre mui boa conta defi. 
E f o i , c u : vindo ao outro dia Franciíco Pacheco à fortaleza 
em hum emir,que de noute lhe levara mantimentos, dando 
por razao de lua vinda,que era quererfe cõfeflàr,& fazer ccf-
tamento, & ordenar algüas coufas de fua alma, Antonio da 
V e i g a Feitor da fortaleza requereo ao Ouvidor o obrigaííè 
à lhe pagar certo dinheiro que devia à el Rei. Deite requeri-
mento feito em tal tempo, & per aquella maneira, fe ouve 
Francifco Pacheco por cam injuriado,que fe determinou em zo 
não tornar à villa dos Rumes.E vindo à Antonio da Silveira 
lhe dãíle que elegeífe outro Capitão para o baluarte ,porq elle 

„ não tomaria làem maneira algüa. Antonio da Silveira fo-
, frendolhe muita fobegidão de palavras que foltou, poden-

„ doo obrigar à fervir em tempo de cerco , lhe rogou que 
3> tal não fizeíTe, porque daria à entender que não era verdadei 
„ raaopiniao que fedelle tinha. Eque pois elle viera à defea-
„ rregar fua confciencia (como dizia) ouvera de agradecer 
„ à quem lhe lembraífe defeargos delia , como era'pagar o 
, , que devia. E não o podendo perfuadir o Capitão com fuas 30 

boas razoes , mandou à Fernão de Moraes que o tiraf-
fe d'aquelle erro , como tirou, & o fez tornar ao ba-
luarte , vendo que por elle o rccufar, fe oíferecia à ifío 

«.vinhanejlecaturleão iictr L 0 p 0 s o u f a Coutinho , que com mui grande inftan-

ÍZao1iL%ZÍTd^GlTcom cia pedia à Antonio da Silveira a defenfão d'aquelle ba-
(art as a Antonio da Silveira, a- luar te. 
visidoo de fua chegada à índia A q s x x v j ^ m e s <jc Scttébro,checou hü catür de Gon • 
Eaodiafegumte dsfpcdio Anto- > , & wiuiucwj , 
nio da silveira o mefmo navio, com novas como era hl chegado o Vifoi-ej Do Garcia de No* 
refpondendoaoviforei,com rela- r0nha cõ grande armada:o qual efereveo à Antonio da Silvei 
SgodoaZ "a^ti iv .4 . ra,dandolhe muitas elperanças de o foccorrer mui em breve- 40 

Delta 
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Delta li o vsiorão tód«$ muialt gres;, £irjandoJerftãq. dc Mo-
jacs,que perguntando ao nuíl^gçijp fe trazia, tarpbem carta 
do Viforei para}cUe,& dizcndç(U^:qtJÇ não,diííe ppiso 
Viforei lhe afsipfcz/cm 

aproy citarem fogos do Capitáo ,qpcíÍhe,náo,dcu outro caf-
tigõ, neni.reprenláo maisqucrfvcrivmàíçputação erçi que 
£cw tidodeie . i ^ a ^ ^ J f e j e á ^ a ^ f e t t ^ r O ' Viforciàcllcj 
icndoihujn caval leirodèhâáWlf^^ftt^^avào muitos.ho-
rnésâdalgosyquemab^ 

j o & i r feem tempo iqucouvera de vir á fortaleza , fc fora delia : ^ r' ^ - ' u r 

jcBivèraò E M & à â á a ã p i t â o ^ u e a s d ^ M r í a r t e dayilla „^^^ufaCoutinh». 
dosRumes foubeíTem as «ovas- que crão vindas do Viforei » 1 

Dom GarciajLçpode SoufaCducinhofc offereçco àlhasle- >i 
ovar , & fe metteo em húa fuâa com ajgente neceiraria com j> 
-grande rifeoda vida>& foi à vifta do baluarte, onde por a-por 
itafer tapada náó defembarcou? ,-<k bradando por Franciico » y 

;JPacheco,lhelrallou> &dcu as novas que levava. Mas fendo » -
íèntido dos Mauros,à ida,& à vind^defearregarão- nclle taii ' 
ta artelharia,que foi milagre tornar fern receber danno..í ^ 
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Como^oleimm BaxUtormudeMàdr^aht^ doçombate queje 

a: -deu ao baluarte* da Villa d*s Ityméft m 
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rrE-M© QjipftíTados ;Vinte d i a s S o k i m ã p 
íBaxia fò-foffa à Madrefabat à efpalmar, & pro-

^ p . - í p ^ ^ o ! » v è r 4 o sneccíTario:fua armada, hum ;diarpeja 
^ " ^ J ^ ímanhãavque erãQ,.yintcfctce dç Settembl*Q> 

®^PrjícoimcçjC)uàappare<:eraarmada,que compelir 
t o profpero ^&ilc bonança entrava tock embandeirada de 
.•anaitás .pfcra-
.inentww^rfojonsdo-pela agdajcom-a^ente' j-qu^rnsapp^çn--
da«,&ocnamen«osideifuas pefloas:-moftraváo virem dc fef-
3tóiô£«om>granclc r<aido;«<lí<Glar6es ̂ .atàbales;/ «ms-iní^ 
^rttment©siAs/galèsiiígaindo(hm£uâja.em 
m-FF d C áp i t ão' mordo m ar j e m rar ão e,niord?n}ihúa ante QU-

4P trarás eniparellftando.cõ.a.Ltgeaque 
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a, C.hamavafe eÇie foldado Chrif-
tovão,mancebo de dezanove annos 
mui esforçado,filho de Ima Barba-
ra Fernandez Portuguefa viuva ij 
vivia em Dio Ejla molber moftrou 
tia morte de fie filho bua rara for ta 
leza,cir digna de perpetua memo-
ria-.porq recebendo ella em feus bra 
fos efie filho ( nos quaes elle efpi-
rou)efpedaçado de hum pelouro, & 

foftentandolhe com as mãos as efpa 
lhadas entranhas,fettnio nasfuas 
maternaeshfta tamanha dor, cem 
tam outeiro igoalanin.o afo-
freo , qfoi admiração aoscircunf-
tantes banhados em lagrimas(que 
Barbara Vernandeznão derrama-
ra) vendo em bit peite femenil bua 
tarn nova & Cbriftãacõftancia tm 
cafotamlajlimofo. Epcrqe/tador 
não pa rafe na morte deste filho, a-
contsceo . q ao outro dia fe perdejfe 
o baluarte da villa dos Humes,onds 
t(l a matrona tinha outro filho ma-
ior ,q fe chamava Luis Francifco, 
para q com a perda defle fe lhe do-
braffea magoa de os perder am. 
bos,&a fortaleza com q aJofreo. 
Lopo ás Soufa Coutinho. 

€TO D E C A D A Q_V A R T A , 
da barra,de que era Capitão Francifco de Gouvea, defpara-
vão,& lançarão dentro da fortaleza grande numero de pelou 
ros.E defte baluarte, & da torre de S.Thomè lhe refpondião 
com çroffa artelharia, de que hum tiro lhe metteo hüa gale 
no fundo,& delia fe falvarão poucos. Masco os tiros que os 
nolfos fízerão,íè lhes feguio mais dãno que com os dos Tur-
cosrporque eftes não matarão mais que hum foldado/ & al-
(TLias das noífas bombardas arrebentarão,que ferirão muitos 
Portuguefes,& matarão algús. Iftocauloua polvora não ler 
aquedevia:porquecomoa mais que na fortaleza eílava,fora j© 
da que íè achou nos almazés d'el Rei de Cambaia, Sc eíla cfti 
veííè per erro,& pouco tento mal em barri lada,a de efpingar 
daqueerafinaeítavaem vafosque lervião para as bombar-
das, &íèmos bombardeiros attenrarem niffo,carregavão 
as peças per fua medida,& aísi a fineza delia as fazia arreben-
tar. Em quanto as gales entrarão , que foi defque o Sol 
faio ate as dez horas do dia,durou efte esbombardear , Sc 
húa nuvem de fumaças que occupava grande efpaço.En-
trada afsi a armada, foi iürgir junto á húa Mefquita,que 
elH em hum alto fobre o mar , defronte do baluarte de zQ 
Diogo Lopez de Sequeira, que fica no angulo da cidade que 
refpeitaao Sul. 

Coge Solar que todo eíle tempo não avia ccííadg deba-
ter o baluarte da villa dos Rumes,com o baíihfco que trouxe 
de Madrcfabat,& com outras peças,tendo ja com ellas arraia 
do por cima o baluarte, 8c ccga a artelharia,aquella tarde que 
entrou a armada,deu o aílalto cÕ dous mil homés, dos quaes 
fettecentos Ianiçaros à fom de muitos inílrumentos,feguin-
do à hú Alferez que os guiava com húa bandeira vermelha, 
arremetterão corn muita fúria, fubindo per aquella ruina da ^ 0 

bateria, 8c paredes derrubadas, quanto per aquelle lugar po-
dião caber, aos quaes os que entretanto não fubião favore-
cião com fuas eípingardas , 8c frechas, 8c defendião aos 
noífos apparecercm, Sc lhe refiftirem.Elíando ja os Turcos 
como vencedores em lugar que lè igoalava com o mais alto 
& crendo q a coufa era vencida,tentando arvorar fua bãdei-
ra,vierão às mãos có algús dos nolfos,que vivos com muitas 
feridas tinhão efeapado da continua bateria, os quaes às Ian* 
çadas,& com panellas de polvora os rebaterão, & lança-
rão cmbaxo,com morte de ceco Sc cinquoenta, afora muito 

numero 
40 
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numero clclles que forão feridos.E os que efte furiofo aíTalto 
mais foíti verão,for ãodous mancebos, que acertarão deef-
tar em hum andaimo que ficava fora da parede do combate, 
os quaes primeiro às lançadas,& deípois com panellas de pol 
vora,que os de dentro lhes davão,fizerão o que à todos os de 
dentro era difficultoip,& perigofo.E afsi pelejarão ate a nou 
te os apartar,lendo elles los os que loftinhão o pefo de tanta 
gente,& à que os inimigos todos affeftavão feus tiros,que co 
mo erão muitos,não deixarão de lhes acertar algús, de que fo 

i o ião mui mal feridos. Em fim ellcs fizerão tanto,que os inimi-
gos deleíperados alargarão o combate,& fe recolherão à fuas 
efhncias,cípantados do esforço d'aquelles dous homés. Dos 
quâcs hum avia nome Antonio Pinheiro,mancebo de vinte 
cinco annos, filho de hum cavalleiro da cidade dc Faro. 

Naquella mefma noute vèo áfortaleza hum Antonio Fal 
leiro,que eilava no baluarte,com húa carta de crença de Frã 
cifco Pacheco para Antonio da Silveira,dizendo, que efíava 
tam mal do combate, que lhe não pudera eferever, que lhe 
mandava Antonio Falleiro,paralhe dar cotado quepaííava. 

TO E tudo o que diífe foi recontar eftarem todos em taleftado, 
que fe ouveífe outro cõbate,ferião tomados às mãos,& mor-
tos,porque jafe não podião defender. E que Coge Sofar lhes 
cometda que fe entregaífem,& os deixaria com as vidas pa-
ra fe irem à fortaleza,que por tanto viífe elle Antonio da Sil-
veira o que devião fazer.Pratticado cite negocio cõ as princi 
paes peífoas,aifentarão,q pois o baluarte não tinhadefenfáo, 
& não podia fer foccorrido da fortaleza,melhor era falvaréte 
aquelles homés,que padeceré todos ao cutello fem frutto al-
gü,porq vivos podião ajudará defender a rortaleza Eftafoi 

3 0 a refpofta q fe deu à Antonio Falleiro,& q quando aííèntaífe 
as condições de lua entrega com Coge Sofar, foíTe de manei 
ra q ficaifem confirmadas por Soleimão Baxia; & ainda para 
mais fegurança lhas trouxeífem primeiro moítrar à elle An-
tonio da Silveira. Mas parece que o temor occupou tanto à 
Francifco Pacheco,Sc aos q com elle eftavão,q quando ama 
nhcceo virão os noífos da fortaleza húa bandeira brãcapoíta 
110 baluarte,em final de paz,& outras noCaez da mefma villa 
dosRumes.Quãdo vèo à horas d meio dia,embarcarão todos 
osPortuguefes q eílaváo no baluarte,& foi nêlle potlahúa bã 

40 de ira vermelha das infignias do Turcojem cujo levantameto 
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66z D É C A D A Q_V A R T A. 
& abatimento da bandeira da Cruz de Noíío Senhor IES V 
Chrifto,que he a infigniade fua milícia, & ordem, hü Ioáo 
Pirez home velho,indinado daquelle feito,abateo a bandei-
ra do Turco,& fobre efte abater,& levantar cada hum a fua, 
entre os Turcos,& féis Portuguefes que com omeímozelo 
fe ajuntarão com Ioão Pirez,ouve tal debate,que por os Tur 
cos ferem muitos, & os noífos poucos, vierão todos ferre à 
morrer,& padecer martyrio, zelando a honra de Chriíio, & 

a.Oscfrposde(lesfette Portuguefes fua Fè Santa.1 

forfoUnçadospelos Tunos ,,o rio Quando vèo ao feçuinte dia defpois da faida deftes ho- , o 
a tempo q amare enchia,& quere- „ . • i i r ~ ~ ~ r 
do Deos mofirar quam aceito fora mes,lem Antonio da Silveira íaberas condíçoes co q íede-

J • — • • V I I I 1 ^ ,"! , 

ÍO 

irtniAV j»»/«̂ //»tf nijnnt** tj VJ mi- ^ ' . . II J" " 1 
pos tocarão a agoa,refreando o mar ra hua carta de Franciíco Pacheco,em que lhe dizia,como cl-
feu ordenado curfo para cima, tor- ]e f e cerceara per hum feguro do Baxia,& que lhe não dcr5o 

P * » l h o moftrar,pelo qual lhes dava as vidas, 
pòr naporta da couraçada fortaie fazenda,& eícravos,tirando as armas,& artelharia ,com tan-
za onde poílos tomoua maré que tQ jj ie f o í f c m f a z ç r a falema à î alè onde elle eílava.E 
enchia a continuar feu ordmario i . i ^ \ • t i j- • j- - rc r i 
eurfo para cima. Notarão os da for que quando os levarao a cidade, os dividirão per elias calas de 
taieza o milagre, recolherão os cor dous em dous.E que elle, & Gonçalo de Almeida feu primo, 

& Antonio Falle.roforáolevados àgalè do Baxia, o qual os 
Capella mòr,&de crèr he que fua s recebera bcm,& lhes dera lendas cabaias. E que pedindo elle 
almas fobirião triunfantes diante ^ s 0 l e i m ã o que lhe compriífe o que lhe promettera j i o for-
da Maçeftadedivina, onde rectbi- „ . r

 1 n i n V i r ' r 
não agioriofa coroa de martjrio. *nao do íegüro que lhe dcra,lhe relpondera, que le nao agaí-
topo de soufa Coutinho. taífe,quc elle compriria o que ficara,mas q por quanto queria 

combater a fortaleza per mar,& per terra,o tempo que niífo 
gaítaífc os avia de reter coníigo.E que tomando a fortaleza, 
os mandaria â índia. Eque fendo pelo contrario, osfoltaria 
para fe irem à fortaleza E que lhe diíferaqueefcreveífe àelle 
Antonio da Silveira,que fe entregaífe logo,& que à rodos da j o 
ria as vidas,& embarcações para luas peílòas. E que fazendo 
de outra maneira,todos avia de metter à efpada. E que fobre 
iífo ouvelfem feu confelho,em quanto carregava hum baíi-
lifcc,&certas peças d'artelharia furiofas para combater a for 
talcza. Acabando Antonio da Silveira de ler acarta , ícm 
confultar a reípofta,eícreveo logo á Francifco Pacheco, que 
de Solcimão Baxia não comprir com elles,não fe efpantava, 
porque os Turcos nuncamantiverão fè, nem palavra. E que 
as ameaças que lhe Soleimão fazia,lhe não dava mais refpof-
ta,fenãoque deícarrcgaífcquantos bafiliícos quifeífe,que 4 0 

coítu-
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c JÍiumados eráo à iífo,& que por a mais pequena pedra d'à. 
qtielia fortaleza avião todos de morrer.E que elle, nem Anto 
ton o Falleiro não foífe mais oufado de lhe trazer,nem man-
dar taes recados, porque como à hum Turco , que elle ja 
era , lhe mandaria tirar às bombardadas. O precifo ter-
mo que Soleimão deu aos Portuguefes para lhe alargarem 
a fortaleza, & as ameaças que fez como homem vittorio-
fo , por a tomada do baluarte da villa dos Rumes, & con-
fiado na grande armada, & gente que trazia, cm vez de di-

1 0 minuiros ânimos aos cercados, foi grande incitamento pa-
ra tomarem novos efpiritos, & os animar à lhe rcfiítirem: 
porque por aquella quebra de fua palavra , & poucafè que 
moltraráoà aquelles poucos homés cercados, & enganos 
que com elles ufarão,virão que nelles não podia aver esfor-
ço,nem conltanciaipoloquejadefejavãode virem às mãos 
com elles,tam animofamente,como fe elles foráo gente lem 
numero,&baftecidosdetodo o neceílàrio, & os inimigos 
não foráo tancos,ncm tam armados. 
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Como os Turcos derão bateria à fortaleza de 'Dio Vinte cinco 
v dias contínuosjUr do muito danno que nel-

la faraó. 

O S cinco dias do mes de Outtubro, eftando 
as gales dos Turcos derramadas pelo porto, 
entrarão dous caturcs noífos per entre ellas, 
em hum vinha Francifco Sequeira Malabar de 

• ^ J i r i r a n f c nação (que por feus ferviços el Rei de Portu-
gal lhe mandou deitar o habito de Chriílo com tença) ao 
qual o Vifcrci Dom Garcia de Noronha mandava com car-
tas à Antonio da Silveira,& àos Capitães quecomclle eíta-
vão ;& em fua companhia vèo no outro catür de Baçaim(on 
de eitava Garcia de Sá)Dom Duarte de Lima filho do mon-
teiro mor, que por fua vontade com dez, ou doze hórnes ic 
vinha metter naquella fortaleza para a ajudar á defender. £ 1 -
pedido logo Francifco de Sequeira com nova do eítadoem 
que licava,ouverãoie os Turcos por mui injuriados de paífa-

40 rem os catúres per entre elles , ôc ordenarãofe logo para 
T T 4 não 

/ 

' ' • \ 



D É C A D A Q_V Â R T Â . 
não poder entrar,nem fair embarcação algúa.E como Solei-, 
mão Baxia era ja fenhor do baluarte da villa dos R umes, & 
eltava indmado por a pouca conta que Antonio da Silveira 
moftrou fazer delle,na refpoíta que deu à Antonio Falleiro, 
determinou não dilatar mais o combate da fortaleza, pelo 
que mandou aífellar a artelharia em íeis eítancias, que lhe 
Coge Sofar ordenou,que como mais domeítico fabia os can 
tosada fortaleza,poíto que não tinha noticiados repairos, Sc 
contramuros que Antonio da Silveira per dentro tinha fei-
tos.A fomma da artelharia ordenada para bater a muralha 
erão nove bafilifcos de defacoítumada grandeza, dos quaes 
cada hum deitava pelouro de noventaatè cem arrateis de fe-
rro coado,cinco eípalhafatos,que lançavão pedra de cinco, 
Sc feis,& fette palmos em roda, quinze liões, Sc aguias, qua-
tro colobrinas,& algús canhões de bater,que erão para efpe-
daçar hua rochamac;ça.D'outra artelharia averia oitenta pe 
çasentre efperas,(àlvagés,meiascfperas,&falcões.Epelocer 
co adiante tirava hum quartao,que era hum temeroío inítru 
mento.Deíta artelharia erão Capitães Coge Sofar, que orde 
nara o aífento delia, 6c Iuçuf Hamed Capitão de Alexandria. 
E parafuaguardaaviadousmüTurcos repartidos per Capi-
tanias nos lugares que lhes forão ordenados, afora a gente 
Guzarate de Coge Sofar. Soleimão Baxia eiteve fempre na 
armada em fua gale,fem ir á terra ver coula algúa, ou por fua 
idade,&aleijão de muita gordura, ou poreitar mais feguro 
para fazer algúa coufade íi,íe a noíla armada vicíTè, mas á ga 
iè lhe ião dar razão do que le fazia,& d'alli provia, 6c ordena-
va o neceífario. A íiruação delta artelharia para nos comba-
ter era,que a que maislonge eltava da fortaleza,não paífava 
de cento Sc cincjuoentapaífos, &amais chegada eltava á fc-
fenta/c toda amparada com mantas groífas. Entre elta arte-
lharia, & os muros da fortaleza eitaváo húas eltancias de gen 
te,para logo arremeter,como ouveífe coufa aberta,ou derri 
badapara poder entrar, & toda mettida per cavas em tal or-
dem,que a noífa artelharia não lhe podia fazer nojo , 6c a fua 
tirava per cima delles às ameas dos baluartes, & muros, que 
por íer pontaria alta eltavão debaxo lèguros dc receber al-
gum danno. 

Co m elta ordem,& concerto comecarão os Turcos á ba-
ter a foitalezahúa fegunda feira quatro dc Outtubro, em 

faindo 
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faindo o Sol,no qual,& no feguinte cm ncnhüa outra couíà 
trabalharão fenão em cegar noífa ar telharia. No qual tempo 
elles dos noíTos receberão pouco danno, & os noíTos delles 
muito,por o grande eftrago que fazião nas amcas, & no mu-
ro,*^ era toda a outra parte aonde apontavão per onde dcfe-
javãoentrar;& afsiprocuravãode nos quebrarem algúas pe-
ças,a que de propofito apontavão: porque erão tam grandes 
officiaes,quefempi"cacertavãono lugarem q queriãodar. 
Do que hum dos noíTos Toldados querendo fazer experien-

io cia,tirou ochapeodacabeça, & opôs de induílriaemhum 
pao,o qual cuidando os artilheiros que era cabeça de homem 
o levarão logo com hum pelouro. E nos lugares onde desfa-
zião parede,amea, ou outra coufa, que convinha aos noíTos 
reparar, tinhão eftaaítucia, que como fentião que trabalha-
váo,de novo tornavão atirar ao propriolugar.O que enten-
dido dos noíTos,batião-de dentro em outra parte fãa,quando 
repairaváo algúa quebrada, & afsi trabalhavão mais íègura-
mente. Efta ordem ti verão os Turcos çmáaxCua. batenaper 
eípaço de vinte cinco dias contínuos fem ceifarem. A parte 

xo onde íízerão maior danno foi no baluarte em que eílava 
Gafpar de Souía: porque como não tiveífe traveles de que 
fe podeífem temer,o baterão os primeiros cinco dias de ma-' 
neir^que ficou rafo,derrubandolhe todas as ameas. E abaxo 
delias forão comendo tanto a grofiura da parede do baluar-
te,que chegarão ao entulho delle. Quando Antonio da Sil-
veira vio tanto danno, atalhou o baluarte quafi hum terço, 
& d'alli foi criando hüa parede de pedra, & bairro da banda 

da bateria,& vèo defcendopelaparte de dentro em dc-
graos,para os noíTos terem per onde Tubir, 

& defender fe vieífem com 
efcadasácÕmet-

telos. 
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c a p i t v l o xi. 

Como osTurcosperfelwarao em combater o baluarte de Ga/par de 
SonJa,iV da rèfiftetiaa queJelhesfe^tf comofoi mor-

to Gomalo Yalcao. 

C A B A D O S osrepairos,& atalho que An 
tonio da Silveira mandou fazer no baluarte de 
Gafpar de Soufa,c5 a pedra,& caliça que caia 10 
do que fe derribava aopè delle, fabricarão os 
Turcos húa fubida, quefem efeadas facilmétc 

podião íubir,& vir ter à parede que os nofios tinháo feita, pá 
ra virem com elles às mãos. Pelo que paliados cinco dias do 
combate,ao fexto,à horas de meio dia s quando lhes pareceo 
que leria o repouio dos noflos(o qual elles não tinháo de dia, 
nem de noutejfubirãopor aquelle lugar cinquoenta Turcos 
bem armados,que mais não cabião por a cíireitcza do íitio, 
ficando porem grande numero dellcs mettidos na noíla ca -
va,porque os não viílem do muro,para fuccederem aos que 1 0 
morreíIém,oucanfaíIèm.Ecom piques,pariefanas, &c panei-
las de polvoraforãoàcõmetter Gaípar de Soula,que com os 
feus fe defendeo valerofamente,acodindolhe tambem^s das 
outras eítancias vezinhas,porque cita ordem tinha dada A in-
terno da Silveira em todas,q quando ouvcííe prcíTacm húa, 
lheacodiífe amais vczinha,&ellecom fua pcíloa acodiriaà 
todas, fegundo a necelsidade de cada húa; & cfte era o mais 
certo lugar cm que o achavão. Com eltefoccorro matarão 
os Portuguefes tantos dos Turcos, poíto que derribados os 
decima,lubiãooutrosemfeulugardosdacava,que os fize- 30 
rão afaltar mal de feu grado.E nella porfia morrerão dos nof-
ios fomente dous,mas forão muitos feridos-

Defte dia em diante cm quanto o ccrco durou , fe mpre lè 
pelejou nefte repairo,lem intcrmilTãoalgúa,todos os dias 
duas, & tres vezes , avendo lempre dos Portugucfes al-
gús morros, & muitos feridos, & dos Turcos muitos mais, 
pofto que fe enxergava nellcs menos,que nos noíTos. N o 
lugar da peleja nos tinhão elles grande ventagem , porque 
pelejaváo de cima para baxo, porque o feu arremeífo ia 
com torça natural , & os nofios pafiavão maior trabalho. 40 

E como 
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e como a continua bateria tivcífe gaftado,& derribado o re-
pairo que fe fez naquelle baluarte de Gafpar de Soufa, Ievaiv 
toufe outra parede de terra, & pedra detrás da derribada. e 
porque ja no pouco efpaço que fi cava aos noífos do baluar-
te/e não podião revolver quarenta homés, que para refifti-
rem à algum pefo de gente erão mui poucos, nem avialugar 
onde fe fizeífc outro repairo;iòi Antonio da Silveira criando 
de dentro junto ao baluarte húa torre de pedra, & barro tam 
alta que igoalou a altura do baluarte,da qual com menos peri 

1 0 g o , & delcommodidade podião os noífos pelejar, & defen-
deríè. 

N o mefmo tempo vierão os Turcos melhorando fuas ef-
tancias, chegandoas ate as pegar cõ a cava, fem fe lhe poder 
defender;porque fizerão de couros de bois grandes bailas, & 
fardos cheos de terra,& de algodão,os quaes os vinhão rolan 
dohomes detrás delles em giolhos,encubertoscom agroífu-
ra deftas ballasr&pofto que do muro trabalhaííèm os cfpin-
gardeiros de lho defender,matando,& ferindo muitos,não fo 
rão parte para eftorvar que não chegaífem à cava: onde com 

1 0 enxadas,& alviões cavando flzerãó vallos tam altos,que po-
dião à íèu falvo andar em pè cubertos,& feguros da noífa ef-
pingardaria.E deftas fuas eftancias íízerão outras cavas,pelas 
quaefc íão,&: vinhão feguramente , engroííando os dittos re-
pairos com muita pedra foltá,& terra,& rama,& delta manei 
ra acõmettião os do muro fem perigo cada vez que querião. 
E como a terra,& caliça da bateria do baluarte empedia ba-
terfeno vivo delle, deftas cftancias compelião à gente de 
Cambaia,que com Coge Sofareftava,quecom enxadas, & 
ceftos defpejaífem o pè do muro. E porque Antonio da Sil-

30 veira mandou tirar a artelharia d'aquellc baluarte, por éftar 
toda cega, & não fervir ja nelle fenão braços de cavallciros, 
que à mão tente o defendião, & os Turcos tinhãofuaeftan-
cia perto,& não receavão a artelharia por a nãoaver alli, vie 
rãofe ao pè do baluarte, & minarão tanto por dentro delle, 
que ficava hum grande fombreiro de parede fobre elles que 
os encobria,&c não lhes podião os noífos fazer algum danno. 
Epara ver aquellelugar,mandou Antonio da Silveira eftes 
quatro homés,Fernão Rodriguez,Rodrigò Alvarez, Duar-
tePinto, & hum homem mulato de Alcunha de Silva, que 

4 o foífem íaber fe fazião mina, porque fefltia bater no muro. 
E defeidos 
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E defcidos per cordas acharão quatro Turcos que eítavao 
com gente de ferviço tirando pedra,& caliça ja quebrada do 
baluarte,dos quaes Turcos matarão dous, & os outros fe po-
ferão em faivo,& elles Te tornarão à recolher: & porque cites 
homés com a revoltada morte dos Turcos, não poderão ver 
bem o que lhe mandarão,& Antonio da Silveira não perdia 
dalli o íentido,mandou là Paio Rodriguez de Araujo Alcai-
de mor da fortaleza,à ver fe fazião algua mina per baxo da te 
rra,o qual defceo abaxo per cordas, levando configo quatro 
homés,& vio que não era mina,fomente ddpejavão a pedra , 0 

& caliça das ruinas do baluarte. 
Aos dezaleis de Outtubro, trabalhando Gonçalo Falcão 

no leu baluarte,em que os Turcos tinhão feito muito danno 
com fua artelharia,& embaçada a noíía com caliça, andando 
elle dando ordem para fe açalhar húa bombarda, como era o 
dianteiro que encaminhava os outros, tanto que foidefeu-
bertojvèo hum pelouro de bombarda dos inimigos que lhe 
levou a cabeça pelos ares,ficando o toro do corpo entre feus 
companheiros,aonde logo Antonio da Silveira acodio, pro-
vendo de Capitão d'aquclle baluarte á Paio Rodriguezde z o 

Araujo. A morte de Gonçalo Falcão foi de todos mui íenti-
da,afsi por as boas qualidades de lua peífoa,como por a ajuda 
que nelle achavão de cõíelho,& de obras em todos negócios, 
& porque naquelle cerco à lua culta lultentava muita gente. 
Naquella mefma manhãa tornarão os T urcos outra vez có-
metter à Gafpar de Soufa,á que logo na primeira arrcmetti-
damatarão tres homés,& ferirão lette,ou oito: dos quacs foi 
hum Ioão de Fonfeca, que de hua efpir.gaidada que lhe en-
trou pelo collo do braço,& lhe faio pelo Tangradouro, ficou 
com a mão dereita aleijada,& inútil,& mudando a lança pa- 3 0 

ra a efquerda,& a adarga para o ombro do braço aleijado,tor 
nou à pelejar como valente homem que era, & como fe nel-
le não ouvera falta de lua mão dereita. E por o lugar fer eílrci 
ro em que não cabiao mais que doze homés, de^que elle era 
o dianteiro,& ficavão muitos detrás eljjerando vagãte.Duar 
te Mendez de Vafconcellos vendootam ferido, & o muito 
fangue de que fe vazava, tirou por elle dizendo quefe foílè 
curar;mas como Ioão de Fonfeca tinha mais tento nos Tur-
cos,que nos cõpanheiros,não lhe acod>o:& tomando Duar-
te Medez dizerlhe em modo de reprenfão,que fe tiraífe d'alli 4 0 

pois 

/ ( 
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pois não podia governar fcu braço dereito, & lhe deílc o lu-
gar , clle anojado lhe relpondeo: Em quanto eu tenho braço ef-
querdo ,nao bei mejier o dereito , & hosnaoJejais tam de/ar arpado 
que mepeçaes meu lugar. Lopo de Soiifa Coutinho que era pre* 
lente, & ouvioque aquillofora dittocorn cólera, com pa-
lavras brandas lhe rogou que le toile curar, o que clle entam 
fez,mais por cortefia,que por a dor do braço, de que de todo 
ficou aleijado. 

Neítc combate porque foi mui rijo acodio Lopo de Sou-
I O fa com iuagente,íegundo era ordenado que acodiílem os das 

eítancias vezinhas hús aos outros. E como os Turcos per an-
darem elcaldados dos noffosafroxaííem os combates,rnádou 
Antonio da Silveira à Lopo de Soufa,que com fua gente def-
ceííe á cava,& deífe nos Turcos q nella eítaváo, porque lhe 
fazião mais dano irem de vagar no cõbate,q de preíía,por lhe 
impedirem trabalhar na torre que diífemos q levantava, por 
íerja a maior parte,do baluarte tomada, & també porqeítan 
do muita gente no baluarte impedião o íerviço,& osTurcos 
achaváo fempre em q empregar íeus riros.RecolhendoLopo 
de Soufa fua gente, le foi com feu guião ao baluarte S. Tho-
mè,&per hum recanto delle contra o mar, ainda que o lu-
gar era perigofo por fer mui alto,& a cava alli mais profunda* 
per ttyía corda que fe atou em húa amea fe deíceo ao relcixo 
entre a cava,& o muro,& d'alli lançando húaefcada de corda 
de quarenta degraosfc calou ábaxo E lendo lhe ditto de ci- „ iBíe de seufaCtutítJin 

ma,que de húa mefquita fora viíto de hum Mouro que iaco „ 
rrédo dar o rebate de fua ida aos das eítancias, cõ eífes homés 
que ja erão delcidos,q feriáo trinta cinco, fem eíperar por os 
mais,por não fcrfcntido foi cõmetter os Mouros , d q mui- „ 

3 o tos eítaváo encimado baluarte, & outros pelas quebras dei- „ 
le defcanfando,& incitando aos noífosq fedefcobriíTem,pa - „ 
ra cõ fua artelharia os pefcaré.E como Lopo deSoufa chegaf- „ 
fe aquelles que mais baxos eitavão, fizerão roítro; mas co-
mo os clle apertaííe às lançadas, empuxandoos, ficarão feis 
mortos 5 & os que encima eitavão, vendo como os debaxo 
erão tratadosjderribãdofe pelas quebras vinhão mui de prefc 
fa cair cm luas lanças,& delles morrerão outros poucos,& af-
fi fe defpejou o lugar para os noífos fazerem fua obra. E 
para fe evitarem eltes pequenos combates, com que fe per-

4 o dia trabalharé nos repairos, mandava Antonio da Silveira 
muitas 
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Furtad©,homw^lait©, & fefüdo,com outros da compa-
«lua dá Lopo .dc: Sou{%com eHc&foi hum feu criado per nq-
iBÇ3lQ4fike,de idade>dti dczòito ann os * cp m foa eípada 
liíiQcip^garda.EfeicQfiiMl pelosdomtiro>quando foi tem-
po paradarem nosMourosdacava- arremetterãocom cllcs: 
otopço Mour»^& arrasr I 
cando a efpadafeguio à outro,não fendo parte Simão Furta*-

^ "idCŝ  & podielfe se'eo-
aegadas nacàva yiKjetdiirgoa a j p 

m o f o , ^ „ • • a 

0 dçfendet dilíe^jemitKrn^ 
iííjjiwr^rtòeríliiMitdóídofe dEil̂ t> ilaé^oay há qb aMe.mc.t-

t é Ib^dír-a fér pcquenòkbcorpò $Ô£ 
p<íyíour©(fc « ãoatre^eífdà^TBJtterfe smais idekror^porqqe'a 
sorreiieedoriao n & lc.Y.aâc;& onio^o.lhenãp podeílè bcn% 
^ e g a f para o fpiroLopo deSoraíâ bradou do muro ao moço 
4qpe JJiiídefle dèpfc 4 : ç o i í j a e dtav a ran to em í^ique co 
oaliptecí n&f^ 
íftocsdas coma,aflgQa:onde;bmofo.;efl:ava foílç iíiuíeo 

1 * r *•„ à\ j o ^ i ' M i r r 

jyendo o Mouro>vèo lobfeelle, & iançindofeihc encima ; o 

f ipada.Mas n aoMltr ce® ei pi rito; porque poii© que 

ttt 

«* 

joafàlgadaentquE eftav.ajíUreftc; bebida:muita,.quanti-
st dadeA eiifvcfíè caniad(i),&r hua das mãos.occupada com a 

cfpingarda que, nunca alargou >lembrandofe mèlltatrdafba 
;u îíoursOida fujÈílha metteoitrcsi ou quatro vezesaj. o 

matou, &tllefc l,c.vantoíi cheodciàngue 
^Mouiod^tjfaii^iffíCs.inÊh^gos^ande^mma áeiefpi«» 
-gardâdas, &c fe chadas dcmncnhúa dcliasihe tocaryfe faio 
2dá agõafài? paílos contades,com a cipada emàúamáo;, &ra 
dClp^gasdaiaaoii tf â Se pegado ?áos"FurcospaílouÉom:o«rdf-

Gtlde alcunha o pequeno', ^ w V f ^ j J ^ f o l ^ ^ W t ^ a J ' m t o n i iullÒ ; uiü: 
defpois muitos amos tafaéo m j Qvttra^çzjmádau Àiitonioda 5ásv©ira à Manoel de Vaf-
T>io,rico,&aba tado,onde 0 coube- - li 1 ? v •'-. 
ceo u*ogodo coito,como o > pot: fe achanbe 
no cap '9 do iiv 4 uec.5. ^ 

que 
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que ellc,&os fcus pelejarão mui valentemente, matarãolhe 
Chriftov ão de Soufa,homem fidalgo,& mancebo emgran-
de maneira esforçado,& de grandes efperanças,que nefte ccr 
co tinha fervido muito:& aísilhe ferirão algús homés outros. 
Mas da fcgvnda vez por ir com mais ordem, fez muito dan-
no aos inimigos,ferindo,& matando muitos delles. Lopo de 
SouíàCoutinho também teve fua hora de danno: porque 
cabendolhe ir vigiar no quarto da alva o baluarte dos comba 
tes, vindo a manhãa o acõmetterão os inimigos, & como 

J 0 lho defendeífe, de hum traves foi ferido de hum pelouro de 
meia elpera pelo ombro, & efpadoa dereita,de querecebeo 
húa grande ferida,&r das laminas das couraças que tinha vef-
tidas ouve outras feridas pelas cortas, das quaes foi levado 
à curar à fua eftancia. E tudo o que fuccedco ate o ferimen-
to dc Lopo de Soufa diz elle mcfmo em hum trattado que 
deite cerco fez,que dc tudo foi teftemunhade vifta,& o que 
d'ahi em diante efcreveo,foi do que foube,& ouvio à peífoas 
dignas de fè. Do qual trattado no que toca à efte cerco, co-
mo de autor tam autentico, nos aproveitamos em muitas 

2,0 coufas. 

C A P I T V L O. X I I . 

S)a doencagrande que JobreVèo aos cercados: Zjr como as mo-
lheres ajudarão a trabalhamos re-

pairos. 

R A vinda à tanta diminuição a fortaleza com a 
a continua bateria que os Turcos davão avia,» 
tantos dias,& com as fáidas que os noíTos fa- ,> 
zião para Ian çaré os Turcos das cavas, q fazia ,> 
parecer à muitos,que fe não poderia defender; ,> 

porq vião mortos muitos homés valerofos,& grãde numero 
dc feridos,q cõ fuas curas occupavão os fãos.A polvora de ef- „ 
pingarda,& bõbarda citava quaíi acabada, & da mefma ma- ,> 
neira todas as mais munições,& artifícios para a defenfão.As „ 
laças dos cotinuos tiros as mais erão cortadas.Aefperãça ernq , , 
a aére cõmú fe foílétava de foccorro do Viforci iafe perdédo. „ 
Ajuta vaie â iíto q as fortalezas vezinhas a q oCapitão mãda- „ 

i G r a pedir alo-üas coufas neceífarias,d nenhúa maneira acodião. „ 
4 r & Eman-
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E mandando fò Simão Guedez Capitão de Chaul certa pol-
vora,te ve tam mao recado nella o que a trazia, que em a de-
fembarcando,cairão os vafos em que vinha na agoa,& íe per 
deo toda. Outro infortúnio que à aquelles cercados mifera-
velmente trattava,& que era intolerável, foi a doença geral 
que à todos fobrevèo da bocca danada, & gingivas corrup-
tas.Efta infirmidade era tam exccísiva,que lhes caião os den-
tes,& com as grandes dores lhes era forçado vigiaré eííe pou-
co efpaço,que algüa hora do trabalhar nos repairos, ou de pe 
lejar com os inimigos, lhes ficava para poderem dormir, ou , 0 

repoufanporque todo o paífavão em gemidos.E fobre tudo, 
dcnenhua maneira podião comer,& da bocca tornavãoâ 
deitar muitas vezes eífe pouco arroz que comião. Efta doen-
çalhes caufou a agoa q bebiao da ciíterna,porque como eõ a 
preíía da guerra,deitarão nella agoa, eftando de frefeo guar-
necida com hum betume que íe faz em Ormuz, que fe cha-
ma Charu,corrompeofe a a g o a c a u f o u aquelle trabalhofo 
mal.Polo que como continuo trabalho das baterias,& reba-
tes dos inimigos,& da pouca fuftancia do mantimeto, &por 
andarem defvelados os homes de tanto tempo, andavão t n í - 1 0 

tes,& debilitados,mas não que por iífo fe viífem ir com me-
nos esforço à pelejar. 

Lopo de soufa Coutinho. ,, Avia na fortaleza de Dio entre as mais molheres qug à cila 
„ fe recolherão da cidade quando fe começou a guerra,húa Do 
„ nalfabelda Veiga, filha de hum nobre cidadão de Goacha-
3 , mado Francifco Ferrão,juiz que foi da alfandega d'aquclla ci 
„ dade,& molher de Manoel de Vafconcellos, muito bom ca-

valleiro,& homem fidalgo, natural da Ilha da Madeira, que 
, foi juiz da alfandega de Dio,a qual por fuas muitas virtudes, 
& animo heroico lê não deve porem efqüecimento o muito 3 0 

que no trabalho deite cerco ajudou, com muitas molheres q 
_ àiffoincitou.EraeítaDonanaidadeaindamoça)&muigen 
„ til molher,& de tam honeíto,& autorizado afpedo,que nin-
„ guem averia que lhe não tiveífe grande acatamento,& reve-
„ rencia:& ja no principio deite cerco tinha cila dado hua gran 
„ de prova de leu valor; porque quando Antonio da Silveira 
„ deípedioocaturemque vèoloãode Cordova com a nova 
,, da chegada a Goa do Viforei Dom Garcia de Noronha, Ma-
j , noel de Vafconcellos a quifera mandar naquelle catür à Goa 
„ à íèupai,receando que fe perdeífe a fortaleza, & que foífe fua 4 o 

molher 
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molher defpojo dos Turcos , & comunicando com cila efta 
fua determinação,lhe refpondeo, que não permitifle Deos 
que ellafe aufentaífe donde elle ficava, que fe tinha conhe-
cido nella alguafraqueza,ou defeuido em ièu ferviço,que lho 
diiTeífe, & que fe ertmendaria; mas darlhe tam afperapena, 
como era apartalla de fi, ella o não merecia: & que não cui-
daífe que a fegurava apartandoa d aquelles perigos * porque 
cm fua companhia lhe não parecião taes,o que lhe não acon-
teceria eftando aufente,porque feu efpirito feria íêmpre ator-

I o mentado de grandes receos,& temores,& que cuidando elle 
que a tinha fegura dos inimigos^ matariãoimaginações,pe-
lo que lhe pedia que ouveífe por bem que ficaííè ella alli, ao 
menos para fer fua enfermeira quando lhefoífe neceífario. 
Mas porque tiveífe menos de que cuidar, mandaífe à Goa 
húafilha pequena que deentrâmbos avia, porque feDeos 
d'aquella fortaleza algúa defaventüra tiveífe ordenada,por 
fua pouca idade fe não perdeífe. Poderão eftashoneftas , & 
diferetas razões de ifabel da Veiga tanto com feu marido, 
que defiftindoelledefua determinação,qrjis antes fua com- ' 

ao panhia com temores, que femelles apartalla de fi. Conti-
nuandofe o cerco, & vendo Ifabel da Veiga que o numero 
dos cavalleiros, & foldados que alli avia era vindo á muita 
diminuição, & que lhes era neceífario dividiréfe hüs para pe-
lejarem , & outros para fer virem nos repairos acarretos 
da terra, & pedra, & outras achegassem que confiftia fua 
defeniao , & que dividindofe , não ficava delles numero 
baftante para bem acudir â húa coufa , & outra. E que o 
ajudar à tirar, & à carretar a pedra que ia } fendo muita, 
podião fazer molheres,que não eraobra viril, nem de ar-

30 teficio,com que cilas não podeífem,determinoufedeella, 
com as molheres que na fortaleza avia tomarem fobre fi 
eífe cargo , & defoccupar outros tantos homés para feu 
officio das armas. E communicando ifto com húa Anna 
Fernandez, molher honrada, de idade velha, cafada com 
o Bacharel loão Lourenço Phyfico,a qual era de grandes 
cfpiritos, & fora da commum medida das outras molheres, 
& que naquelle cerco ufou de grande charidade com os feri-
d o s , & enfermosjambas incitarão todas as outras molheres de 
toda qualidade,a accarretarem em fuas alcofas, & vafilhas 

A O terra pedra,açoa, ôc outras coufasneceíTarias,fendo go-
* ' r ó v v vernadas 

J 
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„ vernadas pelas duas Ifabel da Veiga, & Anna Fernandez: 
" & com lua diligencia, & exemplo obrigavão aos bornes íb-
„ frer dobrado trabalho. 
„ N ao fe fatisfazia o efpirito de A una Fernandez còm cites 
„ exercidos,porque Tem tomar repoufo como anoutecia ia co-
„ rrer as eítancias das vigias,& quando aviaaflàltos acodia à ei-
„ les ,& com animo varonilfemettia em meio dos foldados* 
„ animandoos,& vendo pelejaralgúsfroxamcnte, os repren-
„ dia, & esforçava.Vefitando cila hum dia o baluarte dos com 
„ bates,achou nelle morto de húa cfpingardada pela cabeça à IO 
„ hum filho que tinha dc dezoito annos mui bom lòldado, ao 
„ qual com grande inteireza tomou nos braços,& rccolheo, & 
„ como fe acabou a briga, lhe fez dar fepultura com húa legu-
„ rança, &fofrimcnto que efpantou à todos, não deixando 
„ de continuar com feus piadofos exercidos, encobrindo a 
„ dor de tal perda por não entrilleccr à todos,que como mái a 
, , ama vão. 

C A P I T V L O X I I I . 
10 

Como osTurcos tentarão minar o baluarte dos combates, 
<?como Gajparde Soujafoi 

morto. t 

E N D O o baluarte de Gaípar de Soufa o 
que os Turcos mais combatião , que ne-
hum outro, por o terem ja tam raio , que 
dochãofubiáo per elle, como quem v a i per 
húa cofia acima, não fe contentarão fenão 

de irem melhorando tanto fuas eftancias, ate que deráo 50 
com ellas na borda da noífa cava : 6c como as alli tive-
rão , começarão dc minar o baluarte , em que muitos dos 
feus perderão a vida. Para o que ufarão de húa machina 
da forma quefão os cavallosdc pôr fcllas ,os quaescrâodc 
taboado cubertos de couro de boi, &afsierfio altos por ci-
ma,& largos per baxo, que em cada hum delles vinhão mec-
tidos cinco,& íeis homés,de que hus ião â minar o baluarte 
outros fubiao encima defle à peleiar com os n o f a , fem 
aver entre hus , & outros m a i s q u c ' h G a ^ c o m o 

os Turcos virão que efta invenção lhe fervia pouco, pnrcf os fo 

noífo« 
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noffos com pancllas de polvora, ola, azeite, & lenha meuda, 
lhe queimaváo eíles cavallos, tornarãofeàs bailas,Com as 
quaes tiverão encuberta para irem pegar luas eítanciasem a 
noíía cava. Antonio da Silveira como não perdia o fentido 
deite lugar, & fempre temeo fer minado, por fc tirar delia 
fufpeita,mandou à elle Cide de Soufa,& Rodrigo de Proen-
ça^mbos efcotciros,por elles ferem peflbas de que podia co-
fia. r illo,os quaes trouxerão recado que o baluarte íe minava. 
E porque Luis Neto que jalá tora antes delles, porfiava que 

io não podia fer mina,dando fobre iífo muitas razões, não def-
caníòu Antonio da Silveira ate qlà mandou Gafpar de Sou-
là Capitão do mefmo baluarte,q defcco pelas roturas,& que-
bradas cÕ fettenta homés bé armados,& prcíles para tal acõ-
mettimento,& q hüs foliem acõmetter as eílancias dosMou 
ros,para q cm quanto eíles deífem, & entendeífem cõ elles, 
outros a quem o cargo ia encomendado vifiem bé o q elles fa 
zião,& fe minavão,ou não. E q nas coitas deites ficaítcm ou-
tros prelles para acudir de dentro da fortaleza. Deícido Gaf-
par de Soufa antemanhãa à elle feiro,os quelevavãoasbom 

i o bas,& lanças de fogo tiverão cuidado de as logo pegarem nas 
bailas que os Mouros tinhão por repairo.Os quaes como gen 
te confiada, q os noífos não oufariáo chegar á aquellc lugar, 
cítav?)o tam deícanfados, q fe vingarão os noífos bem delles, 
matando,& ferindo,comofeforagado fonorento.Neílc té-
po aquelles à que foi dado cargo de verem a mina,avirão, & 
medirão quanto entrava pelo corpo do baluarte. 

Dado cõ eílc alvoroço rebate nas outras eílãcias dos Tur-
cos^cordarão ao appellidar d^quelles feridos, onde logo fo-
rão) untos mil & quinhentos delles, & feguirão à Galpar de 

30 Soufa,o qual vinha ja perto daboccada cava, recolhendo os 
feus,& fazendo os andar.E porque vio dous homés àq quis 
acodir,ficando elle fò detrás de todos, como fempre fazia no 
recolher dos feus,foi acõmettido de grande numero de Tur-
cos. E como elle era homem de grande animo, & primor, 
não querendo falvarfe apreífando o paffo; fezroílroà elles 
com grande valentia,& afsi os acõmetteo, que fendo o lugar 
eílreito, fez tornar atras aos que diante ião, ate vir ao largo 
com elles onde foi cercado de rodos , & defendendofe vale-
r o f a m e n t e , f o i deceppado das pernas,& afsi fe defendeo quã-

40 to lhe foi pofsiveí, ate que com o muito fangue que felhe 
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ia,& multidão dos inimigos, foi derribado. Os Turcos lhe 
cortarão os pès,& mãos,& a cabeça poíta em húa comprida 
lança troüxerão Com triunfo per todas as cftancias, & o cor-
po lançarão na praia, onde delpois foi achado, & conheci-
do enterrado com muitas lagrimas de todos, por fua grande 
bondade,& valentia.Recolhidos os que com G ai par de Sou-
faforão,&fabidoper Antonio da Silveira como a mina dos 
Turcos entrava ainda mais que ao meio do baluarte, mãdou 
com muita diligencia fazer húa contra mina,cavando o entu 
lho delle,& levantar a torre que fazia.E do baluarte deu a Ca 1 0 

pitania à Rodrigo de Proença, homem esforçado, & fofre-
dor de trabalho. 

Neftes mefmos dias os Turcos combatião outras par-
tes, como forão a cafa do Capitão, &eftancia de Lopo de 
Soufa Coutinho.E como as paredes erão delgadas, com dez, 
oudoze tiros vicrao aochão; mas logo de dentro forão re-
formadas com outra parede mais groífa de muro terraplena-
do,& outros entulhos.E de tal maneira acõmetterão os Tur-
cos a eítancia de Franciico Henriquez, que era de muro del-
gado,que não ficou amea fobre ella,de maneira que não po- 1 0 

dião andar per elle de rafo; mas logo reformarão os noífos ou 
tras dobradas em largura,em parte que quando os inimigos 
combateífem eftes lugares,podião receber danilo do baluar-
te do mar,em que eílava Antonio de Sufa, ao qual também 
combatião, & afsi a torre de homenagem, que era do mef-
mo baluarte,onde todos, afsi os de dentro, como os de fora, 
fempre recebião danno de homés mortos, & feridos. O que 

fe enxergava mais nos noffos, que erão poucos, por os 
mais ferem mortos,& feridos, & eíles dos prin-

cipacsem que confiltia a 
defenfão. * * 

* 



^ ^ ^ f S E N D O os aiTaltos,& combates que os Tur „ 
io ^ x w f ® cos davão à fortaleza tam contínuos de dia, & 

n o u c e ^ e m intermifão algua,eftav áo os Por 
é ^ S i M f f i tuguefes tam canfados,& defvclados, por não 

^ terem hora de repoufo,que fe não podião ter 
em pè,& tinhão perdido muito de fuas forças/e as do animo 
lhes não valerão-Porque como os inimigos crão muitos mil, 
6c quando canfavão hüs,fuccedião outros em feu lugar, que 
cftavão folgados,podião continuar os combates, fem o tra-
balho que os cercados padecião: os quaes erão tam pou-,, 
cos,que começando cm íeiíccntos,vèo o numero diminuir- „ 

3.0 fe tanto,por os mortos,& feridos,que era neceíTario aosmef-
mos pele jaré fempre em hu tempo,& em todos lugares, & re 
pairar o q os Turcos derribavão,& afsi não tinhão foíTego de 
hú rrçomento.Polo q para teré algú repoufo,inventarão hum 
ardil de guerra nunca vifto,não para defalivarem de todo do 
trabalho,mas para o diminuiré cm algúa parte, tomando por 
remedio o q outros poderão ter por danno. E o ardil era efte. 
Ao pè do baluarte q defendião no lugar dos atalhos >6c que-
bras delle,íe fazia hum terreiro,em que os Turcos fe punhão, 
6c pelejavão comos que cftavão no baluarte. E para os nof-

30 fos os defviar que não podeífem vir à meude aos combater, 
como fazião,lançarão naquelle terreiro muita quantidadede 
lenha leca acefa,que com outra mais feca ião acrefcentando, 
com que fizerãohua grande fogueira,cujas brafascom gan-
chos,& inftrumentos de ferro elpalhavão per todo o campo 
do terreiro. Efte fogo vèo à fer tam grande, que os inimi-
gos não fe podião chegar à elle, nem com grande parte def-
viados o fofrer.Eos noííos mefmos,que entre o f o g o , & 
o lugar onde cftavão le não mettia mais que hüa pare-
de , là fentião feu trabalho de cxcefsiva quentura fobre 

40 a do Sol , que entam era mui grande. Mas tinhão nifto 
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jDo ardil com que os Tortugwfes tratarão de impedir os combates 
quefe daJ>ao ao baluarte, <t? do foccorro que o Viforrei 

mandou àT)'to}<7 da cotifujao quecaufou 
aos Turcos. 



6jS D É C A D A QJV A R T A. 
algúa maneira de defcanfo do continuo trabalho. E ainda ef-
tc lhe durou pouco: porque ps inimigos vendo efta inven-
ção,perq os noíTos lhes impediáo chegar à elles, a bateria que 
ouverão de dar ao baluarre,davão aos tições, & brafido, que 
às bombardadas começarão de o desfazer, & esborralhar de 
maneira q os mettião dentro do baluarte,de q os noífos rece 
bião muito mao tratamento,não deixando toda via Rodrigo 
de Proença de acrefcentar o fogo cõ copia de lenha com que 
o ia cevando;mas foi femfrutto, porque o fogo fe afogou de 
todo,& os Turcos tornarão dar grande oppreílao aos noífos. i o 

Aos xxv j.dias d'aquelle mes de Outubro, fendo ja o fogo 
de todo acabado,húa grande multidão de Turcos bem arma-
dos,cõmettcrão a entrada do baluarte,lançando dentro mui-
tas panellas de polvora,& artifícios de fogo.Das quaes os noí-
fos le livrarão com mandar banhar a parte do eirado, q elles 
occupavão de muita agoa,que mandavão acarretar,para que 
a polvora das panellas não tomaífe fogo.Finalmente os Capi 
tães das eítancias faindo com os Turcos ao chão que fobre os 
repairos fe fazia,refiftirão de maneira ao furor,& ímpeto cõ 
que os Turcos os cÕmetterão,que defpois de húa grande, Sc Zo 
bem perfiada peleja os empuxarão,Sc lançarão do lugar. Dos 
quaes forão mortos quarenta, Sc feridos grande numero, Sc 
dos noífos mortos quatro, & feridos vinte cinco,en|re os 
quaes Franciíco de Gouveafaio queimado de pès,& mãos,& 
roftro,que fe não conhecia,& feridos Manoel deVafconcel-
los de duas frechadas pelo roítro, 8c Duarte Mendez em húa 
perna,os quaes naquelle combate moftrarão bem feu esfor-
ço, Sc outros homés honrados,que pofto que mal feri dos,não 
deixarão de pelejar,& trabalhar como os mais fã os. 

Ao dia feguinte,que forão xxvij.do mes,ante manhãaen- jo 
trarão pela barra quatro catúres, que oViforei Dom Garcia 
mandarade Goa para favorecer a gente, de que erão Capi-
tães Gonçalo Vaz Coutinho,Martim Váz Pacheco,com Ga 
briel Pacheco feu primo,Antonio Mendez de Vafconcellos, 
Sc Franciíco Mendez de Vafconcellos, Sc com elles vinte 
cito homés,taes quaes aviamefter aquelle acõmettimento. 
E pofto que não trazião polvora, que era a coufa de que na 
fortaleza mais falta avia, nem outras munições, por ferem 
conhecidos era fuas obras, alegrarão à todos. E por a entra-
da deites catúres fer às duas horas defpois da meia noute, 40 

ufou 
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ufou Antonio da Silveira de cautela,que por os inimigos não 
íaberem quam poucos erão,porque per hí poderião collegir 
a gen te que entrava,mandou que logo antes de amanhecer íe 
tornaííem â fair.Os Turcos por o luar que fazia ouverão ícn 
timento dos catures,ainda que não viííado numero delles.E 
ouvindo a fefta que ia na fortaleza^ julga vão que lhe viria grã 
de foccorro,a qual lufpeita fez nelles grande alteração, pofto 
que Coge Sofar, &osfeuslhesmoftravão fazer pouco caio 
da gente da fortaleza. Porque lançavão conta que ao tempo 
da chegada de SoleimãoBaxia,era íàbido não aver nella mais 
de feiícentoshomés de peleja, que com o longo cerco efta-
vão canfados,& em numero muitos menos, por nos comba-
tes ferem muitos mortos,& feridos,fem lhes ter vindo foccci 
rro mais que aquelle,que era de crèr feria de pouca géte, pois 
os navios erão iòmête de remo.E que a artelharia quetinhão 
era pouca, & deífa lhe arrebentara algúa, por à principio os 
vião tirar mais que ao prefente. 

O que também fazia confüfáo à Soleimao Baxia, era ver 
que elle tinha perdida muita gente,&de quantas vezes acÕ-
metterão a fortaleza,fempre rorão lançados dos combates có 
muito dannofeu. E que mão por mão hum dos Portugueíès 
era para dez dos feus Turcos.Tãbé começou tomar deígofto 
de Coge Sofar,porque fora caufa de elle quebrar a furta, &: 
força*de lua armada em cercar aquella fortaleza, fazendolhe 
crer que em dous combates à levaria nas mãos,& defpois iria 
à pelejar cÕ noílaarmadajo que elle tudo vira ao contrario.E 
que em feguir o confelho de Coge Sofar, eftava dando tem-
po à que o Viforci vieífe mais poderofo contra elle, polo que 
lhe dizião da grande armada que ajuntava A ifto lè chegava, 
fegundo fe tinha por certo,q o regimento que trazia do Tur-
co leu Senhor,era quebrar as forças do mar aos Portuguefes, 
por ter fabido que eltas lhes tinhão dado lerem Senhores da 
India:& que o modo que ellestiverãopara a fenhorear, eífe 
lhe covinha à elle tèr.Efta indignação que trazia vèo ã que-
brar na cabeça de Antonio Falleiro, o qual lendo pergunta-
dopor SoleimãoBaxia,quando tomou avilla dos Rumes, 
q u a n t o poderia tardar o foccorro do Viforei com fua arma-
da, porque lhe diífe que não poderia paífar de certo termo 
per razões que deu,& não fuccedeo afsi, lhe mandou cortara 
cabeça 
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C A P 1 T V L O X V . 

S)os afoites que osTurcts derao ao baluarte do mars <sr ao dos 
combates:*? refere/e butrí cafo de hum esforça-

dofoldado. 

Vião per aquelles dias os Turcos batido o ba-
luarte do mar,& aberto nelle grande caminho 
para fer acÕmettido da gente. Polo que a ter-
ça feirafegüintCjque forão vinte nove do mes, 
forão juntas cinqüoenta barcas das gales,& ga 

leões que na armada vinhão,& embarcados nellas fettecétos 
homés,& Mahamud Queuan Bec por Capitão delles. E em 
rÕpendoamanhãaàfomde muitos clarões o forão acõmet-
ter.E antes de chegarem ao baluarte,os noífos lhes tirarão da 
fortaleza certos tiros, com que lhe metterão no fundo duas 
barcas.E faindo das outras agente de que o defembarcadou-
roera capaz,acÕmetterão afubida, que j a lhes era fácil. Ao q 
os que lias barcas ficavão ajudavão,defendendo com feus ar 
cos,& efpingardasapparecer ninguém nos repaircs.Subindo 
afsi os inimigos, Antonio de Soufa, & os companheiros os 
vierão receber,lançando nelles muitos artifícios de fogo, ôc 
apôs iíTo pondolhes as lanças, os fizerão defeer, em que lhes 
pefou,matando algusdelles.E fendo feridos pelos das barcas 
tres,ou quatro dos do baluarte,cuidando os inimigos que era 
maior o danno,tornar ãoàfubir,& infiftir na entrada : o que 
tam rijo lhes foi reíifíido,que em fim mui de preíTa tornarão 
à fe defeer,& embarcandofe fe tornarão.E pratticando entre 
íi que fora afronta para elles defiftirem do que acõmetterão, 
fendo tam poucos os que lhe refiftião,deráo todos volta, & 
tornarãoà combater o baluarte. Antonio de Soufa, & o s que 
nelle eftavão vendo a volta dos Turcos, derãofe por perdi-
dos,& comotaes determinarão de vender as vidas. E antes q 
os inimigos deíèmbarcaífem,ja erão com elles, fazendolhes 
talrefiltencia,que poucos puderão defembarcar. E afsi por a 
preífa que Antonio de Soufa,& os feus lhesdavão,como por 
ferem varejados da fortaleza,chcos de medo,& de vergonha 
fe tornarão à embarcar,levando muitas apupadas dos da for-
taleza. Vendo Queuan Bcc, que era Capitão mui esforçado, 

opou-
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o pouco que tinhão feito naquelles dous acõmettimentos,& 
quanto lhes tinha cuftado, os fez tornar , & póndofe elle na 
dianteira em chegando ao baluarte, foi ferido mortalmente 
de hum berço, de que ao outro diajtnõrreo» E de outros tiros 
de bombardas forão as barcas arrombadas > perque com do-
brada vergonha fe tornarão,deixando quarenta mortos,& le 
vando muito numero de feridos. Dos do baluarte morrerão 
dou s,& forão feridos cinco.Das barcas que a noífa artelharia 
arrobou,como a maré entam Vazava, forão pela agoaalgus 

j o Turcos,q as outras fuas barcas não puderao tomar,aos quaes 
Antonio da Silveiramandou íiúa almadia,& em ellàalgús ho 
mes,para que os trouxeílèminias ellesefcandalizados dos mà 
les que dos feus tinhão recebidos, os matavão, & á poder de 
brados, que do baluarte da barra lhe davão, trouxerão fòs 
dous vivos; 

Os feridos noífos mandou Antonio de Soufa à fortaleza 
para fe curarem, entre os quaes vinha hum Fernão Pentea-
do, homé mancebo mui e vforçado,natural da Covilhãa, mui 
mal ferido na cabeça de húa racha de pedra de bombarda. E 

ao porque ao tfcnpo que eftes feridos vietão,os Turcos afronta 
dos de afsi ferem mal tratados dos noífos aquella manhãa no 
baluarte do mar,querendo logo Vingarfe, cõmetterão o ba-
lu arte dos combates, & afsi apertavão como quem qüeria co 
brarb perdido.Durando a peleja,aconteceo à Fernão Pentea 
do >de que atras falíamos, hum cafò que he para lembrar: & 
forque chegando ao cirurgião que o curaífe da ferida q diíTe 
mos , achouo occupado na cura d'outro fétido, dos q do c6-
bate vinhão,& ao redor de íi tinha outros dezj ou doze efpe-
rando por vez para ferem curados: & ouvindo Fernão Pen-

30 teado os gritos,&eftrondo que o combate caufava, nãolhe 
fofrendo o coração não acudir lâ,& acharfe prefente, não ef-
perãdo fer curado,diífe ao cirurgião,que curaífe outro, & co-
r rendo como pode fe foi ao combate, & envolvendofe na pe 
lcja,quc foi mui brava,ouve oütragrande ferida também na 
cabeça,& apertado afsi de duas,tornou ao cirutgião, ao qual 
achou muito mais occupado.E como à aqueile tépo os Tur-
cos apertaífem muito os noífos, & elleS com dobrado esfor-
ço,& fervor lhes reíilliífem,ouviaífe fora hum horren do ef-
trondo,& concorrência de vozes:o que fentindo Fernão Pé 

AO teado,deixando o que compria à fuafaude, & vida, pàrecen-
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„ dolhe que lâ acquietaria mais feu efpirito, tornou à peleja, 

não como ferido,mas com novas forças,& efpiritos, onde re 
cebeo outra ferida de hum pique que lhe encravou o braço 
d e r e i t o , & entamimpedido delle,fe vèo curar de todas tres, 
dando moftrade feu grande animo,& valentia, das quacs fen 
do todas mui perigoíãs efeapou. Durou aquelle combate hít 
bom eípaço,em que dos noífos morrerão tres, Sc forão feri-
dos muitos.Dos Turcos morrerão mais de vinte,& forão fe-
ridos mais de cento. A efle tempo fe achavão dos noíTos para 
pelejar dozentos Sc cinquoenta homês, pouco mais,ou me-
nos, &deífes muitos feridos, & os mais erão mortos; avia 
mais iettenta homés que em nenhua maneira podião tomar 
armas. E dos inimigos (fegundo fe foube per tormento dos 
dous Turcos que íè tomarão das barcas)erão mortos à aquel-
le tempo mais de oitocentos,& eílavão feridos mais de mil. 

C A P 1 T V L O. X V I . 

!Dogrande ajfalto que osTurcos derão àfortaleza com quatorze mil 
bornes de peleja^ dogrande aperto em que apoJ$raotcom 

morte de muitos dos nojjos. 

lopo de soufa Coutinho: , , E N D O os Turcos que nospafíàdoscomba-

Efte apito que foi o ultimo que os » f ^ W M ^ " ^ f a P r 0 V C l t ^ ° ™ Í S 1UC g ^ m 
Turcos derão à fortaleza,não efta- » o tempo,& diminuírem luas forças, & temen-
raeferittonosquadernosdeioãode } j dofe do íòccorro que os noífos efperavão do 
Barros, nos quaes avia duas folhas SváW^ lÂ -XT-T • -r " j i rr 1 i 
em branco parafeefereveu » ^ ^ Vilorei, quiierao dar hum aílaito com toda a 

„ fua gente,& averigoarem de húa vezo que podião fazer con 
„ tra os Portuguefes,& não iremfe desfazendo pouco & pou-
„ co,comoaexperiencialhes moílrava. Para iíto determina-
« rão de uíar de manha, fingindo que fe querião ir , & deixar 
3 i Dio,para tornarem com granpe poder,& tomarem a fortale-
, , zade improvifo.E quando vèo ao outro dia,que forão trinta 
„ de Outubro,não curarão de continuara peleja cõ os noífos, 
„ fomente tirarão algus tiros aos muros,como fempre faziáo, 
„ com que de todo tinhão roto o repairo do baluarte,Sc desfei-
j, tas as cafas do Capitão, & parte das de Lopo de Souía Couti 
» nho. Mas aquelle dia à tarde para maior difsimulação fairão 
s, de fuas eftancias à vifta da fortaleza mais de mil homés com 
a, fua bandeira,& paíTando pela villa dos Rumes fe vierão pela 

praia 
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praia embarcar na armada,que eftava à áquella parte, para q 
os noííbs cuidáíTem,que levantaváo o cerco,&fizerãofc logo 
à vella doze gales,& forão na voltado mar, para q os noíTos 
mais fe defcuidaílem Mas Antonio daSilvcira,quepoiTeu en 
tédiméto,& grade providécia antevèo o engano,núcafe tato 
tetneo como cntam,& com müitâ diligencia próveo todo o " 
neceíTario para refiftit à todos engenhos, & machinas com q „ 
os inimigos o podião acõmetter.E andando vigiando tudo o , , 
que compria,quando acabava a fegunda vigia,em que á Lua „ 

j o ja era pofta,húa das vigias que no baluarte dos combates vi- , 
giava,diífe fentir ao pè do mefmo baluarte,& per Òütros íiiga M 

res gente que com muito filencio rriOviá madeira.Para o que } ) 

Antonio da Silveira mandou que deitaífem hua panellade „ 
i polvora,&viíremoqueera.C5 aclaridade quéapolvorafez, „ 

fe viráo muitas efeadas que os inimigos punhão nos lugares 
onde avião de fervir.O Capitão vendo tanto numero de ef-
cadâs,creo que por fuás cafas,& pela eftancia deLopo de Sou 
faquenão os inimigosacõmetter,porquehUas,& outras ef-
tavão batidas,E para que elles não podeífem arvorar as efca-

2,5 das,mandou que nenhú efpingardeiro fizeíTe tiro, fenáo aos M 

inimigos que vieífèm pegar dellas.E que os das lanças, & ou- } ) 

tras armas fe oppoíleílèm aos portaes &rocuras das paredes ba n 

tidas. | ^ „ 

Os Turcos quede dia na vifta de todos fe embarcarão, co- ) t 

mo foi noute defembarcarão todos, & fe vierão para as cftan }f 

cias onde os Mouros cftavão,& juntamente os mais dosCapi } J 

tães de toda a armada. E fendo poftos em ordem por íuçuf „ 
Hamed Capitão do mar,& por Barharan Bec, homés esforça 3 ) 

dos,& pratticos na guerra, quando começou a manhãafe ap-
30 preíèntarão ante a fortaleza cm tres batalhas de mui luzi- aJ 

da gente,em que averia quatro mil homés.Tras eftes eftavão } i 

dez mil,das companhias de AIuchan,& de Côge Sofar,derra- }> 

mados,que com innumeraveis tiros efperavão oaífalto. An-
tes de outra coufa defpararão toda a lua artelharia nos luga- â> 

res per onde efperavão entrar, & ceifando as bombardas, a }> 

primeira d aquellas tres batalhas,feguindo hua bandeira ver „ 
melha, àfomdcmuitosatambores,& clarões,rompendo o „ 
àr com gritos, arremetterão hus ao baluarte, & os Outros às „ 
efeadas,que tentarão levantar pelas cafas do Capitáo.Mas co „ 

4 o mo os noífos cíVavão dé avifo para fó nellas enipregarê feus „ 
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„ t i r o s , & nos que delias fe quifeífem aproveitar ,defparavão, 
„ &tratavão os inimigos de maneira que quantos à cilas vie-
„ rão cairão mortos,ou graveméte feridos, fem algütiro fe per-
„ derrporque como o lugar era pequeno para tamanho corpo 
„ de gente,não ficava tiro algum em vão- Polo que morrendo 
„ q u a n t o s nasefcadasfeoccupavãojfe ajuntarão todos em hu 
„ corpo para a entrada do baluarte,o que aos noífos foi menos 
„ trabalhofo por fe não div idir o combate,fendo clles tam pou 
„ cos.Naquelle inlfante,afsi a gente das batalhas, como os de 
„ C o g e Sofar,começarão à deíparar innumeravel copia de ti- 10 
„ ros de efpingardas,& de frechas,com que fc cobria o àr ,&fa-
„ zia hum horrendo efpedaculo,por fer agente tanta, & junta 
„ em pequeno efpaço.Os noífos da outra parte com muitos ar 
„ tificiosdcfogo,&panellasdepolvora, que lançavão em lu- ^ 
„ gar tam chco de gente,caufavão, que de húa parte, & outra, 
„ ouveífehumimmenioeftrondo, &confulãode vozes,gri-
„ tando hús que morrião , & outros incitando que mataf-
„ íèrn,hús atraveífados das frechas dos arcos.& pelouros das ei-
„ pingardas,&outros apparecendo queimados feitos brafa, &C 
„ em tudo brados,&gemidos,& varias imagécs de morte. N o x o 
„ mefmo tempo vieráo quatorze gales Rcacs,& baftardas che 
„ gandofe àeíiacada,&: defearregarão muitas vezes fuaarrelha 
„ ria na fortaleza,mas fem cífeito algum, das quaes Frajicifco 
„ deGouvcade algúas bombardadas que do leu baluarte da 
„ barra lhe tirou, deiapparelhou duas, matandolhe afgua gé-
„ te,& asfezafaltar.E lendo ja dos Turcos mais de dozetosen-
„ cima do baluarte com íua bandeira levantada, fe ajuntarão 
„ dos noífos vinte cinco , ou trinta homés na praça que ja 
„ diífemos que fe fazia fobre o repairo do baluarte,às lançadas, 
„ & com artifícios de fogo3matando muitos,& com elles o Al - 30 
„ ferez,os fízerão perder o que tinhão ganhado, & com ífto íc 
„ reforçou a peleja, & f e foi embravecendo mais. Achandofe 
„ em ella Martim Vàz Pacheco cavalleiro mui esforçado, que 
„ com muito animo foftinha o impeto dos inimigos, & tendo 
„ mortos muitos dclles,foi ferido de hum pique por baxo cia fat 
„ dra do coífolete,de que caio logo morto.O que védo Gabriel 
„ Pacheco feu primo,& grande amigo3que nunca fe dclle aoar-
„ tava,que era hum mancebo mui es forçado,àz grandes ef-
„ peranças,movido de grande dor,&defejosde vincar lua mor 
„ te,ferindo,& matando nos inimigos,foi ferido de duas gran- 4o 

des 
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des feridas no roftro com que dobrou o pelejar: & fendolíie 
ditto per hum da companhia que fe foífe curar,& não quifef- „ 
fe que feu esforço, & mocidade fc perdeífe tam em breve', 
refpondeo,que pois feu primo, & grande amigo era morto, 
a vida lhe não fervia ja de nada,& perfeverando na peleja foi 
ferido na cabeça de húaefpingardada,de que caio logo mor-
to fobre o corpo de feu p rimo,dando em idade de poucos an-
nos grande exemplo de esforço,& de amizadc.Durando cila 
revolta,do baluarte do mar,& da torre de S.Thomèdefpâra-

o rãoalgus tiros de Camelettes,que como por a multidão dage 
.te junta, & apinhoadà não podião dar em v ã o , lhes fízetão* 
grande danno. Eílando pois os Turcos neíla contenda de 
entrar,& os noífos de lho defender,hum homem que eílava 
metndo em hüa rafgadurado repairotirando corá hüaefpin 
garda,&aquelIadefcarregada,dandolhe outra, matou mui- , , 
tos fem perder tiro,& de hum matou o fegundo Alferez, que 
ao primeiro fuccedco. 

Sendo delta primeira batalha morros os melhores, & mui 
tos feridos,começarão os noífos àapertalos muito. Os dafe-
gunda batalha,em que virihão homés efeolhidos,vendoeíla 
quebra,fizerãoafállaf os primeiros,&fubirão ao baluarte cõ 
quatro bandeiras que levantarão,& com grande fúria aperta 
vão àfos noífos,qlhe arremefavão,muitoszargúchos,pedras, 
&artificiosdefogo,&:osdefora infinito numero dceípin-, , 
gardadas,& frechadas,com que as lanças,& as mãos dos nof- „ 
fosqueastinhão, & as rodellas, &c os roílros encravavão. } ) 

Muitos dos noífos feridos,& com fuas faces cheasi.de fangue w 

deícião do muro,& lugares da peleja à curarfe.Ourrós abtafav,, 
dos,& queimados do fogo dapolvora,com o defaífeífego das ,, 

3 0 dores,corrião como furiofos,de que aígüs que em lugares da „ 
fortaleza acharão tinas d'agoa falgada/e mettião nellas, cui-
dando de mitigar aquellei ardores co afrialdade dagoa, mas , , 
como era falgada lhes acreícenta va mais a dor, & alli expira- „ 
vão.O Capitão Antonio da Silveira,que em feu animo pade „ 
cia o mal de todos, não aífeífegava, & esforçando á hús, & 
cxhortando àoutros, & confolando à todos, & provendo à „ 
todos os lugares,mandava aos elpingardeiros que continuaf- „ 
lem emfeus tiros,porqueemtodo lugar podião os inimigos „ 
{cr feridos.O que bem guardou hum,que tendo deitada a pol s , 

A0 vora na efpingarda, não achando pelouro, com o fervor da „ 
peleja 
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„ peleja,lançou mão àhú dente(que per ventura teria abalado) 
„ & arrancado o atacou àefpingarda com elle,& atirou aos ini 
„ migos.Eftafegúda batalha tinha ganhado mais que a primei 

ra,pofto que unha ame íi mui esforçados cavalleiros, entre 
„ os quaes le acharão Antonio Mendez dc Vaíconcellos, Gon 
„ çalo Váz Coutinho,Manoel dc Vaíconcellos, Cide de Sou-
„ làjFrancifcode Gouvea>quedefpois de fazer afatiar doba-
,, luarte as gales fe xèo ao combate, Rodrigo dc Proença Capi-
„ tão do mefmo baluarte,Duarte Mendez,Simão Furtado,Ro 
„ drigo Alvarez,Manoel Moreno, Franciíco Mendez de Vaf- 1 0 
„ cócellos,Lançarote Pereira, Antonio Coelho, Lourenço de 
, , Mello, Antonio Foreiro,Paio Rodriguez de Araujo,Manoel 
„ de Aguiar,Bartholomeu Freire, Du godaii lva Almoxarife, 
„ Bartholomeu Correa,Manoel Rodriguez,Gil Thornè, Frau 
„ cifco Serrão,Francifco Enriquez Tcfoureiro , & outros mui 
„ valentes homésros quaes como trabalhaílem por follcr o pe-
„ fo de tantos inimigos,Rodrigo de Proença cavalleiro mui cf-
„ forçado,q alli tinha pelejado mui valentemete,& rinha mor-
3 i tos muitos per fuas mãos,tirando a viíla à hú clmctte q tinha 
„ na cabeça, lhe deu húa frechapelos olhos,q voltando ao cc zo 
„ rebro,o matou,q todos fentirão muitopor perder tal home 
„ cm tal tépo N o mefmo lugar Antonio de Vafconcellcs fen-
„ do ferido de duas feridas,dc q húa era mortal,não ceííàrídc dc 
, , pcle)ar,lobreellas foi ferido de hú tiro dc berço pelo ombro 

efquerdo,& paflado da outra parte, de que ncílediamorrco, 
E afsi morrerão,& forão feridos outros muitos Durando a fu 

, riadefta peleja,hú loáo Rodriguez mancebo valete natural 
das Ilhas,trazendo às coifas húa jarra de polvora tapada,em q 

__ averia húa arroba, q para aquellecfíeiro tinha guardada,íègú 
, , do a falta avia delia, fubindo ao baluarte, & fazédo afaftar 30 
„ os q defendião a entrada aos Turcos,lhes diíír, q o dcixaíTcm 
„ paífar,q à feus ombros levava a morte para íi,& para os con-
, , rrarios.E ropendo per entre elies arremetreo aos Turcos, & 

ajudandofe das mãos,lançou a jarra entre elles, S: com mima 
prelteza fe recolhco entre os noííos A jarra poílo q mui rija 
era,como caio em pedras quebrou,& tomou fogo a polvora, 

„ com q levou pelos ares mais de vinte Turcos feitos bralàs,& 
„ chamufcou outros muitos. O q fendo favorecido dos noííos 

cõoutros artifícios de fogo,& pancllasde polvora, dãdo o fo 
go nos alferezes,arderão elles,& as bãdeirasA' dãdo os noííos 40 
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às trõbettas,& nomeando vittoria,& ferindo,& matado nel-
les,osforão empuxando.Os efpingardeiros Portuguefesnão 
ceífavão de mui à preífa defpararé leus tiros,de q nenhú fica-
va em vão. A aqlíe mefmo tépo o baluarte do mar defparou 
húa bõbarda,q dãdo o pelouro ao pè do baluarte,em q o cõba 
te fe dava,como tudo o em q deu foífe géte,matou,&deípeda 
çou muitos.Não tardou outro tiro q difparou do baluarte de 
S.Thomè,q dando o pelouro no mefmo lugar,fez outro tãto 
dãno,perq a fúria dos Turcos começou à remittirfe. E como 

i o os noflos de cima trataífem da mefma maneira aos q debaxo 
peIejavão,lhes derribarão outras duas bandeiras q ficavão, & 
aos Alferezes que as tinhão,começarão àlevalos de vencida. 

A terceira batalha vendo o fim que ouvera a fegunda , fa-
zendo apartar os feridos,& canfados,com novas bandeiras, 
fe poferão no lugar dclles. Mas comoeílavãoà viílado que 
os noílos hzcrão d'aquellas duas batalhas, que tam animoíà-
mente pelejarão,parecia q o não fazião com tanto calor. An-
dava entre elles no mais alpero da peleja ferindo com grande 
esforço,& incitando os feus â outro tanto Carahacen genró 

?,o de Coge Sofar, q dezião fer Ianiçaro de nação, âo qual por 
fer differente dos outros,afsina diípofição,& esforço, como 
nas ricas armas q trazia, lhe foi deitada hüa grande panella de 
polvcArajque dando nelle o abrafou, queimandolhe o roftro, 
pernas,& braços, o qual com grandes gritos fe faio, ficando 
todo feo,& aleijado,do q fe elle defpois gloriava. Com a falta 
defte homem,q era cabeça d'aquella batalha,afloxarão mui-
to os inimigos,pofto que entre elles avia outros muito esfor-
çados.Os noííos avendo tanto tempo que com feus desfale-
cidos,«!^ feridos corpos foftinhão opefo da peleja, cobrando 

50 novos efpiritos,& renovando a peleja, fizerão aos Turcos 
defceremdo baluarte,& volver as coifas retirandofe, & dei-
xar o que tinhão acquirido,com morte de tantos bõos cavai 
leiros Seus,& noífos.Durou eftegrande,& perfiado combate 
maisdequatrohoraSjfemosPortuguefes tomarem folego, 
porque fempre pelejav ão os mefnlos, o que não era nos inL 
migos,que por ferem tantos fe renovavão. 

Lançados afsi os Turcos do baluarte, fe forão às fuas ef-
tancias com grande filencio,como acontece aos que recebe-
rão algum grande mal, deixando tinto de fangue todo o 

40 fitio que pelejando occupavão,& dos feus mortos naquelle 
combate 
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„ combate mais de quinhentos dos mais esfor çados , & Ievan-
" do feridos mais de mil.Efte combate por fer o que mais efpa 

50 durou, Sc dado per tantos mii homés juntos em hum cor-
po,foi o que chegou aos noíTos ao ultimo da afflição , Sc def-
troição total,fe Deos lhes não valera.Porque nelle forão mor 
tos dos noífos quatorze homés esforçados, Sc feridos mais de 
dozentos de cruéis feridas: polo que não ficavão mais que 
quarentahomés para poderem pelejar. Palfado o meio dia,co 
meçarão os Turcos de recolheríè às gales, levando a artelha-
ria meuda,que com menos abalo feu, Sc fem vifta dos noífos 
podião levar,efperando por a noute para recolheré a groíía.E 
para mais facilidade de a embarcaré,chcgarãofe as gales mais 

„ àvilla dos Rumes do que eítavão,& por encobrirem fua de-
terminação,não deixou por iíTo fua artelharia de tirar à forta-
leza,como fazião de antes. 
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!Do que o Capitão Antonio da Silveira fe aquando os Turcos cejfa-
rão dos combatesdas caufas per que tam defubito 

levantarão o cerco. 

O tempo que os Turcos fe retirarão, Sc deíiíli-
rão de feus combates,eílava a fortaleza no mais 
infelice,& miferavel eftado que podia 1er: por-
que da gente que a defendia grande parte era 
morta,& toda a mais ferida, fòs ficavão quaren 

tahomés(comodiífemos)que podião tomar armas. As muni 
çoeserão todas desfeitas. A polvora de bombarda, em que 
con íiília a principal defenfão era acabada,& as vafílhas delia 
varridas.Dadeefpingardanão avia mais que a que cadaef-
pingardeiro trazia em íeufrafeo mal cheo. As lanças erao to-

„ das quebradas,que não fervião fe não para bordões, em que 
„ fe arrimavão os feridos, & aleijados. Ver o edifício da forta-
„ lezaerahum triíte,& medonho elpedacuIo:porque pela par 
„ t e de fora da continua bateria cftava toda arruinada, & pela 
„ de dentrojcom anecefsidade que avia de pecra para os repai-
j, ros que continuo fazião os noífos,desfizer ão muitas cafas,& 
„ paredes,& parecião ruinas de cafas que com algum terremo-
„ to cairão. Em nenhúa coulà punhão aquelles cercados os 

olhos, 
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olhos, de que pudeílèm efperar remedio, nem defenfão, fe 
mo no invencível animo defeu Capitão Antonio da Silvei-
ra: o qual tanta feguridademoftravaemfcüroftro, & afsi ef- _ 
forçava à todos,que lhes dava efperança, não fomente de le „ 
defenderem com aquelle pouco, mas de offenderem aos ini- „ 
migos,& com tanta confiança o affirmava , que parecia não „ 
faltar coufaalgüa das necçífarias, & que tudo fe reformara. 
Mas elle coníigo de nenhtia maneira fe aíTegurou na defiften 
cia que os Turcos fizerão de léus coftumados combates, & „ 

10 de moftrarem que fe embarcavão. Porque tinha para fi, que „ 
era outro tal eftratagema,& ardil,como o do dia atras pana- , , 
do.Polo que com muita vigilancia mândou prover cífe pou- , , 
co que avia, efperando fer combatido.E vendo que na caía 
da polvora não avia algúa,mandou defearregaf certas bom-
bardas que eftavão carregadas, & cfta polvora repartio per 
certas pánellas que febulcarão; porque também iífo era aca-
bado nos combates Os lugares que eftavão fracos fez repai-„ 
rar, & ajuntar nellesmuita pedrafolta paraarremeífar. Pe- „ 
los muros mandou pôr os poucos eípingardeiros que a_ „ 

x o via em feus lugares. E para que pareceífem mais dos que „ 
erãojvierão aos muros muitos dos feridos que podiãoan- } í 

dar, & fe punhão entre os fãos, para fazer volume, & gen- „ 
te. E muitos dos que em cama eftavão ,fe mandavão levar , , 
aos muros, parecendolhes que acabavão mais honradamen- „ 
te, morrendo no lugar, onde ou verão de morrer lendo fãos* „ 
Com efte pequeno apparato eftavao Capitão eíperando o í t 

fucceíío que Deos ordenaífe. Agente eftava tam leda e m , , 
feu aípecto , como quem do eftado em que eftava cípe- „ 
rava em breve glonofo fim, ou morte íanta, & honrada, „ 

j o que como caliz de fua ultima determinação tinhão bebido. „ 
O que não fomente moftravão os homés, mas as molheres, 
que para tal emprefa dizem que algúas fe armarão. Aquclla 
noute para que agente eftiveífe vigilante, & não íè deícui-
daífem algum momento,mandou o Capitão dar aigus reba-
tes falfos em que íè vio o que farião quando de verdade vif-
fem os inimigos configo. „ 

Polo contrario nos Turcos começou à crcfcer novo re- „ 
ceo. Porq como no combate paíTado, onde metterão o refto „ 
de tudo o que podião,lhe fuccedeo tam mal, morrendo tãtos „ 

AO homés da flor da fua gente,& ficãdo todos os outros feridos, „ 
* X X lhes 

y 
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f J lhes pareceo que devião mudar o confelho, & tornaremfc pa 
, , rã fuás terras.lfto não foi médo que inconfideradamente to-
j, marão Sòleimáó Baxia,& os feusjmas difcurfos que fizerão, 
Sí & cóufas que concorrerão,perque vierão entender que lhes 

cõtnpíiáàlsiiPorque como feellesforão fazendo tantos me-
„ nos>&as munições,&os mantimétos lhes ião faltando, com 
0 qüé os da terra ja lhe âcodião de ma vontade, não fe liava o 
„ Baxiado Aluchan,dc Coge Sofar,& dos Güzarates que ti-
„ nha armados coníigo, & em cuja terra eftava * & que fabia 
„ lhe não terem fãa vontade, receava que vendo fuá fraqueza 10 
J f erriprenderião contra elle algúa novidade. Ifto náfceo da fo-

berbade Sòlèimão,& dos feus,que logo na entrada tratarão 
tarri maí a Aluchan (como temos ditto) perque fe vèoau-
ícntar delles. Chegoufc a ifto faberfe porás fellas que fe lhé 
perderão em Madrefabat,& por os felleiros que trazião,fer 
fuadeterminação (como diílemos) per terra conqüiftarem 
o Reino de Càmbaia. O que lè mais entendeo, por mandar 
Solcimão Baxia, quando logo vèo, hum feu Faratebcc por 
Embaladoràel Rei de Cambaia,& à feusGovernadores, 
riotcficandolhcs fua vinda, que dizia fer à fim de vingar a 2 ® 
morte de Soltam Badur, & encarregar à efte leu enviado 
que lhe compráífe em Abmadabados maiscavallos quepo-
deífe.O que fentindo os Governadores,o deti verão qitórcn-

, ta,ou cinquoenta dias,fem lhe dar lugar que fallafle à el Rei, 
nem licença para comprar cavallo algum,antes fe defendeo, 
que ninguém lhos Vcndeífe,àvendo muitos na cidade. E por 

, as novas q Aluchan,& Coge Sofar eferevião á cl Rei > & aos 
Governadores,do q fentião da tenção de Solcimão, lhes ref-
põderão,q fe a fortaleza de Dio fe podeííe tomar da mão dos 
Portuguelèsjpara ficar cõ cl Rei de Cambaia,q trabalhaífem j o 
niífó;mas não pará ficar em poder dos Turcosrporque antes 
queriáo noífa fojeiçãô qué a foberba delles. Coge Sofar per 

. outra parte que de Soleimãe andava mui efcandalizado, ain-
- da que o dilslmukvá,pór o pouco refpeito com que o chama 
,. vã,& mandava edrno hú feu efcravo, detcf minavade ò não 
«,. deixar fem algúa vingança, a qual Deos permittio que ellc 
, intentaííè para a fortaleza fe não acabar de perder. 
í , Avia fíaquelles dias próximos,q em Chaul efta va parre 

da armada q de Goa Vinha em foccorro deDio,& cráo as vel-
fue atras dilTemos que Nuno da Cunha mandara per 4© 

Martim 
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Martini Afonfo de Mello. E vendo Coge Sofar naquelle 
dia do grande aífalto, 8c ultimo combate, que dando outro 
iegundo combate,eflando a fortaleza desfeita como cítava* 
íem duvida feria entrada, 8c fabendo o temor que ja So-
leimão tinha, com grande preífa mandou per terra hum feu 
criado ,de que muito fiava ai Madrefabat , dandolhe húa 
carta,a qual elle fingia que lhe eferevia Cide Acut feu Capi-
tão que tinha em Surat. E nclla fc continha, que àaquelle 
porto erão chegados trinta navios da noffa armada que fi-

20 cava em Baçaim, que era de cento & cinquoenta vellas, 
em que vinhão feis mil foldados, & que mandava o Vifo-
rei aquellas diante em foccorroà fortaleza de Dio, que lhe 
fazia ã iaber efta nova por o muito que lhe importava, A 
eíte feu criado mandou Coge Sofar , que em Madrefabat 
tomaífe húa galvetta, que he hum barco mui leve, & fe 
mcttcífepelo meio da armada dos Turcos, & fe o tomaffcm, 
díffeífe como era feu, 8c vinha de Surat com aquella carta 
de Cide Acut feu Capitão para elle. Elie criado vco nagal-
veta, & tanto que foi no porto de Dio , os Turcos o torna-

- o rão,&levarão ao Baxia, o qual fabendo que trazia recado 
à Coge Sofar, o mandou chamar, apprefentandolhe o cria-
d o , que lhe deu a carta.Coge Sofar àleô entre í i , & no fim 
delia fe moftrou trifte , 8c. deu conta ao Baxia do que lhe 
feu Capitão eferevia, por o muito que importava fabera-
quella nova para fe aperceber Soleimão como era fabedor 
difsimulou a nova, 8c para fazer o que elperava,efpedio à 
Coge Sofar, & aquella noute fez grande marinada, dando 
à entender,qne era para ao outro dia dar combate, Eparafè 
Soleimão mais apreffar em fua partida,acertou de ouvir mui-
tos tiros de bombarda, que fetiravão em Madrefabat, que 
erão de certas fuitas que o Viforei Dom Garcia mandara per 
Antonio da Silva,para de longe comellas favorecer noffafor 
taleza,&: crerem os Turcos,que tras ellas vinha a armada do 
Vif o re i . Com iíto ficou tam acreditada a carta de Coge Sofar, 
q pareceo à Soleimão que pela manhãa feria a armada com 
elle- Polo que co grande preííà recolheo aquella noute a mais 
íu telharia que pode,& a outra entregou à Coge Sofar,& juti. 
taméte as eítancias,em q lhe mandou q pofefle fua gente,pa-
ri qa fua ida fe não fentiífe, & os noilbs lha não impedif-. 

40 íc m,como que ignorava o q na fortaleza paífav a, & as faltas 
X X Í que 
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que nclla avia de tudo .[De maneira que jafe temião os Tur-
cos de os noflbs os cómetterem.Tantas fão as mudanças que 
ha nas coufas humanas. 

Ao outro dia,que eradiadafeftade todos os Santos, que 
os nqífos efperavão foííe o derradeiro de fua vida, & cm que 
com morte honrofadarião fini áíeus trabalhos,eltando com 
as armas preftes; para o qüe vieíTe, lhes amanheceo húa bem 
âííbmbrada,& quietamanhãa,fem as coílumadas alvora-
das de tanta artelharia.de que perpetuamente erão perfegui-
dos, & Tem verem nenhúa da inimiga gente dequeeííavao 
cercados, que parecíacoufa de encantamento,& que cs noí-
fos cuidaváo que era fonho eni que eftavâo. Os inimigos 
no mcfmo dia,citando ao lcngo da praia meia Icgoa da torta 
leza,comoutrosfeisdiasfeguintesque mais elb verão, fize-
rãofua agoada,& tomarão o neceíTario para fua viagem, 

ucosnaturaes da terra, vendoosdeftroçados, aocoítume 
o Mundo,lhes impedião, matandofe algus de húa parte, Sc 

outra. 
Ncftesdias nãofedefeuidava Antonio da Silveira, nem 

dormia,antes como fe as molhas dos Turcos foíTcm f a l i a s fa. 
ziaofficio de Capitão vigilante,repairando os lugares rotos, 
Sc levantando mais a torre que detrás do baluarte fizera, Sc 
ajuntando muita pedra para novos repairos,fè neceffaiios 
foífem.Enomefmodiadetodosos Santos à tarde, em que 
claro fe vio a ida dos Turcos,& como a gente de Coge Sofar 
oecupavao lugar que ellesdeixarão, mandou o Capitão dar 
algús rebates,não tanto por o danno que lhes podia fazer, co 
mo porque os Mouros não conhcceflem noflã fraqueza, Sc 
quifeíTemproleguir o que pelos Turcos não poderá ícraca-
bado:& para que lhes derribalfem as trincheiras, que dentro 
em nolfa cava tinhão plantadas. Para o que mandou Anto-
nioda Veiga Feitor da fortaleza com vinte cinco homes, o 
qual dando nas eftancias, matando algús,& afugentando 
muitos,derribou as mais vezinhas anos. Em quanto ilto lè 
fez,hum dos foldados chegou à hum baftião que achou def-
pejado,com húa bandeira ainda arborada, que comapreffa 
os Mouros nelle deixarão, Sc húa grande peça dartelharia de 
metal:& tomando a bandeira,tornouíè para A ntonio da Vei 
ga,à quem deu relação da bombarda que vira, &elle a deu à 
Antonio da Silveira, & lhe ped:o licença para a ir recolher, 

que 

; o 

z© 

j© 

4 ° * * 
V 
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que com grande importunação lhaconccdeo. Saio Antonio 
da Veiga da fortaleza mui galante de medalha, & plumas 
com algüs foldados,& chegado ao lugar onde eftava a bom-
barda, v io quê era arrebentada, & quereridoa afsi mandar le-
var,foi mono de hum pilouro de húa efpingarda que de mui 
longe hum Mouro tirou à montão à aquclla parte, & de una 
cabeça à Antonio da Veiga,que eftava no meio de feus fol-
dados, & era o mais pequeno de corpo de todos elles. Foi eíle 
cafo mui fentido do Capitão pola perda dràqüelle homem, 

ro & por fucceder contra íua vontade, forçado da importuna-
ção de Antonio da Veiga: o que deve ler avifopara fenão 
aver nenhum lugar por íeguro,pois cftà o perigo tam ccrto 
ondeie ellemenosefpera. 

Os Turcos feitafuaagoada,.& deixando mortos tantos, 
&C tam valentes homés,& gaitadas innumeraveis munições, 
& com muito menos vcllas das que rrouxerão, que per diver 
foscafosfe lhes perderão , & desbaratados fe fizerãoà vel-
la aos cinquo dias d'aqueHe mes de Novembro doannode 
M D X X X VI l í .Ecomo vétaííeo Levanterijo,& fe achaf-

x o fem carregados cora tanto numero de feridos,tornarão àfur 
gir no meímo lugar, aonde ao outro dia à tarde q era o fexto 
dia do mesjdefcmbarcarão dos feridos os mais perigofos,quc 
não pòdião fofrer o trabalho de tam longa viagem,&fe tor-
narão! ogo a fazer à veüa.E como o véto abrandou mais, lai-
rão à húa ponta que cftà húa Icgoa tk meia da fortaleza con-
tra a enleada de Cambaia,& alli (urgirão,para como a maré 
da noute vazaífe darem às vcllas. Aquella mefma noute che-
garão à fortaleza de Dio duasfuftas dasfette dacõpanhiade 
Antonio da Silva de Menefes,que (como diífemos) eftava 

30 em Madrefabat.Em húa delias vinha Dõ Luis de Taide, em 
outra Dõ Martinho de Soufa,que trazião homés bem arma-
dos, & outras coufas ncceífarias.a N a mefma noute às onze 
horas p ô s a gente de Coge Sofar fogo à cidade per muitas 
paries,& queimada adeíampararão,& fe forão. E ao meímo 
t e m p o as gales dos Turcos, & os mais navios feus derãoàs 
vcllas,& feguirão o caminho do Mar roxo,& forão deixan-
do Delas terras onde aportavão mais de quatrocentos feri-
dos,à que não podião acodir, 

Eftc foi o fim daquelle grande, k memorável cerco de 
AG Dio que foou per todo o Mundo, & perque de Antonio da 

V 4 M ' - XX s Silveira, 
/ 

a .Escreve D iago doCouto no cap+i 
dofiv s . que na madrugada do dia 
primeiro de Novembro cbegar-i à 
fortaleza Francifco de sequeira o 
Malavar lõavtfoda vinda de An 
totiio da Silva,o ]ual aos v]. de No, 
vembro [obre a tarde, avendo viftà 
da terra,& da armadaTUrquefcas, 
fefora de te do para de noute cõmet 
ter a barra de Dio,o q não quije.ão 
fazer Dom Luis de Taide, & Dom 
Martinho dt Sou/a, q vinbão na fita 
eompanbij:& q na manhãa feguin 
te, fendo partida d'aquella nouts 
antes a armada , entrar a Antonio 
daSilva tom todas as fias fuslas 
em Dio.otíde noCaezoelprou, & 
recebeo corri gramlesmoítras de 
alegria Antonio da silveira, q 
aquelle própria dia efereverão am 
bosao Vi/orei tudo o q avia p- jfa-
do , defpachanáo cornas cartas 0 
mefmo Eramifco de Sequeira. 

4 
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„ Silveira , & dos que com elle forão, ficará fempre perpetua 
„ lembrança. 

c a p i t v l o xviii. 

{Do que aconteceo à Solem ao Baxia,comofoi em Conflantino-
pia, dofim que oul>e. 

j» 
33 
» 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

a. Da põta de Jaqvette atravef- 33 

fou Soleimão .uvfta da Arabia, 3> 
onde aos xxvij.de Noiebrofoito 
tnat Acer lugar d'el Rei de Do-
{ar,o qual mãdou prefentar ao 
Baxia quarèta Portugutfesqul 
li eftavão fazendo fuas mercado 
rias,q fe aferrolharão logo nas 
galés. 
Aos xv\ dt Dezembto furgio no 
parto de Adem, na qual deixpu 
por Capitão Emir < tfiafi com 
qu.nhentosTurco!,guarnecendo 
a fortaleza de cem peças a'arte 
Ibar ia, & provendoa de muitas 
w:tnif ~ões,& mantimentos,& de 
tincofufias para frviçodafor 
taleza.Na praia de Zibit (onde 
degollarãoàel ReiNaçoda) niã 
dou cortar as cabeças, tiaiizes, 
& orelhas aos Portugwfes que 
levava, entre os quaesfvi Frau 
cifco Pacheco,&feus conipanbei 
ros:o que tudo fezfalgar.& en-
viou í i prefente ao Grã Turco, 
para mojhar as grandes crue-
z.a< que deixava feitas nos Per-
ti"'n-fes. 
Dio^j CoÇoutocap q.Hy.j. 

V E N D O recontado fobre a vinda dos R u -
mesà índia, as grandes crueldades,& tyrannias 1 0 
nunca viftas,que Soleimão Baxia leu Capitão 
ufou com oshomésde íuamefmalei,& vaflal-
los de feu mcfmo Senhor,de quem não recebe 

ra aggravo,mas ferviços,& hofpitalidade,pareceonos que pa 
ra exemplo dos que os feitos d'aquelle homem ouvirão , fe 
devia também fazer menção do fim que ouve, para que íe 
faibaquenuncaa divina juftiça fe eiquecc do caftigo que 
aos maos fe deve, ainda que por (eus íecretos juyzos dilate a 
execuçãodelle.a Profiguindopcis Soleimão Baxia fua via-
gem pelo Mar roxo,pelos mefmos caminhos que trouxe, t o 
tornou à Conftantinopla per grandes trabalhos do tempo 
que levou,onde na terra achou outros peorcs. Porque como 
a molherdo Gram Turco lhe tinha od opor acriaçãô que 
fezem Muftafá filho de Soleimão leu marido, que tinha 
perfilhado: tanto que elle foi em Conftantinopla, fez com 
Vcerà Baxia (que eftivera no Cairo por Governador em 
aufencia de Soleimão Baxia ) que contra Soleimão mo-
veífe algúa culpa das que cõmettera no Cairo, em tempo 
d.- feu governo, perque vicífem à más razoes: & avendo mo 
doparaiífo . o mataffe, que cila o livraria, & faria com feu 30 
murido lhe deficá elle o cargo dofelloque elle tinha, & feu 
lugar. Aífentado ífto, eftandoellcs, & outros Baxias fallan-
do,trouxe Vcerà propofiro para vir fallar em couías do 
Cairo, & dizer àSoleim 10, que de hús cercos tributos que 
elle levantara no Cairo, não ouvera o gram Senhor couia 
algúa. Defta pratticafe efeandalizou Soleimão Baxia tanto, 
por lua idade,& autoridade,& muita vaíia,q foltou muitas pa 
lavras mui feas, & injuriofas contra Vcerà, & mni anojado 
le foi para lua caía. O Gram Turco fabendo o caio mandou 
chamar Vcerà, & lhe perguntou, que palavras forão as que 40 

diilera 
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diííera à Soleimão,porq ellc fe anojara. Vcerà lhas contoü,& 
para o indinar contra Soleimão,lhe dcfcobrio outras culpas. 
O Turco^em algua maneira deículpou à Soleimão, dizendo, 
q tudo o q ellc acquiriaera para Muftafãfeu filho, q tinhafei 
to Teu herdeiro.Mas ainda q não culpou muito ãSoléimão,to 
da via fe indinou contra clle, por fe ir para cafa fem primeiro 
lhe fazer queixume de Vcerà. Com efte impero lhe mandou 
pedir o fello per hum feu porteiro de Camara, com algüas pa 
lavras,de que Soleimão ficou defcontente.E mandandolhe o 
fellojfe foiparahúa fua quintãa , aonde o Turco o mandou 
chamar,o qual crendo que efte chamado era para o mataré, 
por não dar eífegofto ao Turco,fe matou clle com peçonha, 
& o Turco mandou recolher fua fazenda,& ao Vcerà deu feu 
ícllo,& lugar.De maneira,que aquelle que tantos roubos fez 
à outros,íazendofe Senhor de fuas fazendas,lhe forão confif-
cadas luas grandes riquezas, & o que à outros tirou os Efta-
dos,& os officios,& a honra, em húa hora íè vio privado da 
honra, & da grandeza de íeu officio. E o que foi matador de 
tantos homés fem culpas, foi elle o matador, & algoz de íi 
mefmo porás fuas. 

C A P 1 T V L O . X I X . 
t» 

Como Dom Garcia de "Noronha chegou à índia, foi entregue do 
goherno delia ̂  da armada que ajuntou para ir 

foccorrer Dio. 

O R não interrõper o proceíTo q contavamosi 
do cerco em qos Turcos, & Guzarates tinhão 
à fortaleza de Dio,que começara em tempo de 
Nuno da Cunha,& q có a ordé q à elle dera fe 
acabou,não falíamos ate agora na vinda,& en-

trega do governo do Viforei Dõ Gareiade Noronha,q ainda 
não era chegado à India.Porq começado o cerco dos Turcos 
à i i i j .d iasdeSettébrodeMDXXXVIII .& odeLuchan , & 
Coo-e Sofar muitos dias antes.DõGarciadeNoronha chegou 
àxuij do mefmo mes de Settébro.E àxxvj.fe foube em Dio 
a nova da fua chegada- Tornando pois à elle,& â fua armada, 
lendo elReiDõ Ioão certificado de diverfas partes da armada 
dos Turcos,que citava cm Suez para ir a índia, determinou 

• X X 4 de 
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de mandar àella na Primavera d'aquelle anno por Viforei 
Dom Garcia de Noronha,afsi polas partes, & qualidades de 

Frotta dá Inãui do anuo de ^ p C t f o a ? € o m o per Tua prudência, & esforço, moftrado em 
M ü X X X V l l l . todas as occafioes em que fe na índia achou em companhia 

z.DcfpachouelReiàDõioaodecaf. do <?rande Afonfo de Alburquerque feu tio.Partio Dom Gar 
' ; 7 u , r i f . ( i - fortaleza «j N o r o n h a d c f t c Reino no anno de M D X X X V I I I . c Õ 
de Ormuz., qelle nao aceitou, diz.cn L w u c n u i u n " " " " ^ " ^ __ 
do,ei a não tinha merecido , q como húa armada de doze naos com tres mil homes d armaSj em q 
A merece fe lhe faria s. A. merce e n t r a v | 0 muitos fidalgos, & moradores da cafa dcl R e i , ÖC 
delia,o qelReieftimou muito, & lhe «. oi J 
fez. mine de quatrocêtos mil reaes outra gente limpa,& honrada. 
de teca,em quãto andaffe na índia. Os Capitães erão eftes,Dom Ioãodc Caftro cunhado do I o 
, ...... , mefmo Viforei, filho de Dom Alvaro de Caftro Governa-
b.tiefla nao de Bernardim da Sil- " ' . i r r - r* j ' t 
veira embarcarão todos os homizia dor dacafado Cível,que deipois toipor Governador a In-
das, degradados, & condenados à tJia j& là foi feito Viforei delia.4 Dom Garcia de Caftro filho 
S J Ä S de Dom Francifco de Caftro que ia para Capitão de Goa, 
tiça delies,ja q em Portugal fe não Dom Chriftovao da Gama filhodo Conde Almirante Dom 

Vafco da Gama,provido da fortaleza de Malaca«Rui Louren 
c. Os fidalgos aventureiros qfi em-

çodeTavora filho de Alvaro Pirez deTavora Senhor do 
tarearão nefla armada, foião Dom Mogadouro,que levava a Capitania de Baçaim, Dom Ioáo 
Aharo^r DJ Bernardofilbosdo vi- D fiU d e D o m p e d r o D e ç a Alcaide mor de Moura, def-
Joret Dam Gareta, Do Martinho de \ , _ _ ^ 5 ,r . x t r r ti î  x^--
soufa filho de DÓ iorge,DõioàoMd pachado com Goa,Dom Francilco de Meneies hino de D o z c mel o Aiabaflro filho de DÕ xuno, Enrique de Noronha,irmão do Marques de Villareal, que ia 

^ e d e Z t g Z % ^ u " t Z T a P a r a Capitão de Baçaim, Luis Falcão filho de Ioão Falcão, 
duas vez.es, filho de Dom Afonfode provido da mefma fortaleza., Ioão deSepulveda filhodtDio-
•taide > DÕ Antonio de Noronha ca- d e Sepulveda, Francifco Pereira de Berredo,& Bernardim tarras,Fernão da Silva Commenda Q . . . f c u \ . r , . _ ; s 

dor,&Alcaide mir de AIfaihã*,Dõ da Silveira hlho de Francilco da Silveira Coudel mor, que le 
Diogo de Almeida o Alfenim, Dom perdeo fem faber onde,nem como, b indo todos os outros à 

ialvamento.c Dom Garcia chegou comas onze „aos à M o -
irmão,DÕ ioão Enriquez.,DÕ Duar- çambique, donde defpedio para o Reino com as novas da fua 
te Deça Manoel de Mendoça, ioão boa viagem Enrique de Soula Chichorro,na nao em que alli 
de Mendoça, (y Diogo de Mêdoça, 0 r . ? Al . , c r _ . . . " 
irmãos,filhos de Antonio Furtado de viera comieu irmão Aleixo de Souia,& parado de Moçam- 3 ç 
Mendoça.dos auaes leSode Mendo- l-»iniip rlifCTml a rnmn rJiíTf»mr>c a viiii A* Çmtfamkc» J „ Mendoça,dos quaes leão de Mendo- bique chegou a Goa,como diífemos,à xiiij.de Settembro dc 

MDXXXVII I .ondeNunodaCunhae f tava .que lhe logo 
& outros muitos fidalgos, & cavai- entregou a governança com as folennidades coftumadas. E 

a . „ „ como as caufas porque el Rei Dom Ioáo mandou à índia Tot tambe neíta armada Dõ Frei ^ /-> • j x t 1 i r-c • 

ioãoieAlburquerquefegudoBif- » D o m Barcia d c NPronha por Vilorci, com tantas naos, & 
f ide Goa, frade da ordem des. „ tanta gente nobre,& efeolhida,era o receoque tinha de irde 

» SuezMagrandearmadadeTurcos,àfimdelauçaréos Por-
virtude,& religião, q (uccedeo à >» tugueles da India.Tanto que Dom Garcia chegou à G o a , f e 
&rlTJte 'uaade P ' " c o m e S o u a &zer prcftes,& com mais diligencia, por os Tur-

BJtlp21a)!o t i l m m » c o s e í t a r e m J a í o b r e D l ° A t e r e m cm cercoa fortaleza.E 4 o 
antes de f ajfar à índia. pofto 
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pofto que tratarmos da armada que ajuntou para a ir focco-
rrer,pode parecer à algús que he tirar a matéria aos que hão 
de continuai eftahiftoriada índia, & efereveras coufaá do 
mefino Dom Garcia,confiderado bem, não he afsi. Porque 
como aquella armada fe apercebeo paira foccorro d'aquelle 
cerco,que nos propófemos contar ate o fim, &ocercofe Co-
meçou em tempo do Governador Nuno da Cunha, & per 
fua ordem/em Dom Garcia niíío poder intervir,por elle che 
gar do Reino quando os noíTos cftavão ja cercados, & com 

I o as armas nas mãos:& porque fobre a dittaarmada, & partida 
delia deu Nuno da Cunha feU parecer per cartas que aqui re-
feriremos,não he defraudar o que fc ao diante per outros ef-
crever,pois defta armada não refultou eífeitto algum,por pri 
meiro íe acabar o cerco, que Dom Garcia fc acabaíTc dc de-
terminar. 

Vindo pois a armada,como DomGarcia foi mandado por 
Viforei,principalmente para rcíiftir aos Turcos,& cm Portu 
gal,& outras partes engrandecião mais a potencia da arma-
da,do que na verdade era,determinou Dom Garcia defazèr 

l o outra tam graode,com que fe defendelfeDio,& aífeguraífe ó 
Eitado da índia,em que o Turco tanto defejava metter o pè. 
Polo que elle ajuntou cento & fettenta vellas,em que avia 
dezaíètte galeões,dc que erão eleitos Capitães Dom Bernar-
do de Noronha feu filho,em que avia de ir o Viforei feu pai, 
Antonio de Lemos,Dom Paio de Noronha, Dó lorge Tel-
lo,Dom íoão Lobo,Luis Xira,Dom Garcia de Caftrò, Enri 
que de Soufa,Balthafar da Silva, Vafco da Cunha, Dõ Fran-
cifco de Lima,Fernão dc Moraes,Bernabé Drago,Fernão de 
Caftro,Pcdralvarez de Mefquita, Dom lorge dc Caftro, & 

j o Francifco Pereira o moço. 
Quinze naos, de que os Capitães erãoeftes, Dom Ioão 

Deça,Pero de Faria, Francifco Pereira de Bcrrcdo, Gonçalo 
Pereira, Rui Lourenço de Tavora, Chriftováo da Gama, 
Luis Falcão,Dom Manoeíde Menefcs,Triftão Fogaça,Fer-
não Rodriguez de Caftellobranco Veedor da Fazenda, Mi-
guel Froes J o ã o Iuiãrte,Garcia de Si,Luis Coutinho,& Fran 
Cifeo Freire. 

Settc caravellas,de q erão Capitães Antonio Correa,Ma-
noel de Mello,Diogo de Soufa,Chriftovão de Mello,Frãcif-
co de Barros dc Paiva,Fracifco da Cunha,&Baftião dcSoufa. 

4 X X 5 Oito 
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Oito gales, de que ião por Capitães Martim Afonfo dc 

Soufa,Dom Pedro de Cartelbraiico, Dom Ioáo de Caftro, 
Dom Alvaro de Noronha,Ioão deMendoça, Fernão de Li-
ma,Diogo Lopez de Soufa,& Ioão de Soufa. 

Dezoito galeottas,Capitães delias,Dom Diogo de Almei 
da,Martim Afonfo de Mello, Martim Correa, Antonio da 
Silva,Manoel de Soufa,Francifco de Sà,Fernão de Souía,Ior 
ge de Lima, Antonio Mendez de Vafconcellos, Dom Ioão 
de Meneies,Bernardim de Soufa, Vicente Pegado, Dõ Trif-
tão de Monroi, Francifco de Menefes,Iorge de Mello de Sou 
fa,Dom Manoel de Lima,& Pero Vaz Guedcz. 

N o v e bargantíjs jdeqtieerão Capitães Antonio dcSà, 
Alvaro de Mendoça,Valençuela,Dom Diogo de Almeida, 
Diogo de Mefquita,Gaípar Rodriguez,Lopo de Soufa, Bras 
Fernandez,& hum Tanadar mor. 

Trinta & tres furtas,Capitães delias Dom Chriílovão da 
Gama, Afonfo Bernardez, Antonio Pereira,DomManoelde 
Lima,Diogo Fernãdez,Moniz Sardinha,o Patrão môr,Gaf-
par de Souía Freire,Dom Francifco de Noronha, Francifco 
Mendez de Vafconcellos,Dom Luis de Taide,Dom Marti-
nho de Soufa, Francifco de Ilhes, Matheus Pereira, Gajpar 
Mendez,Pero Barriga,Thomè Vellofo, Francilco Mendez, 
Fernão de Lemos, Alvaro de Sequeira,Francifco Velhô, le-
ronimode Figueiredo, Balthafar Pimentel, Gonçalo Alva-
rez, IacomeTrilião, Thomè Gomez, Antonio Fernandez 
Malavar, Antonio Iorge,& outras quatro que vierão de Ca-
nanor em companhia de Manoel Sodrè. 

Treze catures,Capitães Lourenço Botelho,Frãcifco Mar 
t íz , Manoel Afonfo, Philippe Rodriguez, Thomè Nunez, 
Iorge Fernandez,Duarte Pereira,Francifco Diaz, Antonio 
Boto,Antonio Fernandez, Francifco de Sequeira, Ioão de' 
Cordova,& Afonfo Luis. 

Av ia mais vinte catures,& furtas d'el Rei,& de partes aue 
andavão no caminho de Goa para Dio com recados,& afora 
eftas vellas,avia outras dc mantimentos,&c munições, que 
per todas fazião a ditta fomma de céto & fettcnta, nas quaes 

eltavão para embarcar quatro mil & quinhentos homés 
d'armas,afora a gente do mar, &: remei-

ros da terra. 
* * 

CAPI-



L I V R O D E C I M O . I 9 9 

C A P I T V L O. X X . 

Como o Vi/orei Dom Garcia efiaVa indeterminado fobre a maneira 
perque acometteria os 1{umes, ir do confelho que nijfo 

Ibe deu Huno da (unha. 

E N D O ja o Viforei Dom Garcia preftes de 
tudo a armada, & a gente que nellafe avia de 
embarcar em ordem, não fe acabava de deter-
minar fobre o modo perque avia de acÕmetter 
os Turcos,& como as naos,& navios avião de 

pelejar.Polo que fe ia perdendo a occafião de acudir à tempo 
aos cercados de tantos inimigos. E tendo fobre iífo muitos 
confelhos,quis faber o parecer de Nuno da Cunha,por lho el 
Rei mandar afsi,quando do Reino partio, por a muita expe-
ricncia que tinha da guerra d'aquellas partes, & do governo 
delias. E alem de Dom Garcia ter muitas vezes pratticado 
com Nuno da Cunha fobre iífo,eílando eile ainda em Goa, 

i aos xv.dias de Outubro,lhe mandou o Viforei pedir feu pare 
cer per efcritto,moílrandolhe hüa carta que Antonio da Sil-
veiralheefcreveode Dio,dandolhe conta do eftado em que 
cllav;fí& o voto de Nuno da Cunha, fem acrcfcentar, nem 
diminuir coufa algúa referiremos aqui,por fer de homé tam 
infígne,& tam prudente. 

Senbor,euViacarta que me V.S.mandou mofirar de Antonio da 
Silveira, que agora Dom Duarte trouxe de Dio.E na primeira parte 
delia fe agafla muito da bateria que lhe dao, ar de como o apertão, ar 
que lhe fiarão cerrar as ameas do baluarte de Garcia de Sa, Orafsi 
que lhe tinhao derribado húa amea nelle,ar outrafobre a porta,que 
Dio he mui fraco.E torna logo abaxo d di%er, que bafeis dias que ba-
tem ndle,principalmente no baluarte de Garcia de Sà, Or que lhe tem 

feito pouco nojo:ar que a artelbariacom que disque lhe tirão fão tres 
bafilifcos,Or tres eJpalhafato$,Or muitas efperas,ar meias efperas,Or 

falcões,Or berços,ar que tßo lhe Ur ao todo los dias manhãa, ar tarde 
continuadamente. E não aponta que lhe tenhas morto, nem ferido ho-
mem,donde parece que não he Dio tamfraco, como eile o fa^ na pri-
meira parte dafua carta. E afei Vi o que efcreVeo d V.S.per Sequeira, 
Or tenho eu ef per anca que os quatro catures queV .S. tem mandado 
com bus bornes fidalgos ,fe entrarem em Dio, que não fomente esfor-

çarão 

•V 
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çarão os que la ora eflãofracos,canfados,mas fegurarão a fortale-
ça »2o aja medo dos %umes.E quanto ao que diz do baluarte do 
mar,também ei que lhe hefeito muito pouco nojo:porqueJe V. S.Jou-
beffe quampequena coufa he, er qtiam fraca, ejpantarfe ia comopo-
demnelleeítar quarenta bornes, que Ántonio da Silveira disque 
tem Jem os matarem todos, com mui pouco nojo que lhefizjfiem. Afsi 
Senhor,que a fortaleza não me parece que ejlà tam fraca como dizem, 
<® maisefià nella Antonio da SilVeira,qtte he tam ejpecialcaVallei-
ro,i7 outrosfidalgos, d que V.S.fabeo nome, que todos Jobre dia 
hão de morrer.Quanto a mingoa da polVora que dvzjjue tem da q 
poderão ter,® também de mantimentos, não indo V .S.tamprefies, à 
ifio naopojjo eu mais dizer do que fempre diffe: quanto compre Vojja 
ida d'aquifer mm cedo.E ainda qfe faça pre fies com tanta prejfa quan 
tapode,Ve\o eu lançar mão de tantos naVios ,qneJer 30 canja de tar-
dardes muito , <sr também de emalhardes agente, artelharia , <ur 
munições, donde ficareis mais fraco. E pareceme Á mi, que/e po-
derão ejeolber entre todas ejlas Vellas oitenta mm boas, ® para 
em qualquer parte da (Jmjlandade ferem de receber, Cr para as 
temer,<7 recear, que para cinquomtl bem es que V. S. poderá le-
Var, eíta armada bafiaVa, porque iriaella mui chea de gente, 
mui bem aparelhada para tudo o que ccmprifjè. E eu cada Vczjque 

fiz. fundamento de pelejar com os ([{umes , nunca pus ponto em 
mais que fettenta ,eu oitenta Vellasafsi fe achará per minhas 
cartas, que a el Nofio Senhor tenho ejeritto , <jr tjla me pa-
recia que era a força da Índia,por que a mais aVia eu por fraque-
za. EJla armada fe poderá aparelhar mui prejles , ® as mais 
naos, naVios de Chatijs, &* todalas outras Jerão neceffarias 
para Vos leVarem mantimentos, polVora, ® outras coufas, de que 
tereis necefsidade: ® he bem que cada dia Vos Và foccorro do que 
comprir, afsi para Vofia armada, como para baHecerdes a for ta. 
leza cada Vez que quiferdes. E eu ei Jegundo as noVas dos qut 
Vem a armada, de quam mal aparelhada e/la efia , i? também 
Antonio da Silveira efcreVe ,quea maior parte da Vittoria efià na 
pftjieza da ida de V.S. E também Valera muitoJua ida paraesfor-
çar os Gu^ar ates que mo ação bartido com os firmes para os reco-
lherem na terra falúh«o com V.S.para os deli ruir. Se Í'.S. tam 
cedo não pode irpor algús negócios,ou impedimentos que terá,podrfa-
Z.er hum feito m ui honrado nelles, com muita\Jeguratiça,q he tomar 
qumze,ouVintefujlas,® catures,tos m ais IsVes,® melhores que para 

iffo 
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iffo fc Acharem,com hum homem principal que Vànellespor Capitão, à 
que dará a mais honra que pode dar à nehhtia pejfoa, í? e/colheitos 
também Capitães para os outros naVios,homes quefaibão acuerra, 
Valentes caValleiros que aquibà,<? com muitas panellas de pólvora, 
<? efpingardas,não duvido eu ,que indo efies naVios,que podem klar 
trezentos, ou quatrocentos homes, que dando nasgalès denoute, ou 
antemanhãa , que lhe não fiquem meia dúzia nas nãos tomadas, on 
queimadas.Eifio tudo Senhorfãopáfiòsfiguros,porque elles não tem 
navios,que je remem para lhe fuzçr nojo,JeJe defies qui/erem fair,nem 

I o podem efiar apercebidos paraJaberem parte da armada que Vai,nem o 
q ue Vai fa zer. E poios hão em tanta confufao, pela efperança que tem 
que ha de ir V.S.cada hora,queficarão meios desbaratados Êpodeis 
Senhor Mo julgar,polo alvoroço em que Vos portão,fidejfem na Voffa 
armada denoute outros tantos naVios: is quica que alaigaião Dio 
dcßa maneira }ou ojoccorrercis,com que não aja medo à todo Mundo. 
E ajsi podem irem companhia defies,tres cu quatro [afias grandes de 
Cbatys, que aqui ha muitas boas, carregadas de bifeouto, <? polVora, 
para que em efies dando,naVoltapojsao cilas pajfar,entrar em 'Dio, 
i? darlhe o que leVarem. Efiagente ,<sr armada que V.S.manda, .ião 

í o desfa^ na VoJfa;porque là a tem diante,i? eßampreßes, <?fe está mal 
efquipada,irje ha ejquipandopelos rios.Eu lhe digo iílo como JcuJerVi 
dur><? com a que Has /abas com que lhe ja diffe outras coufas: er tarn-
bem por meparecerJerViço d*el 1{ei Nojfo Senhor. E pecolhepor mer 
ce,que não queira que nißo lhe ponhão muitos inconvenientes diante, 
porque as coufas da guerra nãofe perdem fenãoper inconvenientes, V 
em couft que tanto importa,como he tomar Dioxou /abar Dio, muito 
maisfe deVe aVenturar, quanto mais que iß o que eu digofão paßos mui 

Jeçuros, indo nißo homem queofaiba mui bem fazer,*? ejeolhendo 
boos homes.Este Senhor he o meu parecer, que V.S.quis que lhe dejfe 

30 pereferitto. , 
A e f t e parecer refpondco o Vife rei Dom Garcia à Nuno 

da Cunha com cfta carta. 
Senhor Vi eüeparecer de V.S.cspor minha falVacão >& afsi mi 

T)eo j- Valha,que fico tam contente delle,comofiquei de mi de acertar de 
ir per estes paßos cano parecer que tomeicom efies Senhores. E parafa 
her que tjdos fomos de fia Volta, ordenamos de mandarJeis jufias as 
melhores,!? mais remeiras,isr quatro caturescom ellas, Antonio 
da SilVa por (^apitao mòr,Z? V«o dar rebate de noute,ou de dia, como 
melhor poderem nasgalès. E porque os quatro catures,quejã) diante, 

AO os hão de metier em muita c&>fuJaJ,vr Vendo agora outra Volta de 
y fifi" 
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çarão os que ü ora efiãofracos ,& canfados,mas figurarão a fortale-
za que não aja medo dos %umes.E quanto ao que diz do baluarte do 
mar,também ei que lhe he feito muitopouco nojopor quefe V .S.Jcu-
bejfe quampequena coufa k , ir quam fraca, efpantarfe ia comopo-
dem nelleeUar quarenta homes, que Antonio da Sibeira disque 
tem fem os matarem todos, com mui pouco nojo que Iheftzffiem. Jjn 
Senhor,que a fortaleza não me parece que ejlà tamfraca como dizem, 
iiT mais efianella Antonio da Sibeira,qne he tarn ejpecialcaVallei-
rOyiS* outrosfidalgos, d que V.S.fabeo nome, que todos Jobre?lit 
hão de morrer.Quanto a mingoa da pobora que dizjjue tem ,ir daq 
poderão tèr,ir também de mantimento s^não indo V.S.tam pre fies, à 
ijlo nãopofio eu mais dizer do que fempre dijfe: quanto compre Vojfit 
ida d'aquifer mui cedo.E ainda qfefaçapreílcs com tantapreffa quan 
tapode,Ve)o eu lançar mão de tantos naVios, qneJer$o canja de tar-
dar des muito, ir também de efpalh ardes agente, ar telhai ia , iT 
munições, donde ficareis mais fraco. E pareceme d mi, que fe po-
derão ejeolher entre todas ejlas Vellas oitenta mui boas , ir para 
em qualquer parte da (JmJlandade ferem de receber, ir para as 
temer,ir recear, que para cinquomil hemes que V. S. poderá le-
Var,eHa armada bajlaVa, porque iria ella mui chea de gente., ir 
mui bem aparelhada para tudo o que ccmprijjè. E eu cada l>cz^que 

Jiz. fundamento de pelejar com os umes , nunca pus ponto em 
mais que fettenta, ou oitenta Vellas, ir afife achará per tflinhas 
cartas, que à el ^eiNofio Senhor tenho ejeritto , ir ejla me pa-
recia que era a força da Índia, porque a mais alia cu por fraque-
za. Efia arniada fie poderá aparelhar mui prefies , ir as mais 
naos, ir naVios de Chatijs, ir todalas outras /erão neceffarias 
para Vos leVarem mantimentos,pohora, ir outras coufas, deque 
tereis necefsidade: ir he bem que cada dia Vos Và foccorro do que 
comprir, afsi para Vofia armada, como para baílecerdes a for ta -
le\a cada Vez, que quiferdes. E eu et fegundo as noV&s dos que 
Vem a armada, de quam mal aparelhada ella efia , ir também 
Antonio da Silveira efcreVe, quea maior parte da Vittoria efia na 
prtfieza da ida de V. S. E também Valera muitoJua ida para esfor-
çar os Guzaratesque não ação bartidocomos Inumespara os reco-
lherem na terra t irfaloh ão com V.S.para os deflruir. Se F.S. tam 
cedo não pode irpor algús negocios,ou impedimentos que terd,podrfa-
Zer hum feito m ui honrado nelles, ir com muita\Jeguranca,q he tomar 
quinzejOuVmte fiflas,ir catures,os mais leVes}ir melhores que para 

i f f o 
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tjfo fc acharem,com hum homem principal que Vànellespor Capitão, à 
quedara a mais honra que pode dar à ntnbua pcjfoa > efcolhdtos 
tamhem Capitães para os outros naVios,homes que Jaibão aguerra, ü* 
ValentescaValleiros queaquihà,<jr com muitas pattellas de pólvora, 
O- efpingardas,não duVido eu,que indo efes naVios,que podem leVar 
trezentos, ou quatrocentos homes, que dando nas galés de noute, ou 
antemanhãa , que lhe não fiquem meia dúzia nas mãos tomadas, on 
queimadas.Eijlo tudo Senhorfãopàfiòsftguros,porque ellesnão tem 
naVios, quefe remem para lhe fazrr nojo,JrJe defies qui/erem fair,nem 

1 o podem ejlar apercebidos paraJaberem parte da armada que Vai,nem o 
que Vai fazer. R poios hão em tanta confufão, pela efperança que tem 
que ha de ir V.S.cada hora,que ficarão meios desbaratados Epodeis 
Senhor iHo j ulgar,polo alvoroço em que Vos portão,fe deffem na Voffa 
armada de noute outros tantos naVios: i? quica que alatgarãoDio 

, de fia manar a,ou o<Joccorrercis,com que hão aja medo a todo Mundo. 
E ajsi podem irem companhia deftes,tres ou quatro fujlas grandes de 
Cbattjs, que aqui ha muitas boas, carregadas de bifeouto, polVora, 
pira que em efes dando,na Volta pojíao cilas pajfar,<sr entrar em 'Die, 

d ar lhe o que leVarem. EJlagente ,<y armada que V.S.manda, .mo 
l o desfaz, na VoJ]a;porque la a tem diante,eft am prefles, fe está mal 

efquipada,irfe ha ejquipandopelos nos.Eu lhe digo iíio como fuJerVi 
d(jr,<y~ com aquellas filVas com que lheja diffe outras coufas: er tam-
bém por meparecerJerViço d^elT\ci Nojfo Senhor.Epeçolbepor mer 
ce,que nao queira que niflo lhe ponbao muitos inconvenientes diante, 
porque as coufas da guerra não fe perdem fenao per inconvenientes, i? 
em coufi que tanto importa,como he tomar Diotou falVar Dio, muito 
maisfe deVe aventurar,quanto mais que iflo que eu digo fãopajjos mui 

Jeguros, indo mflo homem que o faiba mui bem fazer ,<7 ejeolhendo 
boos homes. Este Senhor he o meu parecer, que V.S. quis que lhe deffe 

30 pereferitto. „ 
A eíle parecer refpondeo o Vifcrei Dom Garcia à Nuno 

d i Cunha com cfta carta. 
Senhor Vi eUeparecer de V. S.zsrpor minha falVaão , <jr afsi me 

Deo s Valha,que fico tam contente de lie rcomofiqueide mi de acertar de 
ir per estes pajhs cà no parecer que tomei com ejles Senhores. E para\fa 

])A ber que tjdos fomos de fia Volta, ordenamos de mandarfeis juflas as 
? melhoresmaisremeiras,W quatrocaturescom ellas, '& Antonio 

da SilVa por (apitão mbr,<& V«o dar rebate de noute,ou de dia, como 
melhor poderem nas gales.E porque os quatro catures,queJão diante, 

40 os Lao de metia- em muita únfupj ,*? Vendo agora outra Volta de 
y . • fujlas 

4 
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fuflasfobre ft, ha lhes àeparecer que eudeVo eflar perto. J f s i Senhor 
quefeguimos o parecer de V.S. que me à mi parece mui bem , temos 
rios bem acertado, em ter mandado taes caValleiros naquelles catures, 
q,certo hao de entrar dentro ;<jr eu dou ojeeüediaos Hnmes por Venci 
dos > tanto q nos ellesVirem3que aquelle aprefarje àcobater afortaleza 
per muitas partes >não hefenão faber quefua falVação eJJà em tomar A 
fortale^a.Ouanto a minha ida d'aqui, eftefoifempre meu propoftto, 
porme no mar com efla armada que aqui tenho lhe beijo as mãos 
porefja lembrança que mefa^, Zr a/si o farei. E o que he jato 
atè agora, parece obra de São frei Gil, nem fe fe^mais na calça- io 
da dos galhardos f pois atè oje que /ao dezoito de (Jnttubro não te-
mos mais que dous milfardos de arroque ontem chgarao, traba • 
lhando tanto por aVer mantimentos, que ijlo heoque nos aqui eflor-
VoítfCom acharmos efta armada de todo defapercebida,que a pouca ef-
per atiça que V.S.tinha de Virem ejles bornes à ifra terra, ísr que em 
Portugalafsi tambémfe cuidaVa: eflefoi o engano que Ncjto Senhor 
permittio quetiVefJemos; mas ha nolo de pagar na honra que aVemos 
de leVarem os desbaratar. Beijo as mãos deK.S. oje xVnj.dt Oultu-
krotde MDXXXVllL 

i o 

C A P I T V L O . X X I . 

íDo aggraVo que o Viforei Dom Garciafix a Nuno da Cunha foèi s 
fuaembarcação: como apercebendoje em CochijparaJe Vi/ 

para o T^eino^fcreVeo Ima carta ao aforei em 
refpojla de algitas 

fuas, 

S T A $ Cõíãfâs , & outras defta qualidade, 
paflarão entre o Viforei , & Nuno da Cunha, 
em q ambos eifavão conformes. Mas como he 
eoftume do Mundo, mormente de Portuirue-
fès ,quenão fão hús amigos das honras dos 

outros, & muito mais dos que andáo na índia, que aos G o -
vernadores que acabão tratão m a l , & com ingratidão, 
ainda aos que o melhor fazem, por grangtsrem aos que 
vem; n áo faltarão homês que ante Dom Garcia calumnia-
ráo à Nuno da Cunha de defeuidado, de não tèr feitos ma-

itires V 
\ 
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iores apercebimentos,a para tamanha armada como era a » í/wí Diogo do couto no cap,9. 
qüe efparava dos TurCos,& outras cotiías,& ítiéxeriCos que do i liv'que 0 Governadvr *>«><» da 
podeflfcm dannar a vontade áDòíH G a f d f t M a s i N l ^ a ã t T S T ^ ^ 
Cunha por turtar o corpo à aqüellas calumnias,fendo o tem> ver&" deaito.de oitenta veiiasjas 

p o e m q u e Dom Garcia tinha mais necefsidade de feucôrifei t T f 
TL _ . V . .•• i . > . ' . „ „ .. 7, \ naoSi& earavellas,&as demais <ra 

lho,por lua muita prudência,&cxperiencia,fe foi âGdchij.à ihs,&f»ftas,& os «imaüs cbm 

fe fazer preftes para vir à Portugal.Ê tendo elle provifãdd'eÍ i c muitas muni-
Rei,para em quanto eftivcíTe èríi Cochij,delpois dcálargar á imà tuZZ^cMofluírb,'^ 
governança, uhrdos poderes de Governador, que dntes t i j Carls Rumes,& pelejar com elles. 

1 0 nha ,& fazer a carga da pimenta, & tomar par? fuá pçífoá 
qualquer nao que quifeífe, Dom Garcia lha não guardou; 
nem lhe quis dar álgúa nao das dei Rei, & chegou àaver Cár-» 
tas ,& requerimentos de parte àparte,ate Nuno dà Cunha 
pedir a Dom Garcia,que pois lhe não queria dar nao d ei Rei 
das quede cà do Reino ião para trazer pimenta,- lhe deile a 
nao de hum Armador para vir nella.A o queDomGarCiã deu 
por refpofta,que elle lha não podia dar por fer de. Armador, â 
que por razão de feu contratto lhe não podia tomar a Gapir| 
nia.Eque alem diífo que elle Nuno da Cunha avia de oceu-

%o par tanta parte da nao com fuá peífoa; tk' fámilià 
mal carregada: que fe elle quifeífe obrigarfe a pagar tódas as 
perdas,& danos que o Armador pediífe contra a tázendád'êl 
Rei,per elle vir naquclla nao,o podia fazer ,mas que cite lha 
não podia dar. Finalmente o Feitor Armador requeréoà 
Nuno da Cunha,que não vieííè naquellá nao fem fe obrigar 
às perdas,& darmos que por iífo o Armador contra cllepe-
diífe. Com eftas obrigações,ouve Nuno da Cunha embarca» 
ção,ao cabo de dezannos que governou a Indiá, onde álem 
de muitos,&grandes ferv iços perque merecia mui grande re 

yo muneraçaOjfez as fortalezas de Ghalle,Baçaim, & Diò , que 
forão de tanta importancia ao Eitado da India,& do Reino, 
quanto fáoOrmuz,Goa,& Malaca,que deixou feitas Aforifo 

" de AlburquerqnCjâ quem também no fim de feu governò 
mais o enterrarão ingratidões,que trabalhos, & idade; Efto 
pouco refpeito que a peífoa de Nuno dá. Cunha fetevb nà 
terra,que elle governara tanto tempo, pedindo embarcação 
para o Reino,que à nenhum homem de grande,ou peqrtena 
fcftádo fe negou/ennoelle tanto, queie cre que juntouíto à 
fuas indifpofiçõesjlhc caufou a morte.: porquê lhe lerahravá> 

4 o t a m b é m que em Portugal, pau onde elle ia,-tinha tantos:. 
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emulos,& taiiJ podcrofos, que farião q fe não cftranhaílem 
aggravos,que na índia fe lhe fizerão, mas os terião por glo-
ria. E porque pertence à hiftoria de Nuno da Cunha hua 
carta fua,que foi a derradeira que clleefcrevco de Cochij ao 
Viforei,queremos pôr aqui a copia delia. 

Senhor em Goa mandei a V. S. bua lembrança, por me parecer 
que deVia eu ißo aoferViço d'el^ei NoßoSenhor, por S.J.afsi mo 
mandar per húafua carta, que em toda lascoufits 7 os deffe meu pare* 
cerj&V.S.medtjfetambém,queifiomefmoVos maudaVa S. A.ar 
Imm pouco também o fa^ia pola amizade do paço, ar poujada que 
teVemos. E Verdadeiramente efia me obrigou afallafm Verdade, 
como me obrigara d tomar as armas por Vos quando comprira, contra 
apejfoaàque eu não teVera maiores obrigações. Também dijfo Vos 
fi^ Senhor outro eferitto de mi d Vos, Or refpvideßes d eile mais 
afpero do que me parecia que conVinha, a quem Vos também aesn-
JelbaVa, arpela refpoßa que me mandaßes, Vi eu, que eftaVeis com 
tantos receos/P" temores,que era efeufado refponderVos ndquelle tem* 
fotnem também me parecia ferViço d'el^ei Nojfo Senhor, Or por 
tanto me calei, Nem agora menos o fizera de Cochij,fenão Vira outra 
refpoßa,<sr lembrança quefiz d F.S. quando me parti de Goa. Sem 
"bosdeVe Senhor lembrar,quefempreVos diße quam fracos os T{umes 
tinhdojtf quantas razões para iffo Vos dei,Or que fe Vos quifereisft* 
^erarmadapreßes, que baß ara pelejar com efies bornes ,Or fm que 
toda agente que na 1 ndia tinbeis coubera muito bem, Vos podereis fa-
Xerduascoufas muigrandes,ganhar a mais honra que nunca homem 

fanbou,arfaztr o maiorferViço a el 1{ei Noßo Senhor do que nunca 
omem fez^.Mas pareceme, quefolgaVaeis mais de tomar o confelbo 

d'outros bornes que o meu,que certo nãa entendido o negocio também 
como euentendia. (DeVerame V. S. à mi de crèr, por aVer dez[ annos 
queeßa terragoVernaVa,Or conhecia agente delia, <sr as' coujas como 

je(ftiÕo de ordenar, ar fazer.arfe Vos nijSofallaVa Verdade, ou m0, 
afaidado negocio o moflrm. Eufempre Senhor Vos dijfe,<sr a todos 0s 
bornes com que fallet, q poisfe os Inumes punh$o à cõbater Dio,q não 
aVião de pelejar com Voßa armada,pois JedefejaVeis depelejar com el-
les,deVera lhe À V.Slembrar,que tinhâo elles fefenta ar três Vellas, 
nas quaes traziao féis, ou fette mil bornes de peleja& Vosfi zpfles cen-
to Orfettenta para leVardes quatro mil ar quinhentos ,atè ein c/sm iL 
Epois tendo tantas Vellas,ar tamgrandes,peçoVos por merce, que me 
digais como aVieis de repartir Voßa gente ,Or ar telharia, tendo dißo 
muipoucoiOr mais que tamgrande armada fir deßiecejfaria Vosgaf-

taVa 
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ttmP° > o dinheiro. J f s i que euà eílas coufas lhe mo fei 

por o nome:Vr porque euViaiftotudojembraVaâ V. S.que mandaf 
fe duas nãos àS.J.que desfarão mui pouco em Voffa armada,<7 acre 
centaVeis muito no credito,afst do Treino, como defie Malabar, que 
quafi eüaVa levantado por iffo.E quem com os umes quifer pelejar, 
rido aVia defer com muitas VellasjL7feingente ,fenao com naVios efe o 
lhidos,Z7 cheos de gente que lhe baßaffe.E quanto ao que Senhor du 
çeis, que tínheis a efpada dos Ifumes fobre Voßo pefcoço,antes que 
V S.cbegaffejaeufabia queerao Vindos, <7 não aViaque metinhao 

jo elles tanto a efpadafobre o pefcoço; antes me parecia, que ficando eu 
nefia terra jts* Vindome agente que co Vofco Veio,que era bua das ma-
iores meras que me Deosnefie Mundopodiafa^er,pelejar eu com ei-
lesiporque efperaVa eu nelle que me deße Vittoria. E quando dijfo nao 
foraftrVido,não fei eu\ornada em que melhor poderá acabar , nem 
mais honradamente, que neßa.Torque afsi como Vos Senhor deziao, 
queerão tantas as gales deTurcos,<7 tantos medos, com ifjo mettião 
também di^tremlhe todos os que os Virão,<7 os que efcreVião de !Dios 

quam defefquipadas erao,& comofe não podão bolir;(7 os homes que 
de IdVierãofagidos,conftßaVäo,que efeaçamentepodião Virar a popa 

ao tomoremo.Tois â efiesfe deVera dar credito,porqueo medofazpare-
ctr que os inimigos trazem afaspara Vaar^peis lhas elles não acha-
Vão,ainda o mal nao era muito. ̂ í/st Senhor , que por efias razoes Vos 
poderek tèr armada muigrandefir mais mandar para o ^eino carga, 
que baíiara para S. Afoßcrosgafios,<7 o credito que ha mefler que 
tenha. E quanto ao oferecimento que lhe eu agora fizßo dinheiro > <7 
craVo,não era denenhu homem deffes que querião ir ao %eino, ne Vos 
requeria que mandajßispeßoa nenbúa,<L7pois Vos achaVeis ofereci-
mento diffo per outraspeßoasjfereisVos muito de culpar em o não acei 
tardes parafoccomr d S.J. co carga detres nao s fendo coufa qqrnn-

f o do me eile mais lembrança fazia dos Inumes,me mandaVatque não pei-
de f f e o cuidado da carga qaVia de ir para o 1(eind. Mas tomando â 
fatiar nó dinheiro queeudaVa , eu Vos juro por Vida de meu pai, que 
nenhuapeffoaaquimettiadinheiro,fenão euq o queria empreftar,í7 
meus criados,afsialgüs qna índiaficaVao,como os que comigo leVo. E 
quanto ao que V.SJt^, que algúaspeffoas lhe aconfelbaVaO que me 

fi^effe requerimentos para que euficaße na Indianer Venturao não 
fartío eßes bornes fenão per lhe parecer que era para bua coufa de ta-
manho pefo,como efia era, V teria eu muitas qualidades para terem 
de mi necefsidade. E quando me Vos Senhor requerereisr, ou elles, 

ao nãoouVera defer paraficar per homem d'armas, que não me pano 
* Y Y minha 
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minha maifindo para (apitao*,®' não Vojfo Ufcarinvfenaoje fora pa-
ra tomar parte do trabalho j demandar,®* pelejar, ®* me fer dado 
muito credito para aconfelhar. Ora Vos Senhor para eßa primeira 
não me defies diffo nenhua parte, nem ma offereceßes; ®- para a 

fegunda,que be oconfelho,Vos nunca o tomafies meu 3 agora nef-
ta Vofia refpoíia me direis, que Vos dou conjelho Jem mo pedir-
des. J f s i que nao fei para que minhaficadafoße na India, fenão 

fojfe para tejlemunha de muitas coufas que me não parecm bem. 
E deVera Vos de lembrar, que Dom Francifcò de Almeida em Qa-
nanor topou Vojjo tio que Vinha de Ormuz, lhe offereceo a metade 
da armada, ®' da honra , ® que foßem aos l{umes, ®- elle o não 
quis fazer.li eu com menos comprimento que me fizerSo, folgara. 
deferVir à 'Deos à el.^ei Nofio Senhor. Quanto àpor fazen-
da,®'criados porferViço de Deos, ® de A. ijfo fim Vojfo confe-
lbofiz.en ja muitasVezesque he o que eu fix^dez^annosha nefia te-
rra > onde me fão mortos tantos ? nao fallo em irmãos»que também 
morrerão em feu officio. E que Vos Senhor pelejcjeis muitas Vezes, 
<sr eu algo tenho feito dififo,®fe me não ferirão, doú eu muitas graças 
d Deos, que nãofoi por me não por em lugar, onde fe os caValleiros, 
®" Capitães deVião por. E afsi também me diz^V.S. que me não 
quifefies fitter requerimentos, acerca de me pedirdes dinheiro, co-
mo ei tf^ei IStoJfo Senhor mandaVa ,/eoeu tsVera, bem efcufado erão 
os taes requerimentos,porque eu o dera com mui boa Vontade, ®* 
mo dera a minha pratapor prata quebrada,® 4 de Er andes porpra-
ta baxa,de que Vos agora ferVis aVoßa me fa, ®r aft Vos daVa 
toda a minha dourada, que a quebrafifeis,®'fizefjeis delia o que qui-

fejfeis. Mandai Senhor olharas contas dos Feitores de Goa,®'das 
outras fortalezasachareis quanto dinheiro emprefiei a el T{ei 
Koffo S enhorparafias necefsidades.E nãojòmente lhe emprefiei o 
meu,mas ainda me não paguei de meus ordenados , leVo por arre-
cadação para o %eino dez m'l cruzados de meus proprio s Venci-
mentos. Ora Vede Vos Senhor ,fe fez. nunca islo Governador ia 
Índia, E quanto ao que me V. S. diz, que como nao tinha eu fentu 
mento da perda do baluarte da Villa dos fytmés , ®- do cerco de 
Dio, que era coufa que eu fizera, por ifio me ia eu para Portugal 

poios não Ver perder ante os meus olhos, fem lhe poder Valer. Por-
que não aproVeitaVão as lembranças que Vos fazia parafoccorro de 
Dio,®- me dtjfefits muitas Vezes , que Vos não aVieis de trjenão com 
toda a armada junta. Ora quem quer V.S. que efiiVeffe neíta terra, 
Vendo filo que tanto magoaVa. E pois eu não podia aproveitar em 
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coufit alguayóuVepor melhor irme, que ficar nefla terra, Vendo mais 
Verdadeiramente a e/pada fobreos pefcoços dòs queefiaVão em Dio, 
que dos que efiaVão em Góa. E o que pior era}queos bornes tom que 

fatia paytodos me dixjÃ6,que ninguém oufaVa de Võlo diier. Também 
medt^eis, que me deixaßes trazer todos meus criados, outros que 
o não erão, aVendo quem Vos dißeße à orelha que erão muito ricos, <sr 
que Vos poderão empreßdr Vinte mil cruzados fe na índia ficaffem, 
Tor eßasjZSr outras coufäs que Vos Senhor differão, tsr V. S. ouVia, 
Vos mudarão do bom propofito que me dixião que traríeis dofyino,*? 

i o À mi d atinarão aVontade de fie ar neßa terra comVofco. 'hemfefabe, 
que todolos criados que leVo, todos erão meus criados }fenão humje, 
que Vos mandei di^er per Ioão de TaiVa, que fe quifeffeis que ficajfe 
que ficaria Tois à ferem tam ricos como ifio, perguntem àmatricola, 
<sr aebarfe ha, que do me u dinheiro lhe mandei repartir hum conto de 
reaes para poderem comprar camifas >i?fe aperceberem para o %ei-
no.Eje algus ca tenho que tenhão algüa couja3na índia ficão, hüspor 

ferem ofjiciaes em Baçaimoiitros por eßarem em Dio i & outros 
por que Vos não quijcíhs que lhes tomaffem fuas contas > nem os def-
pachaffem.Eeftes criados que eu leVo, S.^.mos deuperfua Carta, 

a o que klaffe todos os que me foffem necejfarios para fegurança de mi-
nha nao.E Mofei como tanto cafo fadeis dißo, porque nefias naos 
que ora càVierãoVi eu muitos criados, que Vos Senhor defies àho-
mesqus nunca tiVerão tantos como eu: alem defies bornes, muitos 
maiicebosyquefe Vã''para o %einopedirfatisfacão àel \ei Nofio Se 
ti her deferViços que elles nuncafi^ey ão.E afsife Vão càde Çochij ou-
tros muitos quefe dão licenças > (srfe pagão muitos foldos aos que fe 

forem. E mais Verdade he ifio}que outras muitas coufas que Vos d Vos 
dißerdo.E ao que me mais diteis que eufolgaVa de leVar muita car-
ga de pimenta para fer bem recebido no %einoyfe Vos eu Senhor 

jornal quifera, bem folgara eu de irfò em bua nao, como me manda-
Veis: porque abi Veria S.J^. a diferençadas cargas que lhe eu fem-
pre mandei, da que lhe mandafies em chegando. Não leVoeupard 
Tortugol para me receberem bem jenao desatinos de muitosferVi-
cos que eu nefia terra tenho fitos à S. J . Wtam boos, que t ar de Vi-
rá à cila Governador que me ponha o pè diante: 6?Vos entreguei a 
bulia de maneira, que polo que eu tenho feito Je desbaratarão os Inu-
mes fem mais ninguém pelejar com ellei, í f f e tornarão per onde Vte* 
rao .E tam bafieciúa de naVios, Z? munições, que de cento & fetten-
taVellas que tos nella ajuntafies,todas achaßes na Índia,Vr munições 

AO para elias :<y?iã0 fe comprarão outras ,jenão as que eu tinha nos 
4 1 Y Y Í almazesj 
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almazes,afsi em Goaycomo nas outras fortalezas. Não Vos peze Se-
nhor de Vos refponder à toda las coufas meudamente dejla maneira, 
porque he bem que as faibats por mi, pois Volas outrem não ha de di-
zer :porque derredor de V.S. não andão homes que me querem bemt 

ir os que ca eJlaVão na lndia,eu lhe tenho feito muitas horas, ir boas 
obras, is*fei que mo agradecem mal; ir por iffo lamae as barbas em 
remolho }irfiaiVosmaisdeVojfa difcricão, ir bondade, que da fia 
delles. 

Ao tempo que Nuno da Cunha efcreveo efta carta ao V i 
forei,emrefpofta de outras fuás,era o negocio dc Dio acaba-
do,como atras efcrevemos, & o Viíbrci tinha dcfpachado à 
Martim Afonfo de Soufa para vir cm hüa nao, & Vicente Pe 
gado vèo per Capitão de outra com a carga de efpecearia: os 
quaes vierão à efte Reino à faIvamento,deípoís que chegou 
a nao de Nuno da Cunha, & diante delle mandou o Vilorei 
hum navio,de que Antonio da Silva veo por Capitão , com \ 
nova à ei Rei da ida dos Rumes.É parece qtíe pcrmittioDeos 
que antes que Nuno da Cunha partiíTeda índia, viíTe duas 
coufas,os Rumes idos,da maneira que fe f o r ã o ^ hum gran-
de numero de cartas que lhe efereverão homês que ficavao 1 0 
na índia,muitos dos quaes tinha eíle càftigadó por fuás cul-
pas, confeíTando todos,quanto fentiáo fua partida. Falíamos 
nefta particularidade por nos ferem entregues duas arfas de 
feus papeis, de cuja relação nos compoíemos o difcurfo.de 
íeus ieitos.E as feftas que efte Reino tinha ordenadas para o 
receber,mais por enveja, que por culpas fuas,eftas calará a 
noífa pena, por honra do meímo Reino. O que Deos per 

honra deNuno da Cunha,& por não dar gloria aos mi-
niftros delias, atalhou com fua morte, da 

maneira que logo di-
remos. 

(?) 
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C A P I T V L O . X X I I . 

Como Nuno da Qinhapartio da Índia pari Portugal, no ca-
minho fallefceo. 

tíg V N O da Cunha partindo de Cochij pelo 
| g mes de Ianeiro de M D X X X I X . na nao dc 

% Duarte Triftão * comodiífemos, tam defcon-
m tente,como a índia o efpedio,por as razões que 

lhe fizerão efcrever a carta arras vèo ter à Ca-
nanor mal defpOfto entre paixão do efpirito, & trabalho de 
fua embarcação.E alli em Cananor faio cm térraà Te confef-
far,& tomar o fanto Sacramento da Comunhão, onde Fer-
nand'Anes dc Soutomaior Capitão da fortaleza, por elle vir 
afsi mal difpofto,& agaftado, o tccebeo corri muito prazer, 
& agafalhado jComo homem agradecido à feu Capitão. Par-
tido d'aqui,foi fua mà diípofição crefccndo dc maneira que 
cada dia fe achava pcor. A principal infirmidade forão húas 

xo camaras, & fendo paflados cinquoenta dias que navegava, 
defçjou de comer hum pouco de leite de cabras que levava, 
& pofto que lhoderão ferrado por fua infirmidade, elle o 
corrojnpeo de todo,& chegou à eftado, que começou à en-
tender na fua alma,mais que em outra coufa.E alem do tefta-
mento que tinha feito, fez per fua mão hua cédula, na qual 
diífe entre Outras palavras, que juravá por aquella hora em 
que eftavá,nao ter da fazenda d'el Rei mais que cinco moe-
das d'ouro,que tomara da fazenda de Soltam Badur Rei dc 
Cambaia, para as moftraraelReiem Portugal, por ferem 

30 fermofas,& grandes.E afsi diíTe outras palavras igoaes à eftas, 
a c e r c a da limpeza de fuapeífoa nas obrigações de feu off i -
cio. Vendo os feus familiares o eftado em que eftava, princi-
p a l m e n t e hum feu Capellão, perguntoulhe fe avia por bem 
que levandoo Noífo Senhor, o trouxéífem falgado em húa 
pipa,para cà no Reino lhe darem fua fepultura; & elle refpon 
deo : Que pois £>eos aita por bem de o lehar no mar, que o 
marfoJSefuafepültura,pois aterra o nao quifera. Efe ella tam 
mal recebia feus fertiços , nao lhe queria entregar feus ojfos. 
E v e n d o f e a p r e f i a d o da hora da morte,chamou o mcfmo Ca 

. 0 pelláo, & lhe diffe, que porque podia fcr.quc não cftaria 
4 0 v Y Y * aindá 
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ainda com defunto que foífe cavalleiro do habito, o que a-
via de fazer eta, que tanto que Noífo Senhor o levaíle, to-
maífe o feu manto da ordem, Sc lho veftiíTe, Sc lhe pofefle a 
efpada na cinta, & lhe ataífem hum par de Camaras de ferro 
aospès,porq feu corpo fe foífe logo ao fundo, & o lançaílèm 
pela varanda no mar, por não fazer torvação na gente da 
nao.O Capellão quando lhe ouvio fallar, naquclle citado de 
fúa morte,moftrou em lagrimas, & palavras o íentimento 
que tinha de lhe ouvir aquellas,ao qual Nuno da Cunha con 
íolou com húaconftanciadc animo Chriilão,«5«: olhando pa 
ta hum crucifixo que tinha pendurado ante dos olhos, que 
ellealli mandara pôr, diífe: Senhor pois Vos appra\ que eu Vos 
Vd dar conta de minha. Vida, eu aceito o que Vos aVeisporVoJSo fer-
Viço, ar recebo em grande merce fer atites nefie lugar onde ejlou, 
que na terra, que não tem os ferVkos que lhe /r\ portaes, que delia 
pojja e/per Ar algum galar dão. Vos Senhor que Joes ogalardao Ver-
dadeiro , eu Volo peço,<sr Vos mo dae, não per justiça, que per ella fe-
rei condenado,mas por Vofia mifericordiatque nunca falleJceo,à quem 
nella confiou.Finalmente com eftas, & outras palavras de va-
rão prudente,& Catholico,conformandofecom a vontade 
de Deos,lhe entregou fua alma. 

Foi Nuno da Cunha filho de Triftão da Cunha, Sc de 
fua molher Dona Antónia de Alburquerque.Era à effcç tem» 
po que fallefceoem idade de cinquoenta &dous amos: foi 
homem grande de corpo,be m apeífoado>& tendo hu m olho 
quebrado, que lhe quebrarão em hum jogo decannas,em 
queelRei Dom Ioáo I I I jugava,não era nelle fealdade. 
Foi mui fuave , Sc graciofo na converlação , tendo muita 
mageftade cm mandar, Sc no governo de coufas de luitan-
cia.Era mui humano,& paciente nas paixões que os homés 
t inhão,& mui fácil em recolher em fua amizade aquelles 
que elle fabiaquefeaggravavão, Sc murmuravão delle. Foi 
mui zelofo de fazer bem aos homés,Sc com os que lhe erão 
ingratos difsimulava,& trabalhava por os não perder de ami 
gos.Na juftiça era mui inteiro,fem algúa paixão,& mui lim-
po em feu officio,fem fe enxergar nelle modo algum de co-
Diça.Teve alguas letras Latinas, Sc muita diferição em qual 
quer prattica, como homem que era univerfal em muicas 
coufas.Foi inclinado à moIhcres,de que foi mais notado, por 
razão doofficioque tinha, Sc autoridade de fuapelíoa ,'que 

por 
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jp. 
* por cÕmetter niíTocouíà que redundalTe em injuria, ou of-

í nfa de alguém. Tinha cà no Reino muitos emulos, mais 
por en veja de o terem per muito rico,que por elle fazer cou-
fas para o fer.Os quaeslhe fizerão muito danno ante el Rei, 
por a muita autoridade que tinhão ante elle. Mas o galardão 
coínqueouvera defer recebido, não quis Deos que o elle 
v i f fe , & vingou fuas injurias com fua morte ,por não dar 
gloria aos que fazião à el Rei crer mal delle. E ainda permit-
tio,quc defpois de fua vida, vielfem ascoufas da Índia à 

j o tal eftado, que os dez annos que elle governou foífem fem-
pre lembrados, & feus proprios inimigos que teve na 

vida louvaífem fua peíToa, & obras 
defpois da morte. 

< V ) 
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vedo Capitão mí>r do mar 
da índia. 9.24. procura que 
Lopo Vaz feponhaemde-
reito cá Pero Mafcarenhas. 
79.2<S.fucceflos de húa fua 
armada.9 3.15. fuas vittorias. 
1 1 1 . 3 3 . & 39 . Embarcafe 
para Portugal. 196 37 

Antonio Pinheiro íèu esforço* 
661.11 

Antonio de Saldanha chega i 
índia. 1 0 3 . 3 1 . contrariai 
ida de Lopd Vaz à Dio. 1 1 o. 
17.fuas vittorias.23 8 .&24S. 
torna à Portuga l . 15 1 . 16 

Antonio da Silvai dé Mene-
ies desbarata â Gunhale 
Marcar. 2 6 6 . 1 0 . vai àBen-
galla.573.8 

Antonio da Silveira Capitão 
de Goa,9.i 1 . Prende àPero 
Mascarenhas. 6ç>. 24. larga 
a Capitania de Sofala. 185 . 
3 4.ftias vittorias naenfeada 
de C a m b a i a . 2 1 1 . a t è 220. 
nas terras firmes deGoa.469 
I . Capitão de Ormuz.267.9 
Capitão de Baçaim. 498.37. 
Capitão de Dio.515 .9. de-
fende aquella fortaleza áos 
Turcos,em todo o livro de-

. cimo. 
Dom Antonio da Silveira vai 

com húa armada ao Eftrei-
10.2.40.37 .morre cm Or* 
n v u z . 2 4 1 . 1 3 . 

Antonio Tenreiro fua jornada 
por terta de Ormuz â Por-
tugal. 28.4. 

Antonio de Vafcõcellos mor-
to. 686. í$ 

Antonio da Ve iga morto.(J9 3. 
7 

Antruz.42j .3ff 
Árbitros nacaufade LopoVaz 

ôc Pero Mafcarenhas. 80. 

Arél de Porcà.102.29 
Atabad fundador dcBafçoràa 

velha.173.3 3 
Avicenna onde eftudou * & 

fua paisria. 327.2 

f Babor 



. r 

" B . " 

BAborPatxiali Re i dos M o -
goles toma o Reino de 

Deli?.j 2. fua embaxadá 
à Soltam Badur.297• 1 1 • pe-
leja com o SangaRei de Chi 
tar. 30 1 . 28 . fua morte .314. 
ir 

Babnl Rei do Delij perde o 
Reino. 33 2. 2i 

BaCai m fua.de ftruição. 1 1 6 . 1 0 . 
& 255.23" 

Ba«ariaiia Provinda,Sc Badina 
cidade. 316.40 

Bádur Chan.zS,'. 1 7 . f u a fugi-
da. 2.83. 8. feito Calandar. 
13 .9 . 15 . levantado por Rei 
do Giizarate. z^o. 36. fuás 
crueldades.291.30. fua ref-
p ofta à bmbsxada de Babõr 
297. x6. toma o Reino de 
Mandoii.305. i . entregáfe 
lheRaoíínga.joó. 35.toma 
o Reino de Chitor. 3 1 4 . 7 . 
DàBacáim ao Governador. 
2 7 0 . 3 1 .feu exercito contra 
Omáúm Patxiah. 3 3 8.2 6.fa-
gidá. 3 45. 24. recolhefeém 
Dio. 353. 1 1 . prefente que 
fez áò Turco. 3 5 <5:30.dàem' 
Dio fitio para húa fortaleza, 
3*55»: 8 .fiias màstenções^S? 
2 5 ília morte 508.7. relação 
dé feuí vidos , &virtudes. 

, j 09.19,fuas riquezas.517.4. 
' "B agadad cidade. 1 7 2 . 3 1 ' ;'' * 

Baguer íeríhoriò dc Resbütos. 
.. 5 0 ? - 1 3 
Bagòiis montes. 3 1 7 . 1 1 . 8 c } l " p 

Baneanes feus coftumes. 2 j'6. 
I 1 

Bantam cidade.40.1i. : 

Barcurídá Reino.5 ç í . 1 9 
"BaròJar c i d a d e ^ S . 37 
Bafçorà cidade «3ç feu íicio. 17.2, 

.3J- ' " 
Bàfçora s velha. 173 .2 9 ' 
Baíhão vieira rnòrtü.5 96.1. 
B é a R i b . j i g . 37 • 
Beadalà pórto feu fitio.537.2S 
Becque fignifiqni.237.31 
Beerà cidade.32S.30 
Belchior de SorífaTavares vai 

I N D I C E. 
à Bafcorà. 172. 16. o que fez 

' íiaquêllaxidade.i7í.-SífeiGa 
pitão mòr do mar de Ormuz 
vai allhade Baharé & o que 

. faz nel la . iS i .&c. 
Bengalla Reino fua defcfipçao 

& coftumes dagenté delle. 
5 5 5 . 

BetRio.328.31 
Beth Ilha íua defcripçáo. 225. 

25. tomada porNunho da 
Cunha.228.27 

Beththana cidade. 174 . 10 
Bidercidade.41 1 . 1 1 
Bifapor cidade,414.27 
Bifnaga cofhime do feu Rei . 

432.32.feu exercito.434.2 
Boenegobago Re ideCe i l am. 

87.30-48(íiiJ.5c54i;i7 
Boharà cidade feu eftudo. 321?. 

40 
Bohaat Rei de Ternate fua 

morte. 1 2 5 . 1 4 
Boleife Rei de Ternate. 3 8 1 . 

Borneo Ilha & cidade fuadef-
cripçáo,& feu Rei .379 3S 

Botiparao foge d? Raofingâ. 
307.39.venceaAlam0.30S. 
2(>.íu'amorte.348,4 

Brava cidade manda pareas ao 
Governador. i fS 25 

Bras l'ereiraprefo.3 95 . 13 
Bremma Limma Reino. 556. 

17 : 

Bt1fullh3.f3.5S 
Butuano Reino, ói? 3 

ü; « ' ; . C . ,.,, 

/ • W b o l Metrópoli dos Mo» 
goles. 3 2 8 . f i " 

' Càchabaxq'fignifi'qiie.3 30.3 5 
Cachil que figmfique.2 3 8.16 
Cachil Aeiro lévãtado por Rei 

de Terriate. 3 9 8 : 1 9 . folto, 
' 690.25 • 

Cachil Colam fe fez Chriftáo. 
529.29 

- Cachil Cabalou morto. 380. 
30 

' C a c h i l Dâialo Rei de Ternate 
391-; 7. privado do Reino. 
392.20. fua ralécia. C16. i j . 
morte. 3 7 

Cachil Daroez. 121.3 3;(eucó-
felhó» 12 » : 19. irytnitade ; 
eon CachilVaiaco. 126. 1. 
degollado.i 30:2 

Cachil Mir Rei de Tidore. 
4«r.ii' : 

Cachil Rade fua vittoria. i 21 
' 22.5-^20.4 

Cachil Vaidua prelo. 1 1 6 . 40« 
injuriado.127.12 

Cachil Vaiaco.uS. i . fuamorte 
126. 25 

Cafres da Ilha de São Louren-
ço & feus coftumes. 1 3 4 . 3 7 . 
& 145,1 

Calara cidade.42411 í 
Calaiate.10.30 
Callecarè.579.22 
Calecut& f u a f o m e . 2 c o . 2 7 
Calandares & feus coftumes. 

289.17 
Camafoqueimada.62. i<í 
Cambaié.t cidade.274.54 
Camarcant.3 30.37" 
Camiran Mirza irmáo de O -

maum Patxiah. 578. 30.5c 
58^15 

Cancana feu eftado. 320. 2 j . 
fuamoite. 34S. 15 • 

Candar cidade.589.37 
Canoíccidade.5 84.28 
Canfòr Algaurifua morte. >44 

11 
CaúrRc ino .557 .8 
CarCarij r io.275.5 
Care lugar deftruido.88.1tf 
Cargue Ilha. 1 7 4 . 3 4 , 
Capitulações para feguranç» 

de CKrtftováo de Soufa & 
de' o'Utrós.81. 3 

Carah'acen abrafado.687.19 
Carn'àfòrtaleza.497.16 
Carta dei Rei de Portugalpa-

ra Afonfo Mexia. 1^ 25 
De Chriftováo de Souíà.70. 
2 6 . 7 Í . Í 3 . & 2 8 

, De Lttpo Vàz deSampaio^ 
6 8 . 3 0 . & 7 1 . 9 
De Belchior de Soufa. 1 7 8 . 

: 3 ° ' 
Do Hidalchan,4<íi.i o 

,. De S o ltam Badur: 357.2 9 -
De Omaumpatxiah^ 5 8.7 
De NTnnodaCunha.699.2<í 
&c 704.0 
D o y i f o r e i D . G a r c i a . 7 0 1 . 
5 Î C«« 



Caftelhaitos chegáo aTidore. 
49.3&.comáoa Ilha de Ma-
quiem.5 5.17.csmão hüa ga-
leotta aos PortUguefes^óo. 
a i . fão vencidos dosPortu-
guefej. 113.35•ajiwtãfe cotii 
ciles.396.35 .embarcãofc pa 
raalndia.397.4 

Caítidade notavel.280.7 
XatabrUiio Réi dc Tidore.3 97 

18 
Caucafo monte.327.Si 
Caxem cidade.94,3 8 
Caxear Regi5o.3 3 0 . 3 7 
Caz i i j cidade. 328.15 
Cerava porco.3 80 . 17 
Ceremonias dos Gentios. 301 . 

M 
Ghacatais.320.2 
C liacuria eidade.po. j t 
Chatigam cidade.5 56.6 
Champancl ferra fua deferip-

çáo.35 i . i o 
C h a l l e & feufitio.242.36 
Ch3n que íignifique.2 3 7 . 1 1 
Chan de bibij Rainha,414. n 

fuaindinaçáo cõtra Vendo. 
4 19 .34 

Charwono.328 .57 
TLhindarijçidaJe.342.9 
Chande ChamrmáodeBaduf 

304-15 
C hacigam cidade & rio.5 5 6. 5 
Chatijs. 197.35 , cIu e fignifiqué. 

20S.25 
Cheguide pórto.40.16 
Chiaufe que fignifique.237.4a 
Chiamorio.39.19 
Chijsfeuengenho.277. 32 
China Cutialc caccivo. 92. 3 3. 

rcfgatado.93.3 
Choromandel.408.28 
C hriftádade que fe fez cm M a -

luco. 62S 
D .Chriftovão da Gama. 696. 

15 
Chriftovão de Mello fua vitto 

ru.ui.34'moIto-5^.jc3 
Chriftováo de Mcridoça Ca-

pitão de Ormuz.78. i 
Ciu-iítovão de Soufa fuas qua-

lidades. 70. 3S. autoridade. 
7z.37.obedece a Pedro M a f 
carenhas.7 9.2.obriga a L o -
po Vàz que fe ponha aderei 
to com Pedro Mafcarenhas 
80.3» 

I N D I C E 
Chiriftováo de Soufa morto, 

67 ii 2 
Cinde Réino.588.12 
Cingapuraèltreito.j 3. 3 
Cinguilim lugar.202.3 5 
Ciftou Prôvintia.3 27.26 
Cobel ElaVat, Catadupas do 

N1io.637.39 
Cóchij donde tomou o nome* 

41-35 
CodavaicamRei.96.32 
Coge Marcar fua aftucia.265i 

ii 
Coge Sabadim reígatta Mar-

tim Afonfo de Mello. !>ii 

Co«eSofar.26.i 3 . fa i fedeDio e* « 

641.35 .perfuade a el Rei de 
Cambaia que faza guerra 
aosPortuguefes.643.12. vá 
cercar Dio.645.29 

Corgetechaii Capitão do H i -
dalchan. 4 1 5 . 32. lua trai 
çáo.425.1.vittoria. 4 2 7 . 1 0 . 
defpojado do Nizsmaluco. 
418.11 ,recolhido porei Rei 
dcCambaia.429.4 

ComotaijReino.557.1 i 
Commorollha. 139.35 
Concertos entre Nunho dá 

Cunha& õ Açadachan. 43 1 

Entre o Hidalchã, & el Réi 
de Bifnaga.43 8.3 
Entre Xerchan Sc Mamud. 
5S19 . 

Condições de pazes entre o Sã 
morij Sc Portuguefes. 199. 
11 
Entre o SSga, Sc Eadur.31 3* 
14 
Entre Badur Sc Nunho da 
Cunha.559.19 
Entre Nunho da Cunha & 
cl Rei de Xael.551 .20 
Entre D . Efteváo da Gama, 
& el Rei dé Vjátana. 604.17 

Conjuração dos Reis de Ma--
luco.401.2i 

Cofpet1rReino.557.36 
Coftume dos Reis de Bengaí-

lànosprcíentes.566.1 
Dos Reis da Ilidia. 2 0 7 . 1 4 

Cota cidade SC feu íitio. 486. 

39 • , " 
Cutiale Capitão mor da arma-

da Malavar.4.3 3 
Cota Malmulco que íigniSqu« 

238 . 10 
Cota Maluco.410. 30.&42-3. 

27iccrca a Naiteguir. 437. 

CoüReino.557.25 
Cranganor.474.34 
Crementij Rainha de Chitor. 

1S8 . 30. fua aitucia. 337, 
.. 17 
Crueldade notavel.227.51 ' 
Cunhale Marcar fua crueldade 

264-22,deftruido.266.26 

D . 

DAbu 1 . 18 5.3 8 
Daio cidade.40.19 

amam.216.1 o queimada. 2 i j i 
32ideftru1da.270.19 

Dangaíij que fignique. 328. 

Darbande porta 318 27 
Decan R e m o , òc feusPrinci-

pes .41 1 .3 
Dehj R e i n o , Sc feu Império. 

282.33 
Deíingue R a o R e i de Cábaiãi 

283. 15 
Deslealdade da Rainha de Tet 

nate. 394.2 
Devafla d'el Rei de Ormuz. 

167.30 
Diamuna «0.328. 1 
Diíferenças entre D . l o r g e , & 

D.Garcia.54.1 1 . entie C a . 
ftelhanos.59 19 

Digarde Napatam.264.32 
Diogo Botelho fua notável viá 

gem.362.19 
Diogo Lopez de Azevedo,fua 

vittoria.627.39 
D i o & f e u f i t i o 230 .9 
Diogo de Mello Capitão dé 

Ormuz prefo. 196.39.1ivie. 
197.1 

Diogo de Mefquita cattivo 
fcitanimo.99.i.& 10 

DiogoRabelío.579.21 
Diogo da Silveiraàpitão mòc 

196.18. vigilantilsimo. 197 . 
i+.poememnecefsidade o» 
de Calecut.100.5.desbarata 
o C h a t i a d e Man2.1l0r.109 

í » 38, 



TV 

. it O, 10. fcfiH^t^ÚííSL-Í^T;' 

Doçor comarca.34*.. 
DokahM ciâ IS-î S;, i " 

- > •Díiaiflajv Gqv-e-iíiiauSr de: C a -
baia 5 17 . ; S ; ••'. 

..r-P'isrte ©oá lhov üh-af- vitSoria.!-
• 31$'. $7jíiÊiiái^áo»:&%ri o c-• 

- > duaí;4afgorifeea aífbgado. 
• • j^ií.lf • 7 -

Jjiíbf Ch?a hiha d.; Xiah 
. Obm^í7.5:J4••: "i 

. Eítor.d«SíK;<iiran&ã iktyia'rf. 
, . -. ̂ .fía.prisaa^y/í dŝ faxa-

.U-a 
., t ; iríttp rias. •• n a > c o fia * de 

Carphaid, ua.ij. íax-vaflaU 

. '.̂ ílLámRice.î S; rt-.a t 
Embaxadore?d'el Rsi tic Vjá-

ta-ria.804,̂ 4 ' [••• '• 
.E m3> ax a J a la .0 ida r ao Hid ai-

clú43^.'it. .de-Badòrf-à 
-'-. i.jht--ÃÍ A Cu !) aa,if04;5l-'3'' 

Middled- r-Kiaii''.'-' 

Enriqúe pÃ Macedo ,,àiándtá,-
v̂éí.ptfleja.9«{̂ ,ç>r. Í; 1' 

D o m Ú !iEÍga.ç;dj!:M«seftfsjfá z 
mat. té. 1.3 á ' . 

Eri- Cátia-, Caj>/t%-dds-jao3. 
.v ó97- J 91-Í ; : 

Efcacdar Chart morto, 508 . 
' J7 - " : ' .,- • : " 
E ípndar Rei dõ j 

í7- '"" 
Eít-jvSo de Chavcg.407.1; 
Dom Efteyáp da Gama.2 j 1 ,9, 

£Jf-iRpí-i^S.fpo.ió',. 
Eti|liraçê?,Cias fotíceS.174.1? 

..... . E». 

J^ÂÍíÇí luf l .44. 2-2 
Feicâjluüre- de hum moço 
.crjado'de Lopo á;a Soafa. 
'CJÚ.J ' 

F tf i pãô B.aldaia.éo.;i ííi 3 «of 

IH • -U . • £ » 

• t êfii Jai$jr£íin\l T. v.Si-J. 1 r 
F ívnáo dí 
FtraaQd«̂ «̂  de- Sototó îotó' 
""47717. ' >;'•..'." :> •' 
FtTnabdp:de la Toijeidsgí̂ d: • 

.Tidpfe t ai.jj. cp-mGèftaie 
tom 

• Ò jFéinaíixla&íjímt pá îtáo; 
de Ôcmtiz.5 51.3'á j ' 

•Ferííá(j.dfi-MQWes/5:7.9:'i"* 
|>.Í£ína!xdo.Mon.froi,4p.7i2.S -
Fernão Penrsadp,âS> .17 > .. 

• F ei;jiSp Sfi, ja .z y; " 
Fernão Vinagre. Cierigpf, fua 
' wirtpÉi;a.(f̂ 7iv i -"* 

de T i 

Fortaleza de Balíarêtnii S7.3.}. 
• - ...D.e Çhaüe,Í4 

ÍX-.D..7,1. ; í; ; . ;. 
íçánGifío ie Bápgodi$èr&4$* 
. 607.38. ." . • 
Eî dcítco di Gdnha •fea.lóu-

Doai fraaciCcode Caítrosfua 

franfiieade fiouyea,bqite íez 
. copj ei • Rei-He- Rixat;-167, 
. ; o cf e o de D i o. 6 j 7 ; 14. 

franciiço Godinhos feufèito 
* jiaíbré.j.i 3. .. 

Fíartçi fco Pí;checo.(S47.t o.:e n-
. t r êg aíd ao s T urc o s. í <;. 1. j 4 

Fjjincifco .Pereira de Berrédo 
Capitão-deChauf; 2.18, ã 9» 
vencirJp.iifj;j . ; ... V 

Francifco de Sà . feus requeri-, 
mintas,8:,-22; íliccçilci da ftú 

jornada a Sun4á^'..í4V" 
Francikó,de Seausira^ffj, íjí 
Frángues quem fejáo... 2 fr 
Froícas dà-.lndia do ".aino^e 

• l ja6. i-j . do'atino de;.< 5.27. 
77-do aneo de 1 ,-zS.'i 3 î -o 
anno cíe 1519.̂ 85. do annn 
de 1530.-223,- "tio armo de 
15 3t.zjy.doânso de 15^2. 
2ji .do antiode .. 
. do annode-í ̂ 3.4.209, dôaii 
no'deL

:i 535,3-01 ;do ahn» 
a 5 3 íi'478;do lifnó tfel 5 ) •/. 

5 2 8,C!g ag.no ác 1 j} 5 ..í 

" G 

mosic 
V J 

l^íff^íSÍSÍÍp .dorGuz: 

lli! 
G. 

'Cí: vtiím j y-l í-
< . l ; > ! a < " 

tí .bat oucinva 1 tpçre,4a , 
a corre 4oJ jCaftel hano?. 51.-
3 .prefo ptn-D jGrg^&prr.i 

r. "dsD.i éçgè 4:2̂ . Sf a 
r ' tèfaa Pór 

iagsi.jg,^' ••- ' -
T).GJrcia de Çaftráá?<íí;J$5: 

feiCarua loire âe LoaifiGa» 
pitáode híia .armada,dí Cm« 
ftííllü. 5 Qj i í• 

D. G areia de JNo rónina ^i íoí«i 
da Indií. á j S 38. eatréga.íè 
da gp1veraóiS .. 5 5. íaa. aç-
jaadsXíjr.jo ,., .... 

Gaípar. Paez» fua' viagírm i o x , 
. 1 4 aJsús feitos ieu's valeto-

i0S.i0t..27, qaeipa áj.hitus 
! "ás Mei'iqdeSáca.204. ja 
Gafiwp jiç SQUOL»̂  feu.<eŝ }£OF 

Gate Serra.42c}.-jo •' 
G t ila lo cidade..(áeítruidx 5 
• 5'? 
Genete Chan, 429.24. fua pcl-

S/n.444 l i ,.; . . , , -
Ge.ara.r£0'ij-2ií.3',.S • . . . . 

"fílT-, ian íülio, de, Xerc iun, 

Gízaira Ilha , íaa .defçripç£o>' 
' Í 74/ 12 . ' 

' Gò .̂icrdarl-T.ijo.io-
D .GqnçaJo.L̂ tí: ;.aiâp. 157.15 

r G d lie alo' Fa; cáb inofco.ósS. 
.'Gonç-do G-eK--fr.de,Acevedo. 

'f&iú&tfô.r: . ., 
Gõçaio Serei í: a .v.d-pçr Édcíjo 

àÍerniC2.37j^á;prenác a 

Goáçalo ^».-tbif 

GaipjaVsz.S^usxadifvó 



Goulacandá cidade í feu ficio. 
4 U . 2 J 

Gouto cidade, j 17 
GuaidafuGabo.izoi 16 
Guardião defamFraricifco.69. 

39 
Guipao Rao morto.foS'. 40 
Guazil ci'el Rei de Cananot; 

íèulouvor.194.34 
Guzarate Reino, fua defcrip-
! 530.274.14 

• Í
 1 

H. 
TLíAidann, 24. 37. friaeá a 
•*• * Raez Soleimãó. 25. 8; 

vencido&motta . i j . jE 
Hamed Rei do Guzarate, fui 
. prudência & juftiça. 283. 

lo 
Hamei Ilha, 6.1,9 
Haibarviila.328.22 
Hedeleçhan.j7(í. 1 
Herccidade.jicí. 38 
Hidakhan,& feus eílados.410 

4. exercito. 4 12 . 37 . morte. 
4H.5 

Kildan Mirta. j8j . 3 
JEÍomem de 530. annds. 522; 

8 
•Ht>rachan fteind. jaí.jií 

Hazara.32S.1j 

r. 

TAmona rio. 327.40 
lamperuj Rei da SinJe, fuá 
morCe.349.I4 

lana Hamed Zaoi veedor da 
fazenda do Turco. 6}4. 4, 
morto.^S. 2 

Ianebce Capitão, morto. 4$<r. 

láglichiari que fígnifique. i 3 $ , 
i 

Iangrichan.285. 18. fuainorte. 
3 00.31 ' 

Iaoa,& íiudefcripçáò.jS. 37 
Iaquettefeu fiti0,193. *4 ; 

Ilhas de Gomez de Sequeira. 

5 S-39 
ilhas ou Leziras do rio Gan-

- ges.$J7-4 
IngoxanCiaade.ji8.jf« 

I N D I C E, 
InizaMalmulco que fígnifique 

159-9 -
Inventario da fazenda de Sol-

tam Badur, 516.4 
Tomanesrio.̂ 28. i 
Ddnloãode Caftro.696.id 

291. i 9. 
Lave porto.380.17 
Leziras. 174,34 . 
Lionel de Taidè morto. 157. 

A© . , .. 
Lobu queimada.5 i . t 

Dom Ioáo Deça,fuas viítorias. Lopo de Mefquita, ;& feu ani-
cjî .IO.&C. ,1110.981/ • 

loãodo Avelar.106. ,i.recupd Lopd dè Spufa coutinhd.650. 
ra a fortaleza do Nizamafií-
00,109.17 

Fr.Ioão de Haro approva a fuc 
cefsão de Lopo Vàz de Sam-» 
pí io ; i Í ; 30 

Ioáo da Fonfèca, &feu animo. 
. G69. 2 

Dom Ioáo Pereira.257.18.449 
S.fèu feito illuftre.45 4 .27 . 

. vitcórias455fi8 
Ioáo Pirez,íetizelo da bandei-

ra da Criiz.íc de outros Por 
tuguefes.fitfi.3 

Ioáo Rodriguez, Homem mot 
10.406.xi 

Ioáo Rodriguez de Sdufa ràor-
to.5 97.27 

Ioáo de Santiago, fêusfucccí1 

fos. 321 . i . 350. ro; fliorttf. 
50S. 16 

Iogués que íejáo.2S8. i ^ 
D.Iorge de Çaftro,6 2.14 
D.Iorgede Lima.241.14 
D.Iorgede Menefes,fett perí« 

go.8.9.ferviçds,52.10. viá-
gèm./3.i.entrégaíè da for-
taleza de Ternace.54.9. vit-

. toria.i2j.iò-feitdbarbard. 
i28.<J:prefo.j84. i j .defter-
rado para o firaíll, & fuá 
morte. 3 8 5. 1 1 

Irihãos de Solcam Badur , & 
feils fucceflbs.240.18 

D.Ifabel da Veiga. 671. 25 
Iubolugar.i4i .31 
luçuf Capitão mòr do mar.6 3 8 

l u r d á o de Freitas,Cia ftratáge-
HU-446.J o.feico ilultrc; 4; 1 
}9 

LAorcidade.j78.4 
Latifachan irmão de Bá-

dur. i$f< t j . fua morte. 

29. ferido, C j t . feii tratado 
do cerco de Dio.ij7r.15 

Lopo Vàz de Sampajo reee* 
be o governo da índia; 3; 
z6. vittoria. 7. 34. prendi 
ál<nis fidalgos. .76-, 1 . feu 
animo. 8 1 .37 . lentença em 
feu favor. 85. 8. armadas 
que fez. 8«. 20. hsandá fo-
corrd 3 èl Rei de Geilam; 
$7. 37. desbarata a arma-
da dos Málavares. l o i . 354 
queima Porca, 103- is- Vit» 
toria notável da arraiada de 
Cambaia. loS. 33^ entrega 

~ a Índia a Nunho.da Cunha 
194. 20. prefo. r96.3õ-livre^ 
197' » 

Achina dos Turcos. 657. 
3.outra. 674.33. oiltra 

de Rumechan.y ySKj 
MíCâíeonotavel.257.1 
Madtine Pandar cerca a el Rei 

de Ceilam. 87. ^4. & 485; 
, ' . :38 
Madrefabat.238.40 
Madre Maluco.285.28. 4 1 0 ; 

29.J27.1S.&C. 
.Vdgog.32ii.17 
Mahamed Chan Rei de Ben* 

gallà.59}.<> 
Maluchan herdeiro do Hidal-

chan.414.29 prefo.419.13; 
tiramlhe os olhoS.421,1,3 

Mambadabad cidade. 31 j 1 9 
Mamud levantado por Rei de 

Cambaia. 527.17 , 
Mamud Çhan irmão de Badur; 

i85.18.morto.2sf1.34 
Mamud Xiah Rei de Bengalli. 

562 i.fuamorte.533.18 
Mamud Rei de Mandou, mor» 

t0.304.3f 
j M a n -



Wandinaicid^ftzSorfi * 
Mandou Reino iSo.i-7' j 
Mangalor d d a d c i o i t O . q u e i 

mada. t j i . 19 , ^ 
Mangalor Ligar.108.1,9 .tomâ-

do.zo9.i9 
Mangiredé Caimal.478.17 
M anoel de AlburqueÉque.170 

- 14-fuas vittórias.i 56.8 -
Manoel Falcão.49.ij 
Manoel da Gama. 9. 18 
Manoel de Macedo prende a 

Xafufo. 16 1 . 18 . vai de Por-
tugal aOritfuz a préder X a -
rafo. 164. é.defana aRume-
châri.261 54 

Dóm Manoel de Menefes pre-
••••«"• fo-550.i7.liyre.j5z. j 
Manoel Pasl cco morto. 378. 

»5. 

I N D r C Ê . 
Meiique Az 284.40 
Meiique Abrahemo. 4 14 . í c . 
• pr eto.415.3 oito k ò ^ i á. 40. 

f?nhordo EftacFo dc Hidal-
chan feu Pi i .4 19 .2 1 

Meiique Guf farandina fua 
crueldade. 4 1 1 . 12 . caftigo. 
418.1 

Me ique CnfoCocheca. 424. 
11 . fua morce.4ij.i 

Meiique Liaz fenhor de B i -
^ çaim zSó^o.palfafe aos Mo 

goles. 3 45.31 
MeliqueSaca Capitão de Dio, 

fuas cartas. I'J . 27. feu fingi -
mento, & tenção. í } .8 i3c 

• ' 39.ÍU as m11 icias.ic aáucias. 
201 . i '9 . io j í3 .& I9 1 . 38 .mã 
da hum meflageirõ a Nunho 

Manoel de So.ifa Capitão de 
Dio. 367.íz. feu feito vale-
rofo.490.3 j.íúâmorte.joí. 
M-

MsnforRcide Thebaida. 637. 

Marab a lugar queimado, i 04. 
19 

Marcim Aforifo de Mello Tu-
íàrce vai focorrer a el Rei de 
CeiSam.87.38.deft.rue f C a 

• . 8 S^Tpêrdefle nã ÚHa de 
• Neaamalè.So zí.HreCúttivo 

91.3 .r?(gatado. o' 1.3 5 . vai a 
Bégãlla 2J Ç.3 '.henellacat-

• tivo.j7i.6- l ivre. jgí . 35 
Mavtim Afonfo de Soulach;. 
5 g\aIildia.z69.z') .TomiDa 
" mim. 170 14.vai àDiò cha» 

iri ido dèf Badur.3 J 8.27.acS • 

Íanha x B11 ur. j 69.3' 9. dei-
irata aos Colemutrs 5c lhe 

'quíimvo lugar 4?#.z. Ven-
ce a el Rei dé R?pe'i-n, & 
áeftrue icidade.4§o.6. Ven 
ce ael Reide Ctlecut. 4S2. 
12. a Ciifiitle Marcar. 484. 
loa AU Abrahem. 4^8.11. 
a Pace Mastar 539 34. 01-
tras vitro lis fias 54 z, 14. 
&c êmbarcife para Por:u-
gal.7óS. i 'z 

Marcin Inhiguez deCartJtH2!i 
no 50 . 1 1 

Martim Vaz Pacheco marco. 
,684.jí "" 

m e s . 3 R R 33 i f f -
M olcam cidade. 5 88; 3 5 
Mombaça tomada. 1 4 7 . 1 7 -
Mongue. ugar.^05i7 
M o 1 i t a ngane» 15 ç','3> ' ' ; 

Mouro parente de Mafimede 
f;ÍEo3Ghi:i(trcr.á29.35 

Moutel.irha.60.9' ' -
Muar rio.595.z5 
Miijatechan.ji f.zo.apprefen» 

tafeaB.1dur.3 j8 7 . 
Mujatechan Tanadar dé Da* 

bul.424.zoA*4i6. z. venci-
doi4i7.5 - ;•••• • • ' 

Munho Mahamed filho d ei 
R"cide Mel 1nJe . 14 1 . j t 

Minho Mototóif 4 ^ 3 6 
Mac Mahamed Embaxadòr <Je. 

Badur.494.18 ••'•••v-«vel 
da Gunha.20i. 25. foge de Muftafa filho do' Giani Turco 
Dio. 295 . i j . torna .1 Dio. 
3 10. 18 . fua morte.345.3} 

jue Tocam Capitão de 
Dio.feu feito valerofo. 3 1 7 . 
i8 . fõgédeDio 320ítò.to^. 
l íaaDlo.3l0.z7. fua morte. 
Í45-H " 

Meriche cidade.45 6 . 1 4 
Mefo1-otamia.i74. i j 
Mn1nfi1.j3.38 
Miguel Vàz feu esforçado *tie 

vimento 1 . 1 j 
Minarem nrtorto.5 08.40 
Mindanao Uha.628.40 
Mil' Daud Rei de Ttebaida 

morto.637 20 
Mirao Muhmald fobrinho de 
. í Badur.3J3.32.&'37Z.24 
Muza XiaS Tocem fenhorde 

Tata.58^.3 
Mirzaman vem a Corte deBa-

d tr. 3 14 3 8. intitulado Rei 
db Cambaia . j i j .5 . Capítu-
los encreelb, & Nunho da 
Cunha, j t 5 . 3 5. defpolluido 
do Reino.5 31.3 3. ReideBé 
g i l l i , & lançado delia. 5 84, 
8 mOtCO.j87.aZ .. .;>..• 

MiiCalam Olan» que fignifi-
que.j76.16 

Modafar Rei de Guzarate. 1S..5 
ti " ' ' ] 

Modaf.irxaomoeda.iSj.14 . 
Maduro porto 380.^7 " ' i 
Mogoles fila origem: 32c.40. 

C 1 i • * •-' -

Solimáò.694. 4 
Muftafa fobrintodcRaèz So-

limno.mstaaHaidairin. i j . 
3 1 . fua tenção. 2.6.8. íerca: a 
Adem.i7-.6.thegaa 
hé caufa dé fua defemío. 
1 3 1 . 2 1 . honrado de Badur, 
2,6.,s 
VejalVe.Rtimíchàrt. 

Muftafa Naxar Rei de Zebiq 
64o.i3 

M.iLiU]úe I lha . 174 . 19 ' ; 

N. 
r ; 

^ - r A coda Hamed Rei"de Ze-
bit.640.6.<Jegollado.'640. 

. u • •• • :• r :
 • '* 

Nagotanario.iti . i 8 » 
Nagundinrio.43j.1 j 
Naiteasfeuesfjiço , & vicios. 

2 1 4 1 6 
Narbandario.311.9. St j f i . i l 
Natíinga.46j.i .. 
Naufragio de Manoel de la 

C erda,.?: Aleixo dè Abieu. 
i35.zi:-. iv; 

NegamJellha-So. 2I 
Nicolaolufartcij^jity ' 
Nilaocidade.318.13 
Ninao Rao Capitão de Di». 

357-it 
Nizamaluco. 117. ioj. 410. 

íaaiei1lingoaJti'aje,í5ítòílu Nozcarij cidade.»8i. u" 

Nunh« 

/ 



\ 
Nunlíp ila' Gnnha fua? quali, 

á.idc*s.'r ji.-1.'parte <Je Por-
' ttigal 'a^ávetn ar a India.i 31 
~ >o.perd«da fua uaò.i 5 3.5 8, 

tomaMóbaça. 
• ga a Ormuz» 1 6-i-24. conde-

11a a cl Rei de Ormuz. 167» 
3 fé o que ordena n-áquelía -
cidade. 184. 18. entrã em 
Goa, 1-85.2.5. chega a Cana- i 

• nor,5c mãdareííêax feu Rei, 
• -ty 4..Í.& zí.chega aCochij 

195 . 25. como trattou feu 
Rei. 196. 16. prende a L->po 

- êíSángiWa 96.50.ve-
fe co:Vi é! Rei de Caríanor4 

; Xof .5 ,fíi i.canJiçáo ai hei de 
.ipaiça.' 2.07.^1.; deílruí : a 
lilia de Betli. 118.-55-. com-
,b i t e O i o . ç . i 3.faz í for-

' ;t>ileza de Çhalle. 145 . ' ?o . 
tí^ma feçaim.a5 5 í zorvái a 
l)io verfe com Badur. z64>. 

I M.tofma D i & j 61.1 i . fu»-
. <ja nella a fortaleza, 366.38. 

começa a fortaleza de Bà-
çaim.'57'tr.i.tprna a Dic cha 

• mado de Badtir;5'of, 9. feiis 
' raio amentos. 51 i . 39; 518. 
"f. ti.pitte deÇochij paraPor5 

1 tligal.709.7. fuá doéça.709. 
• 2o.fitaí dçrradeiras paluvrás'. 

&mnrfe,3celogio.7 í ò. 
Nunhes Freire íuá vittoria^Sff 

»4 
O , 

x M a i Patxiah Rei dos Mo-
ygöleS/262. 50. preíènte 
que mandou a Badur, 310. 

• 3 0 . faqttea o arraial de Ba-
duv.Ji40.z5. tQmâ a cidade 
áe Gouro.584. 5. vencido, 

- feii perigo. 58Í. 6. pede 
foccörrö a Xiah Tamas. 

O1f1f9mc-abo.z67.17 
Orixá Rcino.410.31; 
Otondo-hgaf.t 43. J7 ; " ' 
Oxorio.jztf.}? ' 

; p. 

jXdatninij linhagem.. 179« 

' I 1 » w r-

I N D I C E. 
Paderari que fignifique. 137. 

Pagem de Badur, feu animo. 

PaioRóiz de Araujo Alcaide 
jnòi deDiö.515.14 

Palie f jrtaíezâ.z i 9. z4 
Parricidio cruel. 1 80.3 8. cafti-

gado. 181.5 
Parvcti montes,317.1 i ... • 
Paropanifus Região.3 z 6.3 4 
Parvolide.4zo>3 3 • ' : -? -
Patau cidade.z 51.33, tomadaj 

Sequei mad i.z $?,.<£ 
Pate cidade queimada.252. 15 
Patane cidade.zoz.Tc»r; . , 
Pace Marcar.iíiò i9.perde íeis 
• navjos.zi 1. 11 .fua hiíloria. 

5347.vertCido.539.j4 
Pate farangue. 391.4 .. ò 
Patamares que íejáp.8-8.3 x •.••' -

- Patarij cidade.Z9̂ .i(» : • 
D.Paulo da Gama.251.11. & 
• .5,9.5.zíí.morto.5 97/2 3 
Pedra branca Ilha. 5 3.8-
Pedralvarezde Almeidà,mor-

t0.506.30 . • 
Dom I'edro.de Caftelbrancó 
;. Capitão de örmüz.jjz« 1 gi 

D.PedrodaSUva-5z8.1.3 
P.ei.Dba.Iüia.153.7 _ • .. 
Pero Mafcarenhas nonjeadö 

por öotieinador da índia, ii 
37.recebido portal em Mar 
hca,z9^ i <5. desbarata a ar-
mada d cl Rei de Pam. 33̂  

.. 3.5. deftrue Bintam- 37-zo. 
chegaa Cocluj 64. tj. feri-
àp.66.3 5 .prefo.69.z4. folto. 
76.3 5 .fua pratticã etn favor 
de fuajuftiça. 77. 4. torna a 
Portugal Capitão dè Aza-
mor.&fe perde no n\ar;86. 

Pero Vàz da Cunha(Sc fua mor 
te.i56.z 

Pero Vàz dö Amaral Capitão 
deCochij.475.9.&ç 

Piedade notável dos filhos de 
Mamud Rei, de Mandou. 
504.14 ; . 

Pimenta onde fe colhe.41.17 
PirMahamedlapguir. 3 3 5.34 
pondangporto.40.16 . 
porca cidade derruída. 103. 

Portó de Santiago . 133.3 i 
Portuguefes fua .ealdade. 16. : 

; i6.*Sc (!?.x feito valerafo de i 
doze.zz3.1 o.defendem ä el 
Rei de Meliwde. 159 38. fui í 
conftanCia; 23j .z j . i procu-
ráoa morte a Gonçalo P é - ' 
reira,335, i7 ; fei fò riòtavél : 
de oytò.581,3 S.fén extraor-
dinário valor nadefenfáo de 
húa galè.iiS. 30 *• • ',* ' 

Provisão d elRei.17. j 4 
P4.1lugaiallha.53.10 í 
pLirbà Comarca.5 8 4 . 3 - ' • 

\Velijs.tf05.Z9„ ií' .. .-•}.?{{ 
QÚcxemir Regi^o^3 Í7 ; 

f • 
R . 

Aez que íígnifique. ÍZ371 
. i3íi isf-fj 

Raez Ale Rei dè Ormuz, i S ^ 
-f: •; 

Raez Barhadim, 170. z8 -.,,, 
Raez Hamed , & fua morte« 

i6z.30 
Raçz Soleimão.14.7, fuampri 
, te.z5.it ; \,„.,7'J 
Raez Xarafó prefo.Jífolto.i 1 ; 

. i q-t reíó fegunda vez,5c foi» 

. to. i 6xí 18. Sc z i . prefoter* 
ceira vez. 16 4, z 3. trazido i 

, Portugal. 17 1 .z 3 .torna fqlt« 
alndia.171. 37 ' 

Rajá que fignifique.z 38 1 j „ 
Ramanáncor tcmplo.537.3i 
RaofingaEítado.30i.8 , 
Raveno.578.tf -
Raxcc cidade,z67.3 o 
Rei de Adem vaílallo d"el Rei 

de Portugal.zziri4.rçbel-
lafe.Óc mata os Portugucfes» 
i 41.5 .emfor cado.641.9 

Rei de Achem fuas traições, 
izo.& 576. 

Rei dc Bacham. tz i .3 4. 
Rei de Bintam quer tomar M í 

laca.30.z6. foge dçftruino 
deBintam.37.j 4.íuà morte, 
iS.i} 

S i ' 



X\ei de Bufiano íe faz Chríftáo 

Rei de Camifino feito Cnti-
, ÍLÍCK619.6 

ReidèÇaná'nor.207.5 , 
Reide Caxem.552. 9 
Rei de Challe.106. 1 1 
Rei de Chitor , Sc leu poder. 
, 301.15 ™pçtCí3 o». 4 

ReidqsCollijs.i^S. j i 
ReideD0far.552.23 
Rei Je Fartaquef5 44. 35 
Rei de Geilolo,fua mprce.3 97. 

12 ... „ i ' , • 
RcideMontdngane.iJ 3.3 
Rei de Örmuzjfeu traje, & co-

mo recebeu aNunho da Cu 
hl1a.164.29 

ReidePacem.596.3 it 

ReidçPam.5 98ji9 ... -
Reide Pimiiarano baptizado. 

619. j 
Reis de Pánda, & Pate. 5 96. 1 1 
Rei de Repeli m vencido , & 

f1iafugida.479.30 
Rei dt Soligario.629.1 
Rei de Xael fe quer fazerVaf-
. . Cello d'el Rei de Portliga!. 

21 í . í 3. prende a dom Ma-
noel? de Mcriefes. 5 50. 27. 
faz pizes com Nunho da 
Cunha.551.20 

. Reiner cidadç.212.15. faquea-
da,& queimada. 2 1 5 . 1 4 . 3c 
16 

Renátambor cidade.ji 3.38 
Dom Rodrigo de Lima Emba 
; xaJdraoPrefte.i 1 .3 1 

.Djfcn Rodrigo dá Lima mor-
to.157.13 

Roirigo de Proença. 676.1 i ; 
raorto.686.21 

Rotazeidade.576.9' 
Rui Lourenço de Tavora.696. 

16 
Rui V4z Pereira. 49^. 32 .Sc 
' 563.28 
Rumechan foge paräosMogo 

les.347.28.recuperafaasmo 
• Mieres, & fazenda. 349 33. 

Um m ichina.5 7 8. 13 . morte 
579-5 

Rumes donde tenhãocfteno-
" Ç i e . í j í . 27 

I N D I C E. 

s. • 

^Ahgiacquc íignifique. 137-

feições do eftrpo.636. J 9-Cx 
torções crueza». 637. 5. 
armada. 638. 18. combate 
Dio.664 39.Íe^aritá ò cer-
co,69 i .36.matafc.695.12 

Soliniáo Rei dosTurccs.63 5. Satigam cidade.5 5 6.1 o 
Sacigan0liha.028.30 32 . 
Salahedin. 302.7.30^.26.&c. Splfeimachan filho de Xerchã. 

degollafuas molheres. 51 ò. 
19.feuÄ feitas,& morté.} í i . 
2 

Salfete.436.28: 
Salfinv.4>2o- 3 3; 
Samiatti ReidaSünda i & feus 

concertos com Enrique Le- : 
me.42.17 

Samorij pede pazes; 197. 3 1 . 
fua preeminência. 474. 13 . 
vencido.48t. 1 1 

Sanga que fignifique.301.17 
Saiiguelaiortàleza.497.16 
Sarangue cidade..3 42 . 1 1 
Sacioagucrio.318.3 7 
Scander.Ghan irmão de Baduí 

285.17.fua rrlorte. 28 
Scandai-çidade.3 27.20 
Selim Rei dos Turcos.24.11 
Serranias de Palé.2 8 i . S 
Simão da Cuiiha vai a Baila-

rem. 187 . 1 7 . poem cerco a 
Ëarbadim.i 8S.27.1evanta o 
çerco.i90.25.fua morte. 191 
M 

Simão Guedez Capitão de 
Chaul, fua prudência. 497. 
.38 

Simão de Mello dcftrue aMa-
rabia. 104,20 

Dara Simão de Meneies folta 
Pero Mafcárenhas.76.35 

Simão Sodiè. 263. 14 . & 596. 
28 

Simão de Soüfò Galvão, feu no 
ta vel esforço,& morte. 1 i 8. 

J ó 
Sunão Vàz Vigairo,& fua mor 

te.404.12 
SinaiaRaja,&feu caftigo. 378. 

29.Sc 379. 10 
Sirote Reino.557.11 
Socotorà Ilha.22 o. 2 2 
Sogdiana Região. 3 27.7 
Solei mão Agà.444. í • fua fugi-

da,449.2 o. vencido. 452.30. 
,&45í 3 

íoleimáo Baxia, fua nação, & 

595-3 , r 
Soltam que figmnque. i 5 8.3 
Soltam Laudij Rei do Delij. 

335 12.defpoilliidodo Rei-
no 336.jirecolhcfe ao Gu« 
zaratci 14 

Soltam Mahamud Rei doGu» 
zarate,& (eus feitos,! 8 5.1 

Soltam Xiah Colij Réi de Que 
,, remm.59t.i4 

Sunda Reino, 8c fua deferipção 
í 9 . 1 6 

Surat cidade. 2 12 . 1 S.queima-
da. 2 1 3 . 1 6 

; . T . ' -

T^Abonaliigar.uá. 3Ó 
> Tabarija levantado pof 

Reide Te1nate.391.17.roi--
nouíe Chriftão, Sc lua mor* 
Ee.399.2i •-

Tabátiga porto.407,3 j , m 

Taguimallha.53.21 
T.ilawgame porto.406 1 j 
Tam11rlang.335.ji 
Tanaíes povos.402.11 
Tahgaran p0rco.4o.15 
Taptijrio.212.21 
Tara Mexernij Chan, & íitas 

vittorias.281. 37 
Tarahan filho de Magog.^26. 

21 
Tartaros Vzhequís.3 3 1 • , s 

Tatá cidade.589.4 
Tercâchan filho de Soltã Lau. 

dij. 3 36.3 9.fua vittoria. 339. 
13 • vencido, & morto. 3 40. 
23 

TeredonJugar.174.jo 
Teíouros d'el Rei deBengal-

Ii.583.31 
Tidore tomada, & queimada. 

4S-*5.i23.<3.&6i7.iS,fclI 
"t10.122.1S 

TigrivV fuas fontes. í74 .ij 
TiuoraReino.55(í. I ? 

Tolo. 



: , • 'v., t ;.. ; ; i m d i c e. 
•T<>Idço ipr>t|M..07 î Va fco Pirez de Sampaio tende .'Xcch il^xit ^ Sc íuá leahJaáe, 

. Í h í m u o de R a m e s » IZ. i ' T i . 24, 
i . • 'tomav^rivsnsi;í»9. ' Xechqu£ %.n<fiqrte,i 37.J5-

Trat:* üxpcfcana.do- A l j ô f a r . Vençfeode itotar.^ i - r$ .& ' i 5 Xeque »Jí^jçót.yra.j-^ j i -
- • "88:8" ' " . " Yendo,; 4 10 - i l 'U esforço. Xeque de Ta:iaa 

; ' w y . i j J c : j á i endò , 447-1^ X«r Ctan,'^ /t . 3 9. pail.ife à 'cl 
1 fcrnâtc.f^çU'i». Prend?a el pérdoardo. 434-.. 3S. morte. Rei de Bçr.g'aiîa^yd 7 ven-

, ïl-ei Tapanja Irvanca.a , .'.'.435.1. ../'• .. .... V , -ce os Ndagaies.ji levantafs 
•j^vji-û.yiiS.i'S.faE gaeirrà. a Vèïftàcida.je.44j. i 1 ' contra .el R e i de BengaHâ. 

relS.eiHé"Bi}chan}.-"j£GG;~ft. Verfija porto 55..Î4 > 3 j..vencido.de Oma.um Pat» 
.'àô'sRei?de Ma.iuèo.40;?,i 3. Vjancanaièa i îne.599.^ ' . • xiah 3 y. coma a cidade do 
vèftceaos AcKSs.îîû'j.».̂ .de Vie-aed? Fonfecaiuaviagem, Gouro. jS j . f . -v ice aOm.ul 

. . v "'. Vj6. Svcalpado na motte de .'jSjv-jS. fcit.Q -feu-digne» 
• T.iu'fis- Cábt.Áisannqjdit.-j• Gonçalo rcreita;.'5S7? $9. .delouvor.5.37, i.S fis graji-
. 'si'"- ' " . Capitão de Te'rnatè. 16 deza. 5.95. feu exeveiro. 

aima- . .' folia a si Rei dë- TeHjife, 5-94.. 4.Teu novo noms.2.8., 
.. ^ ' 3 9 ° i?.ciirsíàeoRéiho l : , & fuaraorte. jS. -, 
TSrcosikmde procedem, yz6. - ,-d.w a ï a f c r i j a ^ p i ' l ' t 1 . ^ 3). Xiah que z.$.-
. g. ....',. v; ' deftru'e Tidôïe : Xi ah ïttnà*I'..i7-j...i 6 
T«n-è';&Tiiri?gel.cidadss í43 :3 fô.^'.if. - ' * : Xiah ï a m a s . 1 7 5 . d 8 . & 589, 

z z ' '• Vnirámà íènfeoí. de- C halte „ . » S • ••'• 
T u r q u i m a n c s . i . 4 ' "' X iahNèlarad imRei doDeli j , 

•Í iSo.i. j 

v. - x . •'. _ 
; •• 'V. ' ' ; ' > ;. : . v ; • ' ; . L r 

U Ç a r j VAUndac.qtte-figRifiqaé. . -
î.y Ttfarai-4ç' Ghoromândch / V 5:80. 16 ., O'Âgazabo Em-bartdar do 

. Xabar'din A gar tnata a Magoei í V Preftejoão.u. 30 
-Va£ ivcnef9 f ta l«z i . '^X47 ' . ' 4 s SaaCa-jò^5,»iórcoí508 feebitcidade 640':s 

Y a f c o á í C u u b a v a i a D i ò ^ l 5S . - Z c i U q a e i m a d á , ^ . ^ 
' i j V ... . ' Xacâtaraporto.40.3-| ;Eoróaftres. jtf . i 



d a s 
i n d i c e 

C O V S A S M A I S N O T Á V E I S 
d a s N O T A S . 

A. 

A çadachan que cargo feja, 
4 1 4 

Achem oÁerece pazes & fua 
deslealdade. 376.578 

Afcmlo Mexia embarcado pa-
ra o Reino por culpas.22 $ 

Ali Sc fiia vida & morte. 172 
Anfião' fuás qualidades & ufo. 

577 
Antonio Galvão feu Elogio. 

6}i 
Antonio de Miranda queima 

vivos hús. mercadores Mou-
ros.212 

Antonio de Saldanha deítrue 
vários lugarcs.240 

Antonio da Silveira deltruíó 
Bombaim. 216 

Antiílhenesphilofopho.iSp 
Arecafrutto.i££ 
Armada do Emperador D ó 

1 Carlos para Maluco.? o 
Outra armadade Caftelhanos 

àMaluco . j9 .&6i 
Armada de Lopo Vàz de Sam-, 

paio.iòíf 
Armadade Nunho da Cunha 
. que entregou ao Viforei dó 

Garcia.703 

c. 

CAnfora que coufa feja SC 
ondcfecolhe.380 . 

Canfor Algaufi Soltãdo Egip-
to íiia morte.2 4 

Cafomilagrofodefete corpos 
de Poituguefes,<íé2 

Caufa daguerra entre o Samo-
rij Sc el Rei de Cochij .474 

Caufada guerra entre Boene-
gobago Rei de Ceilam Si 
feuirmão.SS 

CellebesIlhas , & o erro dos 
Geografos.628 * 

Ch i j s&feu fenhorio.474 
Chitorqite fígnifique Sc leu Cl* 

tio.313 
Chriftovão de Oria tomahiía 

galeotta de Turcos. 3 8 3 
Cidades fundadas per Alexan-

dre: Magno. 3 27 
C o m m o r o l l h a & fua defcrip-

cão. 1 39 
Conftácia ríõtav£l de hiía Por-

tuguefa.5 39 

.. B . . ; 

BA ntam cidade feu fitio.40 
Barbara Fernandez feu ani-
mo na morte dè dous filhos, 

660 
Barbadim comettepazes a Si-

mão da Cunha.i 88 
Barbaria d'elRei de Borneo.54 
Batalha famofa de Malaios&r 

Portuguefes.59<í 
Beljardim Ilha & f c u s morado 

res.61 V I .' -Bernardim da Silveira.^ ( 

Bítele fua qualidade 'ScuEutftf 

-p-\EfcripçáodasprefentesRf 
JLS giões Orientaes aecomo-

dadaáantiguade Ptoleméo 
1 7 6 v V " .. • ' ;• 

Defpojo notável.? 03 
Diamantes onde fe achãofeus 

nomes & virtudes. 380 , 
Dio«o da SilveiriíuaSvíttórias O 

1 5 2 

E. 

EVfrates feu nafcimento 
curfo.i74 - -

Errod^s Geografpmodernos 
acerca da foz de rio Indo. 
loi 

Erro deMercator, & Qrtelid.' 

'.74 . 
Dom Eftevão da Gamafuccef-

fo da fua Nao.2 j i 

F. 

"pCrnando deGrijalva fua via 
A g é.í2j 
D.Fernando Vaqueiro primei 

ro Bifpo de Goa, Sc fua mor 
te .2 j i 

Fidalgos aventireiros da arma 
da do Vifoiei Dòm Garcia. 

• 696 i , 
Foz do Indo.202 
Frandfco Pacheco dègollado 

G. 

p Oga feufitio Sc antiguida* 
de. 2 39 

Gentios doReinode Cambaia 
Sc feus cíftumes Sc r i t o s ^ í 
Sc 177; 

Gunos gerte falvagem.4® 

H . 

T T O Í p t a l notável de palia» 
*• ros,no Reino de Cam* 

I-

TAoa íiadefcripçáojdefcubri-
•*• mfnto Sc povoação 40 
São b ã o Evangeliíta prega a 

Evangelho aos de Bafçora, 
1 7 1 , 

-Dotrfr.Ioão de Aíbarquerquc 
" Bifpa fegundo de Goa. 696. 

- • 1 ' ' Loj5® 



1 N 
L . 

D I 
N . 

C H. 

T O p o V i z d c S ampaioarma 
-»-< daquetinha preftes para 

NunodaCun hi.187 
Cftienado Sc perdoado & fuás 

virtudes.197 
Dona Luis de Menefcsfuamor 

te.140 

M . 

çares fua defcripção. 
6t 8 

D ôffi Manóel dsMenefes pe-
leja ditofamtnte con Hag. 
Mamude.114, 

NAos Francefas Sc feu fuc-
celTo 196 

Neaquile Raii ha de Ternate 
fe faz Chriftãa.391 

P. 
" P Apuas feus coftumes. j $ 

Pallares de Maluco.591 
Pedra da Coroação dos Empe-

radoresdo Maavar.474 fila 
defcrifçáo.480 

Don Pedro .de Câftelbranco 

molhn- & filhos,prefo,& íúa 
conftancia.404 

Selitn i .Rei dos Tiítccs ferilior 
do Egipto,&C.Z4 

Solimáoz.Rei dos Turcos fuas 
emprefas,& morte.14 

Serra do Mandou fua deferi* 
pcão.304 

Solimáo Baxia fua viagem dt 
Dio à Suez.694. <'T ' 

T . 

Manoel de Macedo fe defende p o r t u „ u c f e s q i l c i m ä o t f c z g t a s 

con gram valo,. 1 , $ .deter- y c l J a s > * ß u c r i 1 e l d a d e 

mina defenda Baroche. í 98.m®rtos cruelmente por 
5 6 1

 r r > - húcyranno.jpff 
Maítim AfonfodeSoufae.co- p r c c o d o prefentc de B a durao 

lhe o fitio para a fortaleza Turco 355 
de Dio ? 59 Principio &fuccefs5o dos Reis 

Martim Afonfo dí Mello to- H o D c c a n ^ & t e h e h i Q d o j 

mahiuNiodeRumes 9 f u s C a p i t á e s 4 i í 
M a n o f l d a S i l v a C a p i d o de p^hagoras fua opinião da tref 

hCla armada.87 - •• • 
Mélique Alicer Gipitáo m?>r 

da armada de Djo.i 05. foge 
• . i 08 I 
Melique faca pede a Lopo 

Vàzque .vaaDi i . i i i . 
Milagre do caftijp divino. 
404 
Mindanao Ilha" & fcu deíco-

bridor.619 
Mogolès & fua defc<nJenci'a. 

Monfiallha.140 1 

TAmur Lang. íêus feitos & 
fuccefsão.3 35 

Capitão mòr de húa frotta TefourodeCambaia.348 
da Índia de doze vellas.i57 Tigris fuasfontes,& curfo.l 74 

Tumumbeio Soltam do Egip-
to,morto.24 

Perdição de tresNaôs.196 

pailaçáo das almas. 3 o i 

R . 

T T OmRoque Tello fua vitto 
U na.i43 

s. 
CAngage de Momoja fe faz 

ChriftSo. 39 ; . mata a fua 

Y . 

\ T Aíco Pirez de Sampaio dei 
* xa de tomar aChatigam 

&fuamorte . j83 
Viagem de Portuguefes aBor« 

neo.j4 

Z . 

* 7 A g a z a b o Embaxador á© 
Preftejoão recibido em 
Portugal d'el Rei donj 
Ioão,& em Roma do Pa 
pa Clemente VII.za 

zanzibar Ilha fua deferipção. 
140 

Zoroaftres feus efcritos,& tem 
po.317 

F 1 M D O S Í N D I C E S . 

E M M A D R I D , M D C X V . 

Por Aníbal Falorjfi. 


