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EXCELLENTISSIMO SENHOR.

A D A  l e  mais commum en
tre os Idomens, cujas efpiri- 

tos nao cabem no pequeño efpa^o da es
fera  , em que ospoz ou a N atureza , ou

a For-



a Fortuna , do que ufarem dos malares 
esforcos para vencerem os objlaculos, que 
os prendetn y e reduzem d conditjdo de 
outros multas, fobre os quaes pertendem 
ter Juperiorldade. Huns ha y que pelas 

Juas ac¡oes , e virtudes, aínda a pezar 
da malignidade y e da inveja 9 chegam 
por Jim afazer-fe conhecidos ; e que ac- 
clamados pelos bons , e premiados pelo 
que merecem , rejlituem o que recebem 
pelo muito que fazem  a benejicio do Pu
blico. Outros ignorando-fe, ou ta lvez co- 
nhecendo-fe a Ji mefmos, c ambiciofos por 
natureza , rompetn por tudo quanto ha, 
Jem que Ibes importe o que a nielhor 
parte dos homens penfa, ou fa lla  dclles j 
occupando-fe únicamente em grangear pa
ra Ji a vontade, e favor daquelles, em 
cuja authoridade, e poder fundam as ej- 
peraiifas do que pertendem alcanzar.

Eu , E X C E L L E N T m iM O  SE-
NHOR j aínda que eflou Ion ge de me con- 

Jiderar entre os poneos que ha na or- 
dem dos primeiros , certamente nao hei 
de entrar na clajfe dos fegtindos. A  ver-

da-
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¿ade, o zelo y a Jidelidade, a obediencia, 
o defejo de ferv ir  fegundo as minbas 

forças , fo r  am as principaes bajes fobre 
que affienici opouco q u efiz  para nao défi 
merecer. E  oque f i z , ainda que pouco y 
V. E X C E L L E N C IA  borne por beni de 
o reprefentar aos olhos do mais Sabio 9 
dt mais lllum inado, e do mais Generofo 
entre os M O N A R C A S , nâo fió de PORTU
G AL y mas do Mundo. Daqui fie feguio 
querer, e dignar-fe K  E X C E L L E N C IA  
de me empregar em Cargos bonrofos, de 
me cnnobrecer9 e de me conferir beneficios 
toes 9 e tantos 9 como eu nunca ejperei. 
AJJim foubera eu explicar em altas vo- 
zes quanto devo a V. E X C E L L E N C IA  
pelas m ilitas, e grandes m en és, que re
cebé ! Mas jâ  que nao chega a tanto o 
meu engenho y permittorme V. E X C E L
L E N C IA  que eu tome por teHemunba 
défia minha confifsao o Mundo inte irò.y 
para que em nenhum tempo poffia fa llar  
em outros term os, fem  me definentir a 
mim me fin o , e fem  tocar o ultimo ponto 
da ingratidao.
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IV
EJla nova Edifdo dos Commcntarios 

do Grande Afonfo Dalboquerque, em que 
fe  contém os mais illullres Feitos da Ña- 
cao Portugueza j hum Plano nunca ínter- 
rompido de hum exccliente Governo , e 
de huma política bem fundada 9 e verde- 
deiramente Chrijla ; que hao de fervir 
de ejümulo aos nobres cor afoes Portu- 
guezes , trazendo-lhes á memoria tantos 
exemplos de valor, de gloria  , e de vir
tudes , que deixam a perder de viHa o 
que bouve de grande nos Seculos mais 
fe lice s ; he a O bra , que tenho a honra de 
aprefentar a K  E X C E L L E N C IA : e que 
V. E X CE LLE N C IA  pe rmitte que poffa 
fahir debaixo do feu rejpeitavel Nome a 
refufeitar na lu z do Mundo. E lle  fará 
que eu Jeja ouvido de todos , porque to
dos de commum acor do veneram , e ad- 
miram a E  E X C E L L E N C IA , e fe  inte- 
rejfam em tudo o que K  E X C E L L E N - 
C IA  protege, anima, e authoriza. Af- 
fim  nao fomente pelo natural impuljb do 
meu animo, que he de fe  mojlrar fempre 
agradecido j mas ainda pela Jeguranfa

da

D edic at ori a



V
da tnitiha honra, e crédito , feret fempre 
obrigado a atteftar ejla mcfma verdade.

Bem fc i que V. E X C E L L E N C IA  d  
maneira do grande Planeta , que repar
te a fuá  lu z  com os m ais, e de nenhum 
a recebe, vivifica, e exalta a todos com 
os feus beneficios ,  Jem pertender outra 
recompenfa que a que tem em J i , vendo 
que foübc ,  e pode fabricar a felicidade 
de tantos homens. Porém entre o immen- 
Jo numero dos que foram protegidos por 
V. E X C E L L E N C IA  , havendo m uitos, 
cujo empenho he moitrarem-fe agradeci
dos ; tarnbem ha o abominavel exemplo 
de outros que o nao fora m : e efies fegun- 
dos obrigam aínda mais os primeiros a 
darem provas de que o sao. Por ijfo além 
das militas razoes que me vencem , até 
por me livrar de huma nota tao infame 9 
repetirei aqui 9 e em todo o tempo , que 
únicamente pelas nidos de K  E X C E L- 
L E N C IA  fe  transfundlram em mim to
das as mercés, com que d vifia do Mun
do me acho condecorado,

D e d i c a t o r i a
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Com ijlo , e nada m ais, be que pof- 
Jo contribuir para o meu defempenho. Por
que emprender louvar a grandeza do 
animo de V. E X C E L L E N C IA , a fuá ge- 
nerofidade , os feus fublimes talentos, e 
as Jitas heroicas acfoes para bem do Ef- 
tado , dos homens , do Mundo, feria o 
tnefmo que pertender dar-lhes o p refo , 
que eu nao Jei avaliar j porque fó  V. EX- 
C E L LE N C IA  fabe quem he, e o que fez. 
E  quem haverd que pojfa prefumir tan
to de f i}  Se houver quem ajfitn o crea, 
defcobre o pouco que entende ; e fe  in
tenta formar panegyricos a V. E X CEL- 
L E N C IA , bem mojira a fuá oufadia.

D izia  o grande Orador T ullio , que 
os Cidadoes Romanos já  fe  abjlinham de 
applaudir a Cejar y porque todo o applau- 
j b , que fe Ihe denla, Obñupefa¿Hs homi- 
nibns ipfa admiratione compreíTus erat, 
&  eo prajtermiííus , quia nihil vulgare 
dignnm C afare videri poterat. Oue ra- 
zoes nao ha para que a Napao Por tu
gue za  , e os homens mais fabios nao en
te ndam o tnefmo a rejpeito de V. E X C E L-
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VII
L E N C IA  ? E a certamente o entendo af- 
Jim. Por ijjo os que fe  lijonjeáram de ter 
em Ji valor para contentar o Público, 
fazendo-fe panegyrijlas de V. E X C E L - 
L E N C IA , nunca me bao defeduzir com 
o feu exem plo, e o meu refpeitofo Jilea
do ferd  a maior prova da miaba admi
rando.

Sim , E X C E L L E N T IS S IM O  SE- 
N H O R , a grande fama de V. E X C E L - 
L E N C IA  durará eternamente, porque o 
fruto dos feus mais que extraordinarios 
talentos , e do Jeu fublim e M iniHerio, 
experimentar-fe-ha até a ultim apof crida
do. Saberáfempre o Mundo quanto V. E X - 
C E L L E N C IA  excedeo a todos na dif- 
ficultojijjima arte de governar os Pavos, 
e conjlituillos felices. Admirará a fuá  
rara prudencia em extirpar os abufos: 
o feu grande valor em vencer as mata
res dijjiculdades : a fita firme constancia 
em reprimir os esforfos dos que, ou por 
particular Ínter e f e , ou por ignorancia, 
ou por malicia fe  oppuzeram ao bem do 
Estado. Confejfará, que V. E X C E L L E N -

C IA
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C IA  nafceo para fujìentar a verdadeira 
Religido : para revendicar os inviolaveis 
direitos dos Soberanos : para civ iliza r os 
bomens, e unillos com os vínculos da mais 
perfeita fociedade : para extinguir os vi
cios : para plantar as virtudes. EJìes ef- 
feitos da alta comprebensao, e activida- 
de de V. E X C E L L E N C IA  fem pre bao 
de fer  admirados 9 pois fempre bao de 
exiftirj porque todos querem 9 e confer- 
vam o que entendem fe r  útil.

Sobre tudo Portugal attribuirà a Epo
ca da fuá felicidades e grandeza ao tem
po do incomparavcl Minijlerio de V .E X - 
CELLEN CIA. E  que monumentos nao 
terá diante de J i para ejiimulo das fuas 
vozes, e do ¡eu reconbecimento ? Huma 
grande Capital plantada de novo 9 e or
nada dos mais fumptuofos edificios , de- 
pois dos eítragos de bum Terremoto, e 
incendio , que a derribou, e reduzio a 
cinzas i Huma Legislando fundada Jobre 
os mais félidos Principios, e dictada pe
la razao y e pela Natureza. O Commer
cio confidcrado defde o mais alto ponto

de
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IX
de vijla j e augmentado, e protegido a 
pezar dos ém ulos, e dos invejojos. A  
Agricultura vindicada , promovida , e 
examinada, como a principal bafe das ri
quezas : A  Indujlria animada: A s A rtes  
cultivadas'. A s Manufacturas introduzi- 
das, e ao mefmo tempo aperfeicoadas. O  
Reyno guarnecido de inexpugnaveis Bra
cas ; munido de Tropas fummamente d if  
ciplinadas, e próvido de todo o necejfa- 
rio para o fa ze r  rejpeitavel na guerra. 
O exterminio de huns Homens , que af- 
fectavam v ir tilde na apparencía , mas 
impíos na realidade; poderofos pelo que 
tinbant, e pelo dominio que ujurpavatn; 
unidos em hum fó  corpo para mais r e jif  
tirem aos Monarcas, e aos Rovos, e per
turbadores do Gover no , e da Sociedade. 
A  immortal Obra } aonde por huma 
Deducgao Chronologica de factos fue- 
cejjivos fe  demonjlrou com a ultima evi
dencia o cumulo das Atrocidades , que 
aquellos infestos homens p^aticáram d e f  
de que foram adnúttidos ueste Reyno, e 
a impreterivel neceffidade, que havia de

os
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os extirpar. A  nova , e memoravel Fun* 
dacao para o reftabelecimento das Scien- 
cias , regeitando o que a barbaridade 
dos Seculos tinha nellas introduzido , de- 
pois de extinctas as luzes da verdade ,  
e da razao $ plantando os félidos princi
p ios, Jobre osquaes deviam fer  efiabele- 
cidas, reduzindo-as a brevidade, clare
z a ,  emethodo', confiando o enfino dellas 
a fabios, e famigerados M ettres, aJfim 
Nacionaes, como Estrangeiros; e forman
do bum Carpo de Leis , e Efiatutos co
mo nunca fe  v iraní , e que fervirdS de 
modelo para a cultura dos Efiudos a to
das as Na f  oes illuminadas. Mas que vou 
eu apontando o que os Portuguezes, e o 
Mundo teráo fempre diante dos olhos, e 
admirardo com ajfombro ? Sendo tantos 
os monumentos , que exifiem , e eterni- 
zam a Vi E X C E LL E N C IA  , he inútil 
trazellos álembranfa. E lles fallam  por  

f i ,  e demaneira, querebatem as vozes ,  
e o poder de toda a eloquencia.

N ao, SENHOR , nem louvei, nem 
pertendi louvar a V. E X C E L L E N C IA i

O
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0  que diffe até agora fot impeto do meu 
impulfo arrebatado, fot final do meu r e f  
p eito , fot líberdade dos meus penfamen- 
to s ; direi melhor 9 fot defacerto , fot er
ro. Mas efle erro he de todos, e afjim 
merece que V. E X C E L L E N C 1A  o d e f  
culpe. Daqui em diante emendar-me-hei, 
e come ¡o defde agora f guardando hum 
profundo Jilencio. Déos conferve a V. E X - 
C E L L E N C IA  muitos , e muitos anuos 
para gloria doNOSSO M O N A R C A , pa
ra felicidade dejle Reyno, e para honra 
da Na ¡d o ,  e do Mundo.

D edi catori a
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AVISO AO LÉITOR.

E  S T A  Edijáo dos C omm e n t a m o s  
do  G r a n d e  A ffon so  d ’ A lboqu  er
q u e  , que agora fahe dos Prélos del

ta Regia Officina 1  ypografica, he a tercei- 
ra, que fe tem feito em Portuguez, e foi 
reduzida a quatro Tomos de oitavo pa
ra facilidade do feu u fo , e para commo- 
didade dos Leitores. Pelo que toca á ele
gancia da Imprefsao , e á diligencia, para 
que fahiífe ao Público fem defeitos , e er- 
ros, ella fallará por íi. E  querendo-fe dar 
na mefma fórma outras novas Edi^Óes dos 
Authorés Portuguezes mais Claílicos , fe 
tem já principiado a imprimir as Deca
das da AJia do illuftre Hijloriador Jodo 
de Barros , que fe continuaráÓ com toda 
a maior diligencia, c empenho para le dar 
toda a Obra completa com a polfivel bre- 
vidade. Para maior intelligencia deítes Com- 
mentartos , e do que nelles fe contém, 
pareceo conveniente prevenir o Leitor com 
o que íé acha eícrito por Diogo Barbo- 
fa  Machado na fuá Bibliotheca Lufitana 
Hijlorica , Critica , e Chrmologica foh 
Tom. i. pag. 22. que he o feguinte:

D.
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» •p v  AFFONSO DE ALBU Q U ER - 
» 1 A  Q U E , antonomafticamente o Gran- 
30 de pelas heroicas fajanhas, com que en- 
30 cheo de admirado a Europa, dé paíjno, 
» e terror a Afia , naíceo em o anno de 
30 i45'3« na Quinta chamada pela amenida- 
3 , de do fifia o Paraifb da Villa da Alhan- 
» dra, diftante léis leguas de Lisboa. Sendo 
» filho fegundo de Gonzalo de Albuquer- 
» que, Senhor de Villaverde, e de D.Leo- 
» ñor de Menezes, filha de D. Alvaro Gon- 
x jalves de Ataíde , Conde da Atouguia, 
n e de fuá mulher D. Guiotnar de Caítro , 
a emendou ella injufiiga da natureza, alcatv- 
» fando a prímazia ae todas as virtudes, 
30 aífim moraes, como políticas. Foi edu
jo cado no Palacio delRey D. Affonío V . ,
30 em cuja paleltra anhelando únicamente icr
31 émulo delle Marte Africano , partió na 
3i Eíquadra mandada por elle Principe no 
3o anno de 1480. em foccorro delRey Dom 
m Fernando de Ñapóles para reprimir o fu
lo ror dos Turcos , que tinham occupado 
30 Otranto , moftrando neíla occaliáo, que 
)» o valor para fer heroico , nao dependía 
* da dilajao do tempo, menos da liberal!— 
» dade da fortuna. Nao foi inferior a glo» 
» ría, que confeguio o íeu brajo na exper 
» dijao intentada no anno de 14853. para

> de-
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» defender a Fortaleza da Graciofa, íltuada 
9 ha Ilha, que o Rio Luco fórma junto da 
9 Cidade de Larache debaixo dos felices 
» aufpicios delRey D. Joáo o IL de quem 
9 foi Eftribeiro mór , fendo ellas duas fa- 
9 mofas emprezas fuccedidas, huma na Eu- 
9 ropa, e outra na A frica, o fauítifiimo pre- 
9 ludio das victorias, de que havia fer thea- 
9 tro a A lia, para onde navegou em 6. de 
» Abril de ly c ^ . ; edepois de obrar acedes 
9 fuperiores a outro corajáo, que nao fo- 
9 ra o íéu , fe reílituio a Portugal mais cheio 
9 de gloria , que defpojos , em que tem 
9 maiór parte a cubica , que o valor. Ten- 
9 do fegunda vez furcado os mares como 
9 Gapitao em huma Efquadra de quinze 
9 vélas, em COmpanhia de Triftáo da Cu-* 
9 nha, para continuar os triunfos, dé que 
9 erá árbitra á lúa efpada, o élegeo EIRey 
9 D. Manoel Governador da India, de que 
9 tomou poíTe em 4. de Novembro de iyop ., 
9 confiando a prudencia defte Monarca, que 
9 fobre hombros táo robuftos poderia per- 
9 manecer ineontraílavel á viofenta invasao 
9 de todos os Potentados da Alia. Parece 
9 difficil á credulidade a continuada torren* 
9 te de victorias alcanzadas pelo bra^o def- 
» te invencivel Heróe , que qual raio ful- 
9 minado da Esferat, que o leu Soberano 
9  tomara por empieza , nao houve parí

** íi 9 eme



y em todo o Oriente, que nao experimen- 
» tafle o impulío arrebatado dos leus eftra-
* gos , reduzindo a cinzas as Cidades de 
» Brama, Orfacao, Calicut, Pangim, e as 
» numerofas armadas de Meca , Adem, e 
y, Ormuz. Duas vezes fe coroou viétoriofo 
3» com a famofa expugnado de Goa , hu- 
» miliando na fegunda Conquifta de tal for- 
a te a foberba do Hidalcao, que por largo 
» tempo lamentou a fatal ruina padecida 
3) fobre os muros de huma Praja , que fe 
3) deftinava para cabera do Imperio Anadeo 
3i Portuguez. Que frondoías palmas, e lou- 
3) ros colheo o feu invencivel braco no ren- 
31 dimento de M alaca, cuja heroica faganha 
3i divulgou admirada a Fama por tres mil 
a bocas de bronze , gloriofos deípojos de 
X táo célebre expugnacao ! Rendeo menos 
3) á violencia do ferro, que ao relpeito do 
3» leu nome, as Cidades de Lam o, Mafea- 
31 te , Benaílarim, Cal ayate, e as Ilhas de 
3» Camaram, Queixome, e Homeliao com 
» amorte dedous fobrinhos delRey deLa- 
3» rec. Para yingar as hoftilidades caufádas 
3t pelas formidaveis armadas delRey deOr- 
» muz , e do Hidalcao, fez eftipendiarios 
3» dous elementos, abrazando, e fubmergin- 
» do a humas no Cabo de Rofalgate, e a
* outras nos portos de Adem , e Calicut. 
a O brado das eípantoías acjóes, com que

» ti-
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> tinha alfombrado a todo o Oriente, obri- 
» gou aoRey das Ilhas de M aldiva, Ven- 
» gapor , e o Hidalcao , que rendidos, e 
» obfequiofos obuicaifem para Tutelar dos 
» feus Eftados, e em demonltraçao da fua 
» obediencia fe fizeram tributarios da nofla 
» Coroa. Recebeo diverfas Embaixadas dos 
» Principes da Períia, e da Arabia, e dos 
» Reys de Pegú, Bengala, Pedir, Siao, e 
» Pacem , felicitando a fua amizade com 
» generofos donativos , que benignamente 
» agradeceo, e generofamente regeitou. Pa
ît ra confervar o Eftado impenetravel á in- 
» vasáo dos feus inimigos , edificou com 
y¡ igual difpendio, que magnificencia as For- 
» talezas de M alaca, Ormuz, Calicut, Cc- 
» china, e Cananor, em cujas pedras gra- 
» vou para a pofteridade a gloriofa deno- 
» minaçao de Fundador do Imperio Orien- 
» tal Portuguez. Celebradas as pazes com 
» os Reinos de Cambaya , Dabul, Onor, 
» Baticalá até o Cabo de Camorim, e com 
» os Principes da China, Jaoa, e Maluco , 
» fe fentio, eílando em Ormuz, accommet- 
» tido da ultima enfermidade; e querendo 
» que Goa fofle o Occafo, fendo tantas ve- 
» zes oOriente de feus heroicos trabalhos, 
» partió táo attenuado de forças, que qua- 
» tro leguas diñante do feu porto entregou 
» aquelle invencivel eípirito ao feu Creador

» com



* com evidentes finaes de predeftinado a. i6< 
y de Dezembro de i$ i5 - , quando contava 
> 63. annos de idade , e 10. de governo, 
■» Foi amortalhado no manto da Ordem 
y Militar de Sant-Iago, de que era Com-« 
y mendador; e tanto que o cadáver chegou 
a ao Cáiz de Goa, fe levantou tal alarido 
y fúnebre em todo o povo , que até os 
a Sacerdotes interrompéram o canto Eccle- 
y íiaftico com lagrimas, efufpiros. Os Gen-« 
y tíos admirados de o ver com a barba táo 
y extenía , e com os olhos quaíi abertos, 
y affirmavam com íúperíUcioía credulidade, 
y que certamcnte nao morréra , mas que 
y Déos o chamára para General idos leus 
y Exercitos. Levado debaixo do Pallio aos 
y hombros das principaes peíToas de Goa, 
y o fepultáram na Igreja de Nofla Senho  ̂
y ra da Serra , que elle edíficou em a’gra-« 
y decimento do reliz fucceifo da ¡Conquif- 
y ta de Malaca. A  efte depofitodas días 
y triunfantes cinzas concoma a'Genrilidade 
y obíequiola com varios donativos * efpê  
y rando que ásiúas fiípplicas folie propicio; 
y Paflados fincoenta e hum annos foi tras-* 
y ladado, como diípuzera no feu Teítamen-* 
y to , ao Convento de NoíTa Senhora da 
y Graga dos Religiofos Eremitas de Santo 
y Agoítinho delta Corte, para onde foi con- 
y duzido a 19, de Maio de 1566, com pom-«

y pa

xvui A v i s o



« pa digna de tao grande Heroe. Teve a 
9 eftatura mediana , o rotto comprido , e 
» córado, o nariz aquilino, o afpeélo agra
ri davel , que fé faria relpcitado pela can- 
» dida barba, que fe dilatava até acintura. 
» Soube com perfeijao a lingua Latina, 
* fèndo igualmente diicreto quando fallava, 
) corno quando efcrevia. Foi amado, e te
li mido , lem que a benevolencia degenerag
li fe em frouxidao, nem em rigor o catti
li go. Obfèrvou religiofamente a verdade, 
ì aborreceo naturalmente a mentira, e exe-
> cutou promptamente a juftija. Em tantas 
i batalhas terreftres, e navaes fahia muitas 
i vezes fendo T teftemunhando com o leu 
) fangue, que lempre bufeára o lugar on- 
) de era mais certo © perigo. Foi profiifa- 
i mente generofo , dando aos Capitaes os 
i defpojos alcanzados em tantas viélorias,
> dos quaes nunca refervou para ü a me- 
) nor parte por ler fùa cubija mais de gio
ii ria, que eie fazenda. Praticou lèmma fi
li delidade com os inimigos domefticos , e 
» lómente com os eftranhos ufou de faga- 
» cidade politica. Determinou executar duas 
» acjóes fuggeridas pela magnanimidade do 
» leu corajao , fobejando para que foiTcm 
» eternamente gloriofas o ferem fomente me
li ditadas ; era huma divertir a corrente do 
» Nilo para o mar Roxo , nao correndo

» ao

A o L e i t o r . XIX



* aoEgypto, edefta forte efterilizar as tew 
» ras do Grao Turco ; a fegunda extrahhr 
31 de Méca os oífos do abominavel Mafo* 
» ma , para que reduzidos publicamente a 
7k cinzas j fe confundiflem os profeflores de 
3» táo torpe feita. Será o feu nome eterna* 
31 mente applaudido pelas vozes da Tama-, 
■31 como foi no conceito dos- maiores M o 
3» narcas, e ñas pennas de iníignés Eícrito- 
3» res , acclamando-o por inngne Oapita» 
3» D. Fernando Rey de CafteDa a Pedr* 
3» Correa Embaixador delRey D. Manoel, 
j» e o Grao Turco a D. Alvaro de Sandt 
3» Capitao do Emperador Carlos V . Dos 
3i Authores feja o primeiro Maffeo Hift. Ind 
3» Liv. y. in fin. Prorsüs invibii ad labo- 
» rem , ac patientiam ¿eque cor p oris, ani- 
3i mique v ir , &  cum quolibet ju¿e ¿etath 
» Ducum, vel nava lis fcien tia , vel expe- 
3) di ti confüii magnitudine comparandus 
i» Faria Afia Portug. Totn. i*?Part. 2. Cap 
3» io. n. 8. Aquella efpadacancvya punte 
% fe avia labrado el Scetro, que mRey Don 
» Manoel tenia no con menor interez de 
» fus rentas, que reputación de fu s  arma:. 
» Caíbnhed. Hiftoria do Defcub. da India 
» Liv. 3. Cap. 15 5”. Embreado 3 e famfo 
3» Capitao. . . .  Em Jumma nenbuma virtu- 
» de Ibe falleceo para fer tao Jingular €a-
# pitaa como o foram os fingulares , que

3» 0#-
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% ouve entre barbaros, Gregos, e Latinos* 
» Fr. Ant. de S. Rom. Hift. Gen. de la Ind. 
a Orient. Liv. 2. Cap. 9. Detfd <?/ Imperio 
f  delà India mui quieto en la devoción, ^ 
9 fidelidad delRey D . Manoel, y  el exercé 
a cio délas armas quedó en fu  punto con 
» fu  induftria, y  las cofas de la Religion 
a en mucho augmento. Brentan. Epit. Cnro- 
a nolog. Mund. ad an. 1915. Chrifiianijfi- 
» w*a.r Herosi Mariz Dial, de Var. Hift. 
a Dial. 9. Falleceo em tao claro nome de 
» perfeito Governador , que nao era fá c il 
a a quejido , que em feu louvor f i  movía, 
a f i  resplandecía mais emfuas excellencias 
a 0 esjorçode Alexandre, aa a fabedoria 
a Je Nefior\ porque adminifirava a guér
it ra cojwfummo Emperador, e governava 
» a República cenno perfeitijfimo Magiftra- 
» do. SampaÿO' ïn Cap. 2, Vit. B. Pétri Ebo- 
» renf. Infignis Ule &  immortali laude di- 
a gnus, nique Heroum antiquorum nume- 
» ro meritijfimo rtferri potejt. Barbud. Em- 
» prez. Militi de Lufit. fol. 1 y 6. v. Ad que- 
a riendo triunfos a fu  P a tria , y  ganando 
a Coronas a fu  Rey. Lafitau Hift. des De- 
a couert. e Gonq. des Porr. Tom. 1. pag. mi- 
a hi 920. Dans la guerre i l  fu t  véritable- 
a ment grand par la noblejfe de fes pro- 
a j e t s , ¿r la prudence avec la quelle i l  les 
a exécuta. Dans le confiti, edans P ail ion
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> ilparoijfoint en lui deux hommes tous dif-
> ferons. Oforius de Rebus Emman. U E  
» io. Tanta namque erat bumanitate pra-

ditus, ut utrum tnagis multi illius vir- 
» tutem metuerent, an honitateiH amareni 
» efjèt explicatu difficillimum. Imprimis au-
> tem jus ¿equalibet colebai, &  fidem vio
li latam acerrimi puniebat, neminique in- 
» juriant fieri patiebatur . . . .  Non erat 
» aliénas a litteris : Ù* cum otium erat, 
» legione Jacrarum precipui litterarum 
» obleSîabatur. Thevet Vies des Homm. II- 
3) luit. pag. mihi 422. Fondateur ¿le la do~ 
31 mination dos Portugalois en Inde. Franc. 
3» de Santa Mar. Ceo aberto na Terra Liv.
> 3. Cap. 67. Na liberalidade, e magnifi- 
3» concia fo i infigne , na confianeia admi- 
•»ravel, na religiao excellente, e em tu
li do Herée da primeira grandeza, glorio
si fo  affumpto das trombe tas da Fama. Neu- 
31 fuiile Hift. Gen. de Portug. Tom . 2. Liv. 
31 8. pag. 466. Ce grand homme, cet AU 
» buquerque le Grand, aujfi heureux , e re- 
» doutable pendant la guerre, que craint, 
3i e révéré pendant la paix , f u t  regret è de
* plufieurs Princes qui avaient connu fa
* valeur &  toutes les nations qui aufient 
» éprouvé fa  clemence. Telles Hiftor. da
* Êthiop. Alt. Liv. 1. Cap. 7. , e Liv. 2.
* Cap. 1. Fr. Agoftinh. de Santa Maria

» Sandt.
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» SanéL M arón. Tom . 8. Liv. i. Cap. yy. 
» Barros Decad. II, da Hift. da Ind. per tor, 
3» Damiao de Goes Chron. delRey JD. Ma- 
31 noel 3. Part. Cap. 8o. Martin. Compend. 
y¡ de las Hift. de fa Ind. Orient. pag. 174. 
» até 194. Gab. Per. UlyíTea Cant. 7. Efe 
» tañe. 100.

x Logo o fantojo Affonfo o mar cobrindo 
a De N aos, os Malabares ajfugenta,
» Do grao Nepturn as ondas opprimindo, 
a 0«g fe» grave pesio jd  reventa.

» Macedo Ulyilipo Cant. n .E ft. 5"6.

» éV queréis ver o Capitao mais claro,
» jgye a Fama conheceo, vio a térra 
» •/'"¡»de ¿ Albuquerque injigne archivo raro, 
» Que a difcipüna militar encerta.
» Qu antas vezes o vejo, 7/M¿r reparo 
» iVg/?g grande var&o raio da guerra;
» Notai-o de vagar, y/zg 
» jicardes do valar modelo.

» Os Commentarios das heroicas acedes 
» obradas no Oriente pelo grande Albuquer-  ̂
» que, eícritos por feu F ilh o , fe compuze- 
» ram das noticias , que a EIRey D. Manoel 
» mandou o meíino Albuquerque , como 
» na Dedicatoria da dita Obra a EIRey

3» D.
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» D. Sebaftiao confetta feu Author por ef- 
» ras palavras : Offered eftes Commentarios 
,  a V. A . , que colligi dos propriosOrigi- 
% mes , que o grande dfonfo Dalboquer- 
> que no meio de Jeus acontecimentos ef- 
X crevia a ElRey D. Manoel vojfo Kifavê. 
X Donde procedeo imaginärem alguns Ei- 
X critores, e entre elles o doutiffimo Joáo 
X Solorzano Pereira de Jure Ind. Tom. i. 
X Liv. I. Cap. 3. n. 48. fer obra do gran- 
X de Albuquerque. Além das noticias, que 
X efereveo eile Heróe , que ferviram paia 
X formar os Commentaries das fùas aeçoes, 
X eftao nelles impreíTas eilas íiias Obras.

X Duas refpoftas, que mandón a duas 
X Cartas de Coge atar. Part. 1. Can. 62.

» Refpofta a huma Carta de íourenp  
X de Brito , Capitao de Camnor. Part. 2. 
X Cap. 3.

» Infirucçao mandada por Fr. L u iz da 
X Ordern Serafica a ElRey de Narfìnga, 
X em que dava noticia do que lhe facce- 
X dira na Conquifla de Calicut. Part. 2. 
X Cap. 17.

X Carta eferita ao Xeque Ifmael. Part. 
X 2. Cap. 23.

X Infirucçao dada a Ruy Gomes para 
X 0 Xeque Jfmael. ibi.

X Carta a ElRey de Ormuz, ibi.
X Car-
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» Carta a Copieai f  a Agua z ì i  mór del- 
» Rey de Cambaya. Parr. 2. Cap. 46.

» Carta ejerita a Timoja Aguazil mór, 
» e Capi tao da Gente de Goa , e Senior 

\ » das Térras de Cintacora. Part. 2. Cap. 49.
» Carta ao HìdalcSo, quando conquij~ 

» tou Goq. Part. 3. Cap. 4.
» Inftrucp&o, que deo a Antonio de M i- 

» randa de Azevedo , rowz ¿»«1 prefente 
\ » /wra EIRey de Sino. Part. 3. Cap. 36.

» Carta ejerita ao mejvto Monarca em 
» 12. de Dezembro de 15” 15”. ejìando pro- 
» xtmo d morte , m  9»? ¿6* recommenda 
» 0 Defpacbo de feu  filho. Part. 4. Cap. 
» 45". ; e na Decad. II. de Barros Liv. io. 
» Cap. 8; vertida em Latim por Ozono de 
» Rebus Emman. Lib. io . em Caftelhano,

| » per S. Roman Hift. de la Ind. Liv. 2.
| » Cap. 9 ., e em Francez por Lafitau HilL 

» des Conq. des Portug, Tom. 1. pag. mi- 
» hi 51Ó.
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» AFFONSO DE A L B U Q U E R Q U E , 
» Filho do célebre Heróe, de que le fez a
> precedente memoria, foi nao fomente her- 
x deiro das fuas virtudes, e acgóes heroicas, 
» mas ainda do leu mefmo nome. Naíceo na 
% Quinta, que foi ber$o de leu grande Pai 
» junto á Villa da Alhandra, fituada nas mar- 
» gens do Téjo no anno de iyoo. O  no- 
» me de Braz , que no Baptifino Ihe fora 
» impello, o mudou no de AiFonfb por in- 
3» íinuafao delRey D. Manoel , querendo 
3i efte Principe igualmente eternizar na fuá 
3» Peífoa a memoria de leu üluftre Progeni- 
3i tor, como continuar nelle a remunerado 
3i de tao altos merecimentos, de que foram 
3> manifeftos argumentos o nomeailoCapi- 
» tao de hum Navio da Armada, que con- 
3» duzio a Infanta D. Beatriz , quando fe 
3» foi defpofar com o Duque de Saboya, e 
3» 1er inftrumento de que calàilè com huma 
3» Dama das mais illuftres , que venerava 
» Portugal , qual era D. Maria dé Noro-
> nha, filha de D. Antonio de Noronha, pri- 
3» meiro Conde de Linhares, e Eícrivao dá 
3» Puridade delRey D. M anoel, e de Do- 
3» na Joanna da Silva, filha deD. Diogo da 
3» Silva, primeiro Conde de Portalegre, e 
3» lhe fez mercé de hum juro de trezentos 
3» mil reis. Nao lo os merecimentos herda- 
3» dos, mas os proprios o conftituíram di

si gno
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XXVIIA O L  E I T O R.

» gno de maiores premios. Foi dotado de 
» infígne prudencia alcanzada com a lijao 
» dos Livros, e continua adminiftracao de 
x negocios , pela qual o nomeou EIRey 
» D. Joáo o III. Védor da fuá Fazenda, 
» onde foi táo vigilante no oblequio do íéu 
x Principe, como deíintereífado no augmen- 
x to proprio. Grande providencia manifef- 
x tou a fuá capacidade , quando no anno 
» de 15:69. fendo Preíidente do Senado de 
» Lisboa, applicou todos os meios para evi- 
x Ur os calamiroíos damnos, que em toda 
x a Cidade caufava a pefte, que com hor- 
x rorofa voracidade tinna coníumido a mui» 
» tos milhares de homens, devcndo-lé á fuá 
t» compaíliva vigilancia o total exterminio 
» de táo medonno flagelo. Para allívio dos 
y» miniílerios , qué exercitava, ediflcou no 
x lugar de Azeitao huma fumptuofa Qiiin- 
» ta povoada de frondoías arvores , e re- 
» gada de caudelofas fontes, de cuja anti- 
x ga grandeza ainda hoje fe confervam al- 
x guns veftigios. Cheio de annos, e acedes 
x virtuolas morreo em Lisboa no anno de 
x 1$ 80., e foi fepultado na Paroquial Igre- 
x ja de S. Simáo, lituada na Villa de Azei- 
x táo , onde inftituio duas Capellas com obri- 
x gajao de que cada Capellao diga cada 
x femana quatro Miñas pela íua alma, de 
x feus Pais, mulher, amigos, e inimigos >



x e das que eftáo penando no Purgatorio, 
x Deixou huma filha única chamada Dona 
x Joanna de Albuquerque, que cafou com 
» D. Fernando de Caftro. Compoz

x Commentarios de Affonfo Dalbuquer- 
d que , Capitao geral, e Governador da 
» India, colligidos por Jeu filho Affonfo Dal~ 
x buquerque das proprias Cartas, que eU 
x le efcrevia ao muito poderofo Rey Dom 
» Manoel o primeiro dejle neme , em cajo 
x tempo govemau a India. Vam repartidos 
x em quatro partes íegundo os tempos dos 
x leus trabalhos. Tem  no fim as íeguintes 
X palavras:

x Foram tmpreffbs ejles Comment arios 
x Dafonjb Dalbuqu erque Capitao geral, e 
x Governador da India, naCidade de Lis- 
x ¿00 por Jodo de Barreira Imprejfor del- 
x ifoy Noffo Senhor. Acabdram-fe de im- 
x primir vefpera de S. SebaJUao dezentm 
x dias do mez de Janeiro de m il e qui
la nhentos e cincoenta e fete annos , em eujo 
x di a o Principe D. Bajliao Noffo Senhor, 
x a quem ejla Obra vai offerecida , fa z  
x tres annos. fol, Sahíram íegunda vez im- 
x preflbs em Lisboa pelo dito ImpreíTor em 
x 1576. fol. Traduzidos naLingua France- 
x za em París por Joáo Mamef

x No Cancioneiro , de que foi Colle- 
x ¿lor García de Rezende, eftam alguns ver-

x fos
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» ies.' de Affonfo de Albuquerque a fol.
> 169. 170. e 176. dos quaes fe inanifelïa, 
X que tâo verfado foi na Poeiia, como na 
3» Hiftofia;

» Tratado dâ Antiguidade, N obreza, 
» £ Defcendencia da F  ami lia dos Albuquer-
> ÿwi'x. M . S.

» Delia Obra faz elle mençâo nosCom- 
» menr. Part. 4. Cap. ço. , e o Padre Dom 
x Antonio Caet. de Soufa no Apparat, a 
x Hiftor. Gen. da Cafa Real Portug. p. 38. 
» §• 17*

» Louvam ao Author , e a Obra dos 
» Commentaries com os merecidos enco- 
3» mios Barros Decad. II. da India Liv. 10. 
» Cap. 8. Maffeo Rer. Ind. Hill. Lib. y. in 
31 fine. Goes Chron. delRey D. Man. Paît. 
» 3. Cap. 80. Ant. de Leon Bib. Orient. Tit. 
)> 3. Nie. Ant. Bib. Hifp. Torn. 1. P. 6. 
» D. Luiz de Salaz. de Call. Hill, da Cafa 
3» dos Sylv. Part. 2. L . 6. Cap. 13. §. 3. 
3» n. 14. Faria Epit. das Hill. Portug. P. 4. 
» Cap. 18. Joao Soar, de Brito in Theatr. 
3» Lulit. Litter. Lit. A. n. 8. Ant. Ferreir. 
3» nos Poem. Lulit. Eleg. 6 ., e o P. Lafitau 
3> Hill, des Defcou. &  Conquet. des Port. 
3> Tom. 1. p. mihi 5"2i. Ilyparoit un grand 
3> amour de la vérité, une grande modéra- 
3» tion , beaucoup de ménagement pour la 
3» perjone des ennemis de fon Perc, e tant 
t ' ■ *** A?
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> de modeftie dans le det à il des dSiions de 
,  ce Héros y qu' on peut dire que le portrait 
•% au' i l  fa it  3 Bien loin d 'être outre , efi 
% beaucoup au dejfous de f in  original. < *.

xxx Aviso ao Leitôr
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AO MUI TO A L T O  
E M U I T O P O D E R O S O  

S E  N H O R
ELREY D. SEBASTIÁO

N O S S O  S E N H O R .

A f f o x ü o  D  A í J O  Ql'  ERQUfi

E M  vida delRey D, Jodo TerceirO 
voffo Avo offereci ojies Commenta- 
rios a F ú ssa  A l t e z a  , que colli- 

g i dos proprios originaos , que o grande 
Afonfo Dalbaquerque no meto de feus acónu 
tecimentos efcrevia a EIRey I). Manuel 
voffo Vtfavó. E  vendo eu , Serenissímo 
Senhor , a fa lta  que havia delles, ( por* 
que de todo f e  nao perdejje a memoria de 
feus trabalhos,)  determinei de os tomar 
a imprimir, emendando algumas coufas que 
tinha ejcritas , e accrejcentando outras, 
advertido de rnais certas in form ales, que 
agora tiv e , que me perfuadíram a tomar 
e fe  trabalho. Convidando-me tambem a i f  
to huma prática , que Je  teve diante de 
V o ssa  A l t e z a  , na qual louvanio algunt 
Fidalgos, que fe  aihdram prejentes, a gran* 
¿es Capitaes, que houve pelo Mundo, Vos- 
s a  A l t e z a  os accufou, dizendo: Pera que
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he fallar emCapitáes, havencfo Afonfo Dal- 
boquerque, nalndia? E f e  nao tiveraou- 
tra razao , fenao efta pera os tornar a 
imprimir , ifto fe  me obrigára a fa zello„ 
pera que de tao altas palavras, ditas de 
hum animo invencivel , como o de V óssa 
A lteza , ficaffe memoria pera engrande
cer muito mais as grandes Vitorias , que 
efte excellente Capitao teve dos Mauros na 
conquijiados Reynos da India. E  querer tra
tar aqui defeus louvores, e de mui tas cou
fa s que fojfréo , e outras mui ta s , qtíe djjji- 
mulou com fea  grandeza de animo, *(fma 
fa zer outra hifior'ta matof queafaa-.nSo 
direi mais que o que di£e hum Soldado, que 
ofempre acompanhou na guerra, o qual jen- 
do já  muito velho , eftando na Crdade.de 
Goa , vendo as defordens da India tufe 
com bordao na mao d fuaCapella , a baten- 
do na fepultura, onde ejlava enterrado, di- 
z ia : Ó grande Capitao , tu me fizéfte quan- 
to mal pudefte; mas eu naote poílbnegar 
que folie o maior conquiílador , e-.’felfrecldr 
de trabadlos, que houve no Mundo : ale- 
vanta-te-, que fe pejde o  que tu ganhafle. 
E nao devem de ter menos crédito:, e au- 
ñoridade diante de V ossa A l t e z a  ejles 
Conunentarios polos eu colligir , fendo feu 
íilh o , doqueCefar tem pelo Mundo,, efere- 
vendo de f i  ha tantos ánnos, pois nefie ef- 
tylo rudo canto a verdade do quepajfou-



I N D I C E

D O S  C A P I T U L O ? ,
Q U E  S E  C O N T É M

N E S T A  P A R T E  P R  IM E  I R  A.

------------------- ■ - ■■ ■  ̂ -

C AP. I. De como fo i aprimeira vez A 
India por Capitao mor de tres > naos, 

e cbegou a Cochtm , e o mais que p a f  
foui , ■ Pag. i.

CAP. IL De como o grande Afonfo Dalbo- 
querque, e Francisco Dalboquerque, de- 
pois dejie desbarato, faldram ao Rey fo- 
bre o fa zer da fortaleza  , e o que com 
elle paffaram. 6.

CAP. III. De como o grande Afonfo Dal
boquerque chegou a Coulâo, e o que paf- 

fou com os Governadores âa terra, io. 
CAP. IV. De como as ndos de Calicut 

vieram a vifta de Coulâo , e o grande 
Afonfo Dalboquerque fe  fe z  preftes pera 
pelejar com ellas, e o que fobre iffo p a f 
Jou com os Gobernadores da terra. 14. 

GAP. V. Do ajferto, que 0 grande. Afonfo 
Dalboquerque tomou com os Gobernado
res da terra fobre às pazes , antes da 
Jit a partida : e 0 mais que pqjfou com os 
Chriftaos dali naturaes, e Je partió pe
ra Cocbim. 1 7 .

CAP.



I n d i c e

CAP. VI. De como o grande Afonfo Dal- 
boquerque Jé partió de Cochim peta Ca- 
nanor : edo quepajfou até chegar a Por
tugal. 21.

CAP. VII. D e como ElRey D . M anuel man
dón o amo de Jéis Trijlao da Cunba á 
India , e Afonfo Dalboquerque em fuá 
companbia , em huma Armada de qua- 
torze vélas, pera ambos fazerem  a for
taleza de Cocotord. 25.

CAP. VIII. De como o Capitao mór T ríf 
tao da Cunba dejpedio a car ave la pera 
Portugal y e fe  partió de Biziguiche: 
e o que pajjou até cbegar a Mozambi
que. 30.

CAP. IX. De como o Capitao mór Trijlao 
da Cunba, pela irforma pao que tere dos 
negros y que Buy Pereira trouxe, deter
minen de ir defcubrir a liba de S. Lou- 
renpo. 24.

CAP. X. De como o Capitao mór Trijlao 
da Cunba fe  fe z  prejles pera ir  defcubrir 
a liba , e o que niffo paffou. 37.

CAP. XI. De como o Capitao mór Triftño 
da Cunba fe  tornou ao longo da cofa , 
e fe  bouvera de perder : e o que pajfou 
com o grande Afonfo Dalboquefque. 40.

CAP. XII. De como o Capitao mór Trifao 
da Cunba fe partió de Mocambique com 
a fuá Armada , e fe  fo i ver com o Rey

de



de M elinde, e dali a Angoja, e a def- 
truic. 44.

CAP. XIII. D e como o Capitao mór Tríf
ido da Cunha fot ter a Braboa, e o que 
pella pajfou. 40.

CÁP. X IV. D e como o Capitao mór Trtf- 
tao da Cttnba fot cometer a Cidade de 
Braboa , edepois de dejiruida, fe  par
tió pera (Jocotord. 55.

CA P. XV. De como o Capitao mór Trtf- 
tao da Cunha fe  partió deBraboa, efez  
Jeu caminbo direito d liba de Cocotórd, 
e o que nella pajfou. qo.

CA P. X VI. De como o Capitao mór T r tf  
tao da Cunha entrou a forta leza : e do 
que pajjou, chegando a ella. 66.

CAP. XVII. Do recado, que oCapitdomór 
Trijlao da Cunha mandou d gente da tér
ra  , e o que pajfou com elles, e como acar 
bou a fortaleza de Qocotorá, e fe  partió 
pera a India, e como ficou o grande Af'on- 
Jo Dalboquerque por Capitao mór da Ar
mada. 71.

CAP. X VIII. De como o grande Afonfo 
Dalboquerque , partido Trifdo da Cu
nha , fe z  preftes fuá Armada, e fe  par
tió com determina pao de ir efperar as 
naos dos Mouros, que vinham da India 
pera o efreito , e o que nijjb pajfou. 77.

C A P . XIX. De como o grande Afonfo Dal-
bo-

dos C apitulo  Se
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boquerque , pela muita neceffidade que j  
tinha de mantimentos , fe  fo i na volta 
do eftreito do Orm uz, e chegou a Mof
éate. 80.

CAP. XX. Do que o grande Afonfo Dalbo- 
querque pajfou corn os Governadores da 
Cidade de Calayate, chegando a ella. 83. 

CAP. XXL De como 0 grande Afonfo DaU 
boquerque fe  partió da Cidade 'de Ca
layate , e fo i ter a Curíate, e 0 tenrn ? 
por força de armas. 88. i

CAP. XXII. D e como agrande Afonfo Dal- J 
boquerque Je partió de Curíate , e fii ¡ 
ter a M afcate, e 0 que nelle pajfou. çy. J 

CAP. XXIII. De como 0grande Afonfo DaU j 
boquerque por confelho dos Capita.es co- ! 
meteo o lugar de M afcate, e 0 dejiruio, j 
e 0 que ntjfo Pajfou. 102.

CAP. XXIV. De como 0 grande Afonfo Dal- j 
boquerque mandou pôr fogo d Cidade de j 
Mafcate, e do milagre que aconteceo no j 
derribar da m ifquita, e como fe  recolheo j 
as naos, e fe  partió. 100. j

CAP. XXV. Do que 0 grande Afonfo DaU 
boquerque pajfou com foao da N ova, e 

fe  partió de Mafcate pera a Villa de 
Soar , e 0 que pajfbu com os Regedores \ 
da terra. 114. ¡

CAP. XXVI. De como 0 grande Afonfo Dal- \ 
boquerque mandou huma bandeira aos

R e- j



Regedores de Soar pera fe  pér em boma 
torre da fortaleza em jittal de paz : e o 
recedimento que Ihe fizeram  , e o mais 
que pajjòu. 119.

CAP. XXVII. De conno 0 grande Afonfo 
Dalboquerque fe  partió de Soar, e fe fo i 
ao longo da cofta dire ito a Orfapao , e 
de comò otomou. i i? .

CAP. XXVIII. De como 0 grande Afonfo 
Dalboquerque fe  partió de Orfacao pera 
Ormuz : e o que pajfou com os Capifdes, 
cheganào 4  vi f a  da Cidade. 13 6.

CAP. XXIX. Da Armada, que o Rey de 
Ormuz tìnha no porto , e corno èflava 
concertada , e dos recados , que houve 
entre elle , e o grande Afonfo Dalboquer
que, > • '140.

CAP. XXX. De corno 0 grande Afonfo Dal
boquerque , vendo que tardava a repof- 
ta , fo i cometer a Armada, que ejìava 
no porto de O rm uz, e a desbaratou. 149.

CAP. X X X Decorno osCapitdes, depois 
da ndo M eri rendida, foram feguindo a 
vitoria : e 0 ejìrago que fizeram  na Ar
mada : e corno 0 grande Afonfo Dalbo
querque fo i cometer 0 cerarne, onde 0 fe 
riranu ;i5'4.

CAP. XXXII. De corno 0 grande Afonfo 
Dalboquerque desbaratou a Armada, e 
fo i ao longo da Cidade , quei mando , e

def-
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deftruindo todo o arrabalde : e de conio 
o Rey Ibe ntandou dous Mouros em hu
ma almadia, pedindo-lbe paz. 159.

GAP. XXXIII. Da repojla fìtte 0 grande 
Afonfo Dalboquerque deo aos Mouros : e 
de corno mandou Pero V dz Dorta Fei- 
to r , e Jodo Ejido, e Gafpar Rodrigues 
lingua a terra : e do que pajfdram com 
o Rey, e feus Govemadores. . 167.

GAP. XXXIV. Como 0 grande Afonfo Dal
boquerque ajfentou com o Rey as pareas, 
que bavia de pagar : e corno ibe pedio 
lugar na Cidaae pera fa ze r  fortale
za . 173.

CAP. XXXV. Como o Rey deOrmuz man
dón pedir ao grande Afonfo Dalboquer
que bumabanaeira perapér nos feus Pa- 
fos em fin a l de paz , e o que fe  nijfo 

fe z . 178.
CAP. XXXVI. De corno 0 grande Afonfo 

Dalboquerque fe  vio com o Rey no Cera
rne , e o que neftas vifias pajfiiram, e 0 
que aconteceo aos Marinbeiros no mar 
com os Mouros morios, que andavam f i 
bre a agua. 181.

CAP. XXXVII. De como 0 grande Afonfi 
Dalboquerque mandou pedir ao Rey lu
gar em Ormuz pera fa ze r  huma forta
leza  , e do que nijjò pajfou, e corno f i  co
mecon onde agora efid. 186.

CAP.



CAP. XXXVIII. D e como o grande Afon- 
fo Dalboquerque fe z  prefies fuá Armada 
pera ir dar huma vijía aoejireito do mar 
Roxo : e a repojta que deo a Rexnordim 

fobre as pareas , que o Embaixador do 
Xeque Ijmael vinha pedir. 193.

CAP. XXXIX. De como o Rey de Ormuz 
mandou dizer ao grande Afonfo Dalbo- 
boquerque , que defejava de ver a tirar 
os efpingardeiros Portuguefes , e Ihos 
mandou : e como efireveo ao Viforey da 
India o eftado em que tinha as coufas 
de Orm uz, e o que pajfou com os Capi- 
tâes. 197.

CAP. XL. Da fata  } que 0 grande Afonfo 
Dalboquerque fe z  aos Capitdes fobre as 
amotina eoe s , em que andavam : e dos 
requeritnentos, que lhe fizeram : edeal- 
gumas palavras, que com elles pajfou f i 
bre ìjfo. 201.

CAP. XLÏ. Decorno os Capii des tornar am 
a fa zer outro reqnerìmento ao grande 
Afonfo Dalboquerque y em que f i  ajjinà- 
ram todos : e 0 que elle nijfo fe z  , e 0 
mais que com elle pajfou. 20 5'.

CAP. XLII. Do que 0 grande Afonfo Dal
boquerque pajfou com os Mefires , e P i
lotos , e toda a outra gente do mar, que 
os Capitaes tinham amotinado contra el
le, 208.

CAP.
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CAP. XLIII. Do que ogrande Afonfo Dal- 
boquerque pajjou com Francifco de Tavo- 
ra vindo dapedreira : e da pràtica , que 

„ teme com os Capitàes depots de efiar em 
terra. 212.

CA P. X LIV. De comofugiram quatro Chrìf- 
taos da nojfa Armada , e contar am a 
Cogeatar as dijferencas, que havia en
tre 0 grande Afonfo Valboquerque , e os 
Capitaes : e do recado que the mandou, 
e 0 mais que pajjòu. 216.

CAP. X LV. Decorno 0 grande Afonfo Dal- 
boquerque, vendo que Cogeatar the nao 
entregava os homens , mandou ree other 
os officiaes da obra , e a gente, que an
dava em terra y e ornáis que pajjou com 
os Capitaes. 221.

CAP. X LVI. Como Cogeatar mandou pedir 
ao grande Afonfo Dalboquerque feguro 
pera os Chrijìàos : E  os Capitaes the 
manddram re querer que naofizejfe guer
ra d Cidade , e o que fobre ijj'o pajfou 
com elles. 225.

CAP. XL VIL De como o grande Afonfo 
Dalboquerque determinou defazer guer
ra a Ormuz ; e coma a gente do Rey, 
que ejiava em guarda dos pops de Tu- 
rumbaque , fo i desbaratada pelos nof- 
fos. 233.

GAP. X LVIII. De como Cogeatar torma a
man-
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mandar defentupir os fofos de Tur ¡im
baque , e a gente, que tinha em guarda 
delles y fo t desbaratada pelos ñopos, e o 
maii que pajfou. 239.

CAP. XLIX. Do recado, que o Rey man
dón ao grande Afonfo Dalboquerque, pe- 
dindo-lhe p a zes , e a repofia que Ihedeo, 
e o que pajfou na liba de Queíxome in
do tomar agua. 244.

CAP. L. Do que o grande Afonjb Daibo
querque pajfou cora yodo da Nava por 
nao querer ir  a Nabundé, onde o man- 
dava. 1 ' v ;

CAP. LI. Como o grande Afonfo Daiboquer
que tarnOU d Iloa de Queixome com de
termina cao de tomar agita: e do desba
rato , que fe z  na gente, que o Rey alt 
tinha pera guarda delta. 2? 5*.

CAP. LII. Como o grande Afonfo Daibo
querque mandou a Afonfo López da Gof- 
ta , e Manuel T elez que fe  fojjem ajun
tar com Antonio do. Campo, e cometejjem 
a Armada dos Momos , e elles a dei- 
xdram\ ejeforam  caminho da India. 2 60.

CAP. L ili. De como o grande Afonfo Dal- 
boquerque fe  partió pera Cocotord , e 
chegado d lib a , mandou Francifco de fa 
vor a a Me linde bufear mantimentos t e 
o mais que pajfou. 266.

CAP. LIV, D e como y chegado Francifco de
Ta-

dos C apítulos .
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Tavora ao Cabo de Guardafum^ o gran* 
de Afonfo Dalboquerque defpachou logo 
Fernao Gomes , e  o Mauro , ¡ que Trífido 
da Cunba deixára em Melinde pera ir 
ao Prefie, e fe  partió pera Qocotord, e
o mats que pajjou. 272,

CAP. LV. De conio chegdram d India Ma
nuel T elez , e Afonfo Lopez da Cofia, e 
Antonio do Campo , e derarn capítulos 
ao Viforey do grande Afonfo Dalboquer
que : e da devajfa, que fibre ijfo man- 
dou. , , ¿w.w / • •: .1 s /, ,i '277.

CAP. LVI. Como o Viforey D . Franti feo 
Dalmeida, ouvidos os Capitdes mandou 
tirar devajfa do grande Afonfo Dalbo
querque , e do que pajfou com elks fibre 
a noma, que Ibeveio de Portugal. 282.

GAP. LVÍI. Corno o grande Afonfo Dalbo
querque fe  partió de Cocotord pera Or
muz , efoi ter aCalayáte e o que p a f 

fon com o Capitao da Cidade.' 287.
CAP. LVIII. De como o grande AfonfoDal- 

boquerque fo i cometer a Cidade de Ca
tay ate , e a deflruio, e o mais que p a f 

fou. 292.
C A P . LIX. Das novas, que oM ouro, que 

trouxe o prefiníe, contou ao grande Afon
fo  Dalboquerque, da India: e de como fe  
partió de Calayate pera a Cidade de Or
muz ¡ e do que pajjou com Cogeatar. 299.
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CAP. LX. Como veio hum Mouro de terra 
em huma almadia a bordo da nao de 
Martim Coelho com duas cartas pera o 
grande Afottfo Dalboquerque, fem dizer 
quem as mandava , e o mais que paß 

fou. 304.
CAP. LXI. Como o grande Afonfo Dalbo- 

querque deo conta aos Capitaes, e prin- 
cipaes homens da Armada de tudo oque 
pajßdrä com Cogeatar, e do recado que 
Ihe mando» , e o que refpondeo. 319.

CAP. LXII. Do confelho , que o grande 
Afonfo Dalboquerque teve com os Capi
taes fobre a repofta de Cogeatar , e o 
que Je nijjo ajjentou , e do recado, que 
mandou aos Rußazes por huns criados 
fe u s , e o que mais pajjbu. 325".

CAP. LX I1I. Como o grande Afonfo Dal- 
boquerque avißu Diego de Meló do que 
tinha Jabido da Armada de fu fa r  , e 

fo i a Nabande , e pelejou com os Capi
tules do Xeque IJm ael, e os desbar a- 
tou. 330.

CAP. LX IV . ComoDiogo de M eló, que ef- 
tava na liba de Lara , fe  per deo, e o 
grande Afonfo Dalboquerque fe  partió 
pera a India, e o que pajfou até cbegar 
á liba. 338.
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P A R T E  I.

E m que fe contém corno o grande Afonib 
Dalboqnerque foi a primcira, e fegun- 

da vez á India : e o que paílbu na 
conquida do Reyno de Ormuz 

até chegar a Cananor.

C A P I T U L O  I.

De como fo i a primeir a vez á India por Ca- 
pitao mor de tres náos, e chegou a Co- 

chim , e o mais que pajjbu.

Stando as coufas da India em 
eftado, que fe nao podiam bem 
fegurar , nem tomar aíTento 
com as grandes armadas, que

_______ cada anno EIRey D. Manoel
la mandava , pela continua guerra, que o 
Cantorini fazia aos Portuguefes , que fíca- 
vam em Cochim, e ao R e y , que era noflb 
amigo, períuadido dos mercadoresMouros 
do Cairo, que viviam em Calicut, com pei- 

Tom. I. a tas.



tas, que a elle, e a leus Govemadores da- 
vam , receolos de perderem feus tratos, e 
navega§óes, fe os noífos fizeíTem aflento na 
térra. Nefte tempo , e pera remedio deítes 
trabalhos , determinou EIRey D. Manoel 
de mandar á India o grande Afonío Dalbo- 
querque a fazer huma Fortaleza emCochim, 
e Francilco Dalboquerque , filho de Joao 
Dalboquerque feu tio , pera recolhimento da 
gente, e mercadorias que mandaíle. E  pera j 
le iflo effeituar , mandou fazer preñes íéis j 
naos, com gente, artelharia, e munijoes de j 
guerra ; porque ellas com as mais , que o I 
Almirante lá avia de deixar , como levava 1 
em leu regimentó, aballavam. Confiado tam- I 
bem na paz , e amizade, que Pedralvarez 
CabraI, ao tempo de lila partida pera eíles ¡ 
Reynos, deixava aíTentada com os Reys de j 
Cananor, e Cochim, e nos offrecimentos, j 
e recados, que per leus Embaixadores, que 1 
em fuá compannia vieram, Ihe mandavam. i 
E deu a capitanía mor das tres dellas a Afon- j 
lo Dalboquerque: e das outras tres a Fran
cilco Dalboquerque. E  como foram preñes j 
de tudo o que cumpria pera a viagem, par- ] 
tíram-fe do porto de Belém na entrada d’A- j 
bril de mil e qninhentos e tres. E  pollo que 1 
Afonlo Dalboquerque pola muita dilígen- j 
cia , que pos em le deípachar, partiífe pri- J 
meiro, teye táo roins tempos, e paífou tan- ;

tas
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ras tormentas, e pairos na viagem, que quan- 
do chegou a Cochim avia dias, que Fran- 
ciíco D.alboquerque comasnáos defuacom- 
panhia, e outras tres, que achou no cami- 
nho, era chegado. E  porque dcpois da par
tida do Almirante pera eíles Rey nos, o Ca- 
morim tornou a fazer a guerra ao Rey de 
Cochim: e tinha-fe apoderado da Ilha,.em 
que os Portuguefes tinham paliado muitos 
trabalhos, e mortes pola defender: foi gran
de o alvoroco , e prazer em todos com a 
chegada de JFranciíco Dalboquerque. E o 
Rey o veio logo ver; e depois de lhe per- 
guntar por EIRey de Portugal feu irmáo, 
e pola viagem que fizera, lhe deu conta de 
feus trabalhos , e da crua guerra , que o 
Camorim lhe fizera depois da partida do 
Almirante , e como le tinha apoderado da 
Ilha. Francifco Dalboquerque lhe deu feus 
recados da parte delRey de Portugal, e dif* 
ie-lhe que le nao agaítafíe , que elle efpe- 
rava emDeos de cedo lhe dar vinganja de 
feusimigos, porque EIRey leu Senhor man- 
dava a elle, e a Afonfo Dalboquerque, que 
ficava atrás , com armada, e gente pera o 
fervirem ém tudo o que lhe mandaííe. Pab
ladas ellas praticas, roi-fe o Rey pera fuá 
cafa, e Francifco Dalboquerque ficou pra- 
ticando fobre elle negocio comDiogo Fer
nandez Correa , que o Almirante deixára

a  ii p o r
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por Feitor , e com Lourenfo Moreno , e 
Alvaro Vaz , que eram Efcriváes , e com 
outras peffoas principaes , que ali eílavam, 
e elles Ihe deram conta de tudo o que era 
paliado ; e que cumpria muito pera o cré
dito dos Portugueíes, e pera le razer a car- 
rega das naos com menos trabalho, defpe- 
jar-fe a Ilha de Cochim dalguns Caimais, 
(que sao fenhores principaes do R eyno,) que 
o C âmorim nella tinlia com gente pera a 
defender. AÍIéntado iíto , Franciíco Dalbo- 
querque fe fez preítes com toda a lúa gen
te , e a que eítava em Cochina , e alguns 
Naires do R e y , e ao outro dia antemenhaa 
foi-le nos bateis, paraos, e caravelas come
ter os Caimais, que eílavam defcuidados do 
que lhe aconteceo: e deu tao de liipito nel- 
les, que os desbaratou. E  pollos em fogi- 
da , os foi íeguindo até os lanzar fóra da 
Ilha, matando muitos Naires, e dous Cai
mais. Deípejada a Ilha, veo-fe recolhendo 
aos bateis , e embarcou-fe, fem aver quem 
lhe reliítiíTe. E  chegado a Cochim , foi re* 
cebido do R ey, e dos leus com muita hon
ra , louvando-o muito do que tinha feito. 
E  ali achou Afoníb Dalboquerque, que era 
chegado daquelle dia pela menhaá, com as 
naos de fuá companhia , e toda a gente 
a lalvamento : ao qual o Rey de Cochim 
já tinha dado conta de fuas fortunas, E  co

mo
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mo elle trazia lémpre fuas elpias pera laber 
o que feus imigos faziam, loube logo que 
os Naires , que fugíram do desbarato de 
Francilco Dalboquerque , eftavam recolhi- 
dos na Uha de Repelim, e fe faziam fortes 
com o Senhor della. E  porque o Rey de 
Cochim fe lentia. muito defte lenhor de Re
pelim , por fer íempre contra elle , e nao 
podia eftar bem léguro le naquella Ilha fi- 
zeífe afíento, deu conta difto a Afonfo Dal
boquerque , e Francifco Dalboquerque, pe- 
dindo-lne muito que oquiíeiTem lanzar dali 
fóra. E lles, como náo pretendiam outra cou- 
la íenáo contentar o R e y , polo terem mais 
propicio pera o negocio da fortaleza , em 
que Ihe aviam de falar , íizeram-le prcftes 
com quinhentos Portugueíes, e ao outro dia 
antemenhaa foram nos bateis polo rio arri
ba cometer a Ilha. E  pollo que logo na en
trada achaíTem alguma reíiftencia , por te
rem dous mil Naires , que o Camorim ti- 
nha mandado de refrefco, e mui tos paraos 
com artelharia: os noflos os cometéram com 
tanto esforco, que os desbaratáram, e po- 
feram em nigida , matando a maior parte 
dos Naires , e poferam fogo ao lugar. E  
com ella vitoria fe tornáram pera Cochim, 
onde foram do Rey mui bem recebidos,

| dando-lhes grandes agradecimentos do fer- 
! vijo que lhe niffo fizeram. Em ella compa-
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nhia foram tambem Duarte Pacheco, e Pe
ro Dataide.

C A P I T U L O  II.

D e como o grande Afonfo Dalboquerque, ? 
Francifco Dalboquerque, depois defie def- 

barato, faldram ao Rey /obre ofa- 
zer da forta leza , e o que com j 

elle paffáram. l

P  Añadas ellas Vitorias, e outras, que os } 
ñoños tiveram contra a gente do (¡amo- j 

rim , ereftituido o R ey deCochim de tudo j 
o que lhe tinham tomado, determináram o 1

Érande Afonfo Dalboquerque, e Francifco 1 
)alboquerque, primeiro que entendeffem na I 

carrega das náos, falar ao Rey fobre a forta- | 
leza , que levavam em íeu regimentó, que fe I 
fizeífe em Cochim. E ambos lhe difleram, que j 
a caula principal, por onde os Portugueíes, I 
que ali ficavam pera o fervir, tinham paífado 1 
tantos trabalhos, guerras, e mortes, era por | 
nao terem huma cala forte, onde podelfem 1 
eftar feguros das avexafóes, que os Mouros j 
da térra cada dia lhe faziam, a que elle nao | 
podia acodir : e tambem pera le poderem | 
defender do poder do Camorim, e que po- 1 
lo íocedido até entío podia fea Real Senho- 1 
ria ver claramente qqe tinham diño muita ! 
neceffidade. E  confiado EIRey D. Manoel I

feu 1
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feu Senhor na fuá amizade, e tambem polo 
que cumpria a íéu fervijo , lhe manaava 
pedir lhe quiíéfle dar hum lugar pegado 
com o rio , emque fizeflém huma cafa for
te pera íéguranja dos Portuguefes, que ali 
ficaílém, e pera le recolherem as mercado- 
rías , que de Portugal vieíTem, porque aífi 
teria leu eítado mais feguro. O  Rey vifto 
elle requerimento, pollo que por parte dos 
Govemadores , e lenhores da térra, a que 
deu conta, ouvefle alguns impedimentos pe
ra o nao conceder , induzidos pelos mer- 
cadorcs Mouros da térra com peitas, que 
Ihes davam, porque nao queriam que fizef- 
femos aífento nella, com tudo por légurar 
feu eílado , e coníervar a amizade delRey 
de Portugal , e tambem polo grande pro- 
veito , que deíte comercio lhe vinha, dei- 
xados todos os inconvenientes, foi conten
te de dar lugar pera le fazer a fortaleza, 
onde agora ella: eeíla foi a primeira, que 
le fez na India. E  por fe a obra acabar 
brevemente , repartíram ambos entre li o 
trabalho della, pola brevidade do tempo, 

j e cada hum come^ou a fazer a parte que 
j lhe coube. E  por nao terem achegas pera 
I a fazerem de pedra, e ca l, pedirám ao Rey 
j que lhemandalTe darmadeira, aqual man- 
| dou logo trazer em muita abaílan^a. E  co- 
¡ megou-íe a fazer com humas eítacauas gran

des
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des entulhadas de térra. E  porgue Afonío 
Dalboquerque avia de ir tomar carga de 
eípeciaria a Coulao, conforme ao regimen
tó que tinha delRey D. Manoel , que o 
primeiro que diegalfe á India , fizeíie fuá 
carga em Cochim , por acodir a Coulao, 
onde já tinha mandadp duas náos de fuá 
companhia , trabalhava de dia, e de noite 
com toda fuá gente de maneira , . que em 
breve tempo acabou fuá parte da fortaleza. 
E  recreceo-íe daqui terem ambos algumas 
differenjas lobre competencias da obra. Afon- 
lo  Dalboquerque por eícufas de ter paixoes 
com feu primo, come^ou-íe arredar de fuá 
converfa^ao , e mandou-lhe dizer por al
gumas vezes, que pois a fortaleza eftava já 
acabada da lúa parte , que Ihe pedia por 
mercé que ordenaíTem huma peífoa, que fi- 
caífe nella por Capitao até EIRey prover. 
Francifco Dalboquerque, como era de fuá 
vontade, nao quis. Afonío Dalboquerque 
vendo eftas competencias, que com elle que
ría ter , nao Ihe lembranao que a ambos 
EIRey D. Manoel mandára que fizeífem 
eña fortaleza, mandou chamar o Padre Fr. 
Rodrigo da Ordem de S. Domingos , e 
diíle-lhe, que elle per muitas vezes manda
ra pedir a Francifco Dalboquerque que pra- 
ticaflem ambos como feria bom deixarem 
aquella fortaleza , e que nunca; fe quifera
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chegar a iíTo , mas antes íoltára algumas 
palavras pouco neceíTarias pera o tempo, 
em que eítavam , e que elle quería ir car- 
regar íuas náos a Coulao, porque tinha lá 
mandado duas da lúa Capitanía, a que. era 
neceflario acodir , porque avia nova. que 
eram paliadas muitgg naos de Calecut pera 
Choromandel j que elle pola parte do trá- 
balho, que tinha levado naquella fortaleza, 
defejava de mandar dizer huma Milla , e 
ir-fe carregar fuas náos: e Francifco Dalbo- 
querque fizeíTe o que quiíelfe, que lhe pe
dia muito que folie elle o que a celebraf- 
fe. Fr. Rodrigo le eípantou muito entre 
huns homens tao honrados , e táo páren
les aver differenjas: e mais em térra, onde 
as coulas de Portugal nao eltavam aínda 
muito bem aflentadas. E  foi-le com Afon- 
fo Dalboquerque á fortaleza, e dille a M if- 
fa , e acabada, andáram em procilsáo por 
dentro della : e pos-lhe nome o Convento 
de Chrijlus, por fer emprefa em térra ane
xa ao Meftrado deftes Reynos, e a primeira 
fortaleza, que lenaquellaspaites fez. Fran
cifco Dalboquerque por le nao concertar 
com elle, pola parte que teve no trabalho, 
pos-lhe nome Alboquerque , e o Capitáo, 
e Officiaes que quis , de que Afonfo Dal- 
boqucrque ficou muito delcontente : e lo- 
freo-lhe tudo; por os Mouros nao virem a

en-
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entender que avia differenfas entre elles. E 
deípedido do R e y , fez-lé preftes pera par
tir a tomar íiia carga.

C A P I T U L O  III.

D e como o grande Afonfo Dalboquerque che- 
gou a Coulao, e o que pajjou com os 

Governadares da térra.

EStando o grande Afonfo Dalboquerque 
preftes pera fe partir, chegou hum pa
rdo de Coulao, em que vinha hum criado 

de Antonio de S á , Feitor, com huma carta 
parelle, em que dezia que follé a bom re
cado , porque avia nova certa que eram par
tidas trinta náos deCalicut pera Choroman- 
del. E  como Afonfo Dalboquerque tinha 
mandado duas náos diante pera íhe terem 
carga preftes, como tenho dito, nao ficou 
nada contente com efta nova , e apreíTou 
mais fuá partida , e em breve tempo che
gou a Coulao , onde foi muito bem rece- 
bido dos Govemadores da térra, e do Nam- 
beadarim, que he o principal Governador. 
E  por o Rey 1er ido por o lértao dentro 
a huma guerra , que tinha com o Rey de 
Naríinga, fizeram-Iho logo a faber por ho- 
mens, que tinham em paradas, e a poucos 
dias foi avilado de lita chegada. O  R ey po
los deíéjos que tinha de nolfa amizade ef-

ere-
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creveo ao Nambeadarim, e Regedores da 
Cidade grandes agradecimentos da honra, 
c gafalhado que tinham feito a Afonfo Dal- 
boquerque, e mandou que tudo o que pe- 
dille , e requereíTe lhe fizelTem, e trabalhaf- 
fem muito com elle que aíTentaíTe ali trato. 
E  pollo que aos Governadores por induzi- 
mento, e peltas do Camorim pefafle muito 
deíle aflento que o Rey quería que os nof- 
fos fizelTem na térra , era elle tao temido, 
que fem moílrar que lhe pelava , fizeram 
tudo com mais verdade do que Afonfo 
Dalboquerque delles efperava: o qual aífen- 
tou logo huma cafa de feitoría com muitas 
mcrcadorias, e todas as outras coufas, que 
convinham pera bom defpacho das náos, 
quando ali vieífem bufcar carga. Feitas as 
pazes, e juradas por o R e y , e leus Gover
nadores , comegou Afonfo Dalboquerque car- 
regar fuas náos de pimenta polo prepo , e 
pelo , que o Almirante tinha afientado em 
Cochim. Como o Camorim foube delta no
va amizade, e trato, que o Rey de Couláo 
quería ter com os Portuguefes, por eítorvar 
que elle negocio nao vieífe a effeito, man- 
dou-lhe feus Embaucadores , dizendo, que 
olhalfe o que fazia , que os Portuguefes 
eram muito má gente , e le os confentiffe 
em fuá térra, que fe aviam de levantar con
tra elle. E  que efta era a caufa principal,

que
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que o moverá iniiílir tanto em os lanzar fó- 
ra da India. E  por aqui lhe foi reprefen- 
tando outras multas coufas todas a feu pro- 
polito: e mandou grandes prefentes aos Go- 
vernadores da térra, pedindo-lhe que fizef- 
íém com o R ey que nao défle carrega aos 
Portugueíes, nem os recolheílé em leu por
to. E  todas ellas intelligencias, que o Ca- 
morim teve pera le valer contra os noíTos, 
já que por armas o nao podía fazer , por 
ler térra muito remota da fuá, lhe náo va- 
léram : porque o Rey de Coulao era ho- 
mem de tanta verdade , que por cima de 
todas ellas coufas, que o Camorim lhe ef- 
creveo, comprio fuá palavra, e aflentou fuá 
amizade com Afonfo Dalboquerque. E re- 
fpondeo ao Camorim , que elle nao tinha 
recebido nenhum efcandalo , nem agravo 
dos Portugueíes, mas antes via nelles lerem 
homens de verdade : e que íem ter culpas 
lúas nao tornaría atrás do que tinha affen- 
tado. O Camorim nao ficou contente com 
efta repolla, e fentio muito nao poder def- 
truir o Rey de Coulao , nem tolher aos 
Portugueíes, que nao levaífem a pimenta 
que jaz de Cochim até Coulao, porque to
dos os moradores do íertáo eram gentíos, 
que defejavam de ter paz , e amizade com 
os ñoños. E  emCalicut tudo eramMouros 
eftrangeiros, que procuravam de nos lanzar
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fóra da India polo reccio que tinham de 
nos fenhorearmos della, e elJes ficarem fó
ra de leus tratos. Afonlo Dalboquerque co
mo ioube que o Camorim tinha intelligen- 
cia com o Rey de Couláo , pera eítoryar 
que os noífos nao tomaflem aliento' na tér
ra , determinou dali por diante de le tratar 
mais domeílicamente com elles , e negociar 
hum pouco mais largo o trato das merca- 
dorias , pollo que niflo paílafle algum tanto 
o regimentó , que lhe ElRey tinha dado, 
que foi caula de aver tanta leguranja entre 
os noffos , e os da térra, que já fe aviam 
todos por naturaes Portuguefes. E  a caufa 
principal della. conformidade foi nao aver 
Mouros na térra, que procuraífem divisao 
entre os noflbs, e os gentios naturaes del
la , como o faziam em Calecut.

Couláo, ao tempo que Afonlo Dalbo
querque chegou a elle, era huma Cidade mul
to grande, povoada de Gentios, fem aver 
nella nenhum Mouro natural , nem eltran- 
geiro , fenáo o irmao de Cherinamercar de 
Cochim , que avia pouco tempo que fe fo- 
ra ali viver. Ella Cidade era grande efea- 
pola de mercadores, e amigamente avia nel
la muitos mercadores eílantes de toda a 
parte da India, principalmente de Malaca. 
E  por fer porto abrigado de todos os ven
tos , as náos, que navegam á India, e aífi

as
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as que palTavam pela Ilha de Ceiláo , e 
Chafe, faziam ali fila eícapola. E  naquelle 
tempo eftava a llha de Ceiláo á fuá obe* 
diencia, e pagava-lhe tributo : e tudo o que 
ha de Coulao até Chale, que podía fer lef- 
lènta legoas , era feu : e averá de Coulao 
á llha de Ceiláo oitenta legoas. O  Rey de 
Coulao era homem de muita verdade , e 
milito cavaleiro : e naquella guerra, que te- 
ve com o Rey de Narfinga , tendo muita 
gente de pé, e de cavallo, o cometeo com 
feíTenta mil archeiros, e o desbaratou. E a 
fóra o Nambeadarim , que era o principal 
Governador da terra, avia na Cidade tón
ta e íeis homens principaes , que a gover- 
navam : e affi era a milhor regida que avia 
«aquellas partes em aquelle tempo.

C A P I T U L O  IV.

De como as ndos de Calicut vieram a vifta 
de Coulao, e o grande ¿Ifonfo Dalboquer- 

que fe  fe z  preftes pera pelejar com el
las 9 e o que fobre ifto pajj'ou com os 

Gobernadores da terra.

N Efte tempo, que o grande Afonfo Dal- 
boquerque eftava tomando lúa carga, 

como fica dito , chegáram as náos de Ca
licut á vifta dos noffos , e eram por todas 
trinta e nove vélas, as vinte e oito de Ca

li-
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licut, e as outras de CocJiim, e Cananor. 
E como Afoníb Dalboquerque defejava de 
enfadar o C âmorim em tudo o que podef* 
fe , por le vingar delle, determinou de os 
ir cometer , hum pouco contra o parecer 
de Antonio de Sá, e da gente da armada. 
E por nao dilatar o tempo, alargou as amar
ras pelos efcouves, e fez-fe ávéla. OsM ou- 
ros vendo as ñoñas náos defamarradas , e 
que os vinham demandar, defpidíram hum 
parao de li , e mandáram-lhe pedir pazes. 
E ñeñe interim encadeáram-íe de cinco em 
cinco com determinajáo de pelejar. E por
que o vento acalmou , temendo-fe Afoníb 
de Alboquerque que as náos de noite com 
o terrenho fe fizelfem na volta do mar, e 
fefoflem fem fe vingar delles, mandouAn- 
táo Garcia no feu navio, que era pequeño, 
e bom de véla , que fe fofl'e tambem 11a 
volta do mar. Os Mouros receoíos do que 
podia ler , ouveram outro confelho, e ás 
toas de noite vieram-fe meter dentro no 
porto de Couláo, porque as noflas náos éf- 
tavam hum pouco afaftadas delle, na boca 
de hum rio. Afonfo Dalboquerque como 
vio as náos que fe queriam valer em tér
ra , mandou dizer ao Nambeadarim, e aos 
Governadores da Cidadc, que aquellas náos 
eram do CJamorim , imigo capital delRey 
de Portugal feu Senhor, que lhe pedia por

mer-
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mercé lhas mandaíTe entregar ; porque nao 
o fazendo, elle determinava entrar no por
to , e queimalas todas, e ir-íé fem tomar 
ali carga, nem íázer com elles nenhum af- 
Jento de paz. Os Governadores lhe relpon- 
déram , que elles tinham eícrito ao Rey, 
dando-lhe rezáo daquelle negocio , que a 
repofta náo podía tardar muitos dias : que 
lhe pediam por mercé , pois ag náos efta- 
vam recolhidas naquelle porto, donde nao 
podiam íair lem fuá licenfa, que elperaffe

Solo recado do Rey. Afonfo Dalboquerque 
íes difle, que era contente de fazer o que 

lhe pediam: com tanto, que mandaíTem to
mar as velas ás náos por náo fugirem de 
noite. Aflentado ifto, o Nambeadarim man- 
dou logo lanzar máo dos Capitáes , Mef- 
tres, e Pilotos, e polos a bom recado. E 
dahi a poucos dias chegou recado do Rey 
ao Nambeadarim , em que lhe mandava, 
que le aquellas náos quiíeílém eftar á obe
diencia dos Governadores da Cidade, e def 
carregar ali fuas mercadorias, que pediflem 
a Afonfo Dalboquerque da fuá parte que 
lhe náo fizelfe nenhum mal , que abaítava

Íiera leu caftigo nao poderem mir daquel- 
e porto fem feu mandado. Afonfo Dalbo

querque refpondeo, que íiia determinado 
era queimalas , e trazer todos os Mouros 
de Calicut á eípada, por vinganja da trei-

S™,



cao , que tkham feito aos Portuguefes $ 
mas pois o Rey avia por feu férvido nao 
os caítigar , que nao raria outra coufa fe- 
nao o que Ihe mandava. Os Governadores 
mandáram logo deícarregar a6 náos dos 
mantimentos que levavam : e ali eftiveram 
metidos até que fe Afonfo Dalboquerque 
partió. E  porque teve por enforma^ao, que 
algunsMouros tinham comprado muita pi- 
menta polo fertao , porque nao vielfe ao 
pefo de Couláo, em quanto ali efleve, to
das as náos que paílavam , ora foífem de 
amigos, ora de imigos, aínda que vieíferti 
com bandeiras, e feguro do Almirante, fa- 
zia-as todas arribar ao porto de Couláo*, e 
ali eram huleadas polos Governadores da 
térra: etoda a elpeciaria que levavam, lhe 
tomavam, e levavam á feitoria, e ali com- 
pravam os noífos, e os da térra.

C A P I T U L O  V.
Do ajfento, que o grande dfonfo b a ilo • 

querque tomou com os Gobernadores da tér
ra fobre as p a zes, antes da fuá partida: 
e o mais que paffou com oS Cbrijtaos dalí 
naturaes, e fe  partió pera Cocbim.

P  Alfadas todas ellas ¿oufas , pareceo ao 
grande Afonfo Dalboquerque neceífa- 

rio tornar a retificar as pazes , que coin 
os Governadores tinha afrentado , e foi-fe 

Tom. L  B a
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a terra: e fàlando com elles perante Anto
nio de Sá, Feitor, e os mais Portuguelès, 
que com elle ficavam , Ihes d ille, que no 
concerto das pazes que tinham feito, eöa- 
va aflentado que a jurdifáo do Civel , e 
Crime eftevefle em poder dos Chriftaos na- 
turaes da terra, como antigamente Tempre 
fora : que por iíTo elle antes de fuá partida 
quería deixar lito aflentado de maneira, que 
depois delle ido nao ouveíTe nenhumas de- 
ferenpas antre huns , e outros : e tambem 
pera dar rezáo de fi a ElR ey leu Senhor 
de como as coufas naquelle Rey no .fícavam 
aflbntadas ; que lhes pedia muito, e rogava 
que o ouveilem allí por bem ; porque apef- 
foa, a quem entregafle efte cargo, avia Tem
pre de razer o que o Rey de Couláo man
darte. Os Governadores ihe difleram, que 
lhes parecía bem , e que quando o Rey 
vielte Ihe dariam conta diflb : e que podía 
deixar elle cargo a quem quifefle, que to
dos Ihe obedecerían!. Afonfo Dalboquérque 
entregou logo a jurdifáo perante elles a 
Antonio de Sá, Feitor, e mandou-lhe que 
tudo fizefíe com confelho , e parecer dos 
Chriflaos naturaes da terra , por náo fair 
da ordern , com que fe antigamente gover
navamo Exodos foram contentes com aelei- 
jao de Antonio de Sá , ao qual deixou 
muito encomendado o provimento da Igre-

ja.
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ja. E  os Chriíláos da térra aviam de ter 
cuidado de a governarem , e regerem , a 
qual Igreja fe chamava nojfa Senhora da 
Mifericordia. E diziam os Chriíláos da ter
ra , que dous Sandios , que nella eílavam 
enterrados em duas Cápelas, a fizeram mi- 
lagrofamente. Tinham tres Altares, em que 
eílavam tres Cruzes, no meio huma de ou
ro , e nos outros dous duas de prata. Os 
Chriíláos da terra mandáram huma dellas a 
EIRey D. M anoel; e querendo mandar a 
de ouro, Afonfo Dalboquerque lhes difle, 
que nao queria levar íénao huma de prata t 
por final que avia naquellas partes Chrifi* 
táos, que adoravam a C ru z, em que noíTo 
Senhor Jefus Chriílo padecéra, porque eile 
era o ouro , com que EIRey de Portugal 
avia mais de folgar; e que como elle che- 
gafle a Portugal, EIRey Ihe mandaría mui- 
tos ornamentos pera a fuá Igreja ao modo 
que le colhimava entre os Chriíláos. Ellcs 
folgáram muito com iílo, e pedíram a Afon
fo Dalboquerque que lhes défie hum reta- 
volo de Sandliago , e hum fino, que lhe 
logo deu. E  porque era neceflario deixar ali 
alguma peíToa, que os doutrinaflc nos ritos 
da noífa Sandia F é , pedio ao P. Fr. Ro
drigo da Ordern de S. Domingos, qué tra- 
zia comligo, que ficafle a li, e elle o acei- 
tou por lcrvir a Déos: e teve tao bom cui-

• •
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ao Comment. de A. Dalboquerque
dado eflès dias que ali efteve, que com fua
doutrina , e bom exemplo tornou muitos
gentíos á Fé de Jeiùs Chrifto , e bautizou 
muitos Chriftaos de tónta , e de quaranta 
annos de idade, por já nao aver memoria 
de bautifino antrelles. AíTentadas todas ef- 
tas couiàs, os Chriftaos da terra le vieram 
a Afonfo Dalboquerque , e lhe diflèram, 
que pois os quería confèrvar em lèus coltu- 
mes antigos, que lhe pediam por mercé que 
famhemJheguardafle outrocoftume: cera,

, que tinham cuidado de 
governar d^greja , tinham tambem junta
mente em feu poder o fello, e pelo da Ci- 
dade , e que o Rey de Coulao lho tinha 
tirado por culpa, efroxidade dehumChrif- 
tao naturai da terra. E  porque eftarem ellas 
coufas em poder dos Chriftaos, como fem- 
pre eftiveram, faziam muito em lìia auto- 
ridade, que falalfe ao Nambeadarim, e aos 
Cróvemadores, que os tornaifem á fua pol
le , póis á culpa, porque lho tiràram, fora 
de num lo •, e nao de todos. Afonfo Dal
boquerque Ihes relpondeo, que aquilo que 
elles re'qùeriam nao entrára no concerto das 
pazes , e que o tèmpo era breve pera co- 
flSeÉM* requerimentos de novo, porque cita
va ja -̂de verga dalto pera le partir ; mas 
que eìfe deixaria recado a Antonio de Sà, 
que ficava por Feitor, que como o Rey de

Cou-



21
Couláo viefle da guerra , lhe falaíTe niflb y 
e lho pediffe muito da parte delRey de 
Portugal. Com irto ficaram muito conten
tes , e deipedio-fè déliés, e dos Govema- 
dores da terra, e foi-fe embarcar. E  par- 
tio-fe a doze de Janeiro do anno de 1504. 
e fez ièu caminho dereito a Cochim, pera 
iè ver com Franciico Dalboquerque, e par
tirent todos juntos pera Portugal, como ti- 

! nha por regimentó delRey D. Manoel. E  
porque chegando a Cochim o nao achou, 
nem recado feu do que eíperava de fazer, 
proveo a fortaleza de pólvora , armas , e 
moniçoes de guerra, aquellas que lhe pare- 
céram neceíTarias peracumprir comfuaobri- 
gaçao , e duas cara velas, e a  íhao Góhcei- 
cáo bem armadas. E  porque parte da .gente 
aarmas, que Franciíco Dalboquerque deixou 
pera guarda da fortaleza , ficava nella por 
força , e contra fua vontade , mandou-os 
recolher, e deixou outra, que a feus rogos 
ali quiièram ficar. E  feito ilio, defpedio-iè 
de todos, e partio-iè.

C A P I T U L O  VI. 
j De como 0 grande Afonfo Dalboquerque Je 
I partió de Cochim pera Cananor : e do 
j quepajjou atéchegar a Portugal.

TEndo já o grande Afonfo Dalboquer
que fuas nàos preftes, e elle embarcar- 
Í do
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do pera fe partir pera Portugal, chegou 0 
Feitor a bordo, e difle-lhe, que Francifco 
Dalboquerque íé partirá pera Cananor, fem 
levar nenhuma droga, ainda que per mui- 
tas vezes lhe requeréra que a levaíTe, por
que tudo tinha preftes dentro na fortaleza; 
que lhe pedia muito que quifefle fazer elle 
iervijo a EIRey em as levar até Cananor, 
porque ali avia de achar Francifco Dalbo
querque. Afonfo Dalboquerque, ainda que 
tinha as naos muito fobrecarregadas , por 
férvir EIRey tomou todo o cravo , e ca
nela, que me o Feitor deu; e partindo-fe 
dali, chegou a Calicut, onde achou Fran
cifco Dalboquerque tratando de pazes : e 
fem aífentar nada, le partíram ambos, e fo- 
ram ter a Cananor, e ali lhe entregou Afon
fo Dalboquerque todo o cravo , e canela 
que levava. E  porque Francifco Dalboquer
que avia de acabar de carregar fuas náos, 
e dava-íé hum pouco de vagar, e EIRey 
D. Manoel mandava em íéu regimentó, que 
ambos vieífem juntos, aíTentáram todos os 
Officiaes da Feitoria, que Afonfo Dalboquer
que eíperaífe até vinte de Janeiro, e palia
do elle tempo, íé partiíTe logo. E  léndo já 
vinte cinco dias do dito mes, vendo Afonfo 
Dalboquerque que elle fazia pouca diligen
cia no carregar das fuas náos, aíléntou de 
ié partir , e nao eíperar mais. E  lobre a
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navegado quefaria ouvemuitos confelhos s 
c pareceres : e por fim de tudo aflentáram 
que fizeffe feu caminho dereito a Mozam
bique. Afonib Dalboquerque, porque aquel
la navegajao nao era muito trilhada naquel- 
le tempo, levou hum Piloto Mouro de Ca- 
nanor comfigo , contra parecer de todos, 
que diziam que aquelle Mouro avia de dar 
com elle a través ; mas o Mouro era tao 
bom oíficial daquelle offício , e fabia tao 
bem aquelle caminho, que o levou dereito 
a Mocambique por boa navegajao, íem ter 
nenhum contralle : e ali o deixou, dando- 
Uie cincoenta cruzados por feu trabalho. 
E íem fazer nenhuma demora, fez leu ca
minho dereito ao Cabo de Boa Efperan^a. 
E porque Fernáo Martinz Dalmada tinha 
muita necellidade d’ agoa , foram tomar a 
agoada de S. Bras , e detevCram-íe nella 
dous dias, trabalhando de noite, e de dia. 
E  nelle trabalho fe perdeo o batel d’Afon- 
lo Dalboquerque , porque vinha já muito 
comeílo do buíano. E  ali acháram huma 
carta cerrada , emburulhada em hum paño 
encerado , polla em hum páo, que dezia, 
que Antonio de Saldanha, c a Taforéa, e 
a nao de Setuval, chegáram ali no mes de 
Outubro. Afonfo Dalboquerque, tanto que 
as fuas náos tiveram tomado agoa , fez-fe 
á véla, e veio-le na volta do Cabo de Boa

Ef-
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JSÍperanja , e com bons. tempo? o dobroy 
oprímeiro dia deM aio. Dobrad'o oCabo, 
por coníelho dos Pilotos íizeram leu cami! 
nho até íé pórem em altura de dez gráos 
da banda do Norte. E  nefta paragem teve- 
ram grandes calmarías , onde lhe adoeceo 
alguma gente: e dali vieram dia de S, Joáo 
pola menháa á villa do Cabo Darca , que 1 
lie entre os baixos deArguim , eCenaguá} | 
e porque a nao de Afonlo Dalboquerque i 
fazia muita agoa, determinou, por le acnar 1 
naquella paragem , ir demandar a liba do  ̂
Cab overde, pera ali fbrnecer liras naos do 1 
neceíTario, por fer mais perto: e ainda que 1 
os ventos nefte tempo foflem contrairos, 1 
noílo Senhor os ajudou de maneira , que | 
vieram ter á liba. E  lendo apegados com | 
a térra, quebrou a verga da náo de Afon- 1 
lo Dalboquerque , e rompéosle o papafigo i 
todo , porque vinham forjando o tempo ; 
pera aferrarem a liba , e com o traquete 
ioi Ibrgir no porto da praia de Sandia Ma
ría , com as outras duas naos de fuá con* 
íerva , já todos muito defapareLhados de 1 
amarras, e vélas, e de todas as outras cou- ! 
las neceífarias pera huma viagem tao com- j 
prida. E  le noílo Senhor milagrofamente I 
os ali nao trouxera, (por nao fer ella a ver* \ 
dadeira navega^aó queaviam defazer,)el*» | 
les foram confumidos ncífe mar , e eftive» !

pup ¡
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ram ali tres días. Repairadas as náos de to
do o neceíTario, e tomada agoa, e manti- 
mentos pera fuá viagem, partíram pera Por
tugal , e com bons temporaes, fem toma
ran outra teira , chegáram a Lisboa por 
fim de Julho do dito anno de mil e qui- 
nhentos e quatro, onde Afonfo Dalboquer
que foi muito bem recebido delRey Dom 
Manoel, fazendo-lhe muitas honras, e ga- 
íálhados , moftrando muito contentamento 
do bom foceíTo, que naquella viagem teve ,  
e da fortaleza de Cochim ficar feita. Fran- 
ciíco Dalboquerque , que ficava em Cana- 
nor carregando fuas náos, como tenho di
to , partio-fe a cinco de Fevereiro , e no 
caminho feperdeo com as outras duas náos 
de fuá coníerva, fem nunca fe poder faber 
onde, nem como fe perdéram.

C A P I T U L O  VII.

D e como EIRey D . Manoel mandou o 
amo de feis Trijlao da Cunha d India , e 
Afonfo Dalboquerque em fuá companhia, 
em huma armada de quatorze velas, pera 
ambos fazerem  a fortaleza de Cacotord.

C Hegado o grande Afonfo Dalboquer
que a Portugal em Julho de 1504. co

mo tenho dito, pela enforma^ao, que EI
Rey D. Manoel dclle teve do citado, em

que
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que as coufas da India ficavam, e que era 
neceíTario ordénalas de maneira, que os Mori
ros , depois da partida das náos pera efte 
Rey no, nao tornaflem aíéríénhores dacof- 
ta do Malabar , e favorecidos do Qimo- 
rim deífem fempre muito trabalho aosPor- 
tuguefes, e aos Reys de Cochim , e Cana- 
ñor, que eram noflos amigos: Praticou efte 
negocio com os do íeu confelho, em que 
ouve diveríos pareceres. E  por cima de tri
do aífentou de mandar hum Governador, 
que ficafle na India tres annos com gente, 
e armada neceífaria ao remedio dos traba- 
lhos, que os noífos paífavam. E  pela con
fianza que tinha emTriftao daCunha ove- 
lh o , quenifto oferviria muito bem, deter- 
minou de o mandar pera que a governaffe. 
O  qual eftando com fea armada prelles pera 
partir o anno de iyoy. adoeceo de vagados 
da cabefa, de que veio a cegar. E  vendo 
EIRey D. Manoel calo tao fupito, porque 
era neceíTario acodir logo aquelle anno á 
India pera favorecer os noífos, que lá fica
vam , mandou chamar D. Francilco Dal- 
meida a Santarem pera ir nefta armada, e 
que depois de 1er na India, fe chamaífe Vifo 
Rey. E porque a armada eíiava já preñes 
de tudo o que lhe era neceíTario, partio-le 
logo. E  no anno feguinte de quinhentos e 
feis mandou Triftao da Cunha, que já era
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sao , e reftituido á fuá villa , com huma 
armada de quatorze velas pera mais favore
cer efte negocio: Com regimentó, que feu
do cafo que aquelle anno nao podeífe paf* 
far á India, folie invernar á Ilha de Caco- 
torá, e nella fizeífe huma fortaleza pera fe- 
guranja dos Chóllaos, que tinha porenfor- 
majáo que avia nella. Fazendo tambem fun
damento , que a armada, que tinha deter
minado que andaíTe na coila Darabia, e no 
Cabo de Comorim, tolhendo a navegado 
das naos, que vinham da India pera o eítreito 
com eípecearias, teria ali lugar feguro pera 
invernar. E vendo EIRey D. M anoel, que 
Afonfo Dalboquerque naviagem que fezera 
á India o anno de tres, como fica dito, o 
fervíra muito bem, e que tinha esforjo, e 
prudencia pera governar, mandou-o em com- 
panhia de Triltáo da Cunha pera ficar na- 
quella coila por Capitáo mor de íeis naos, 
e quatrocentos homens. E  deu-lhe huma 
provisao fecreta , que acabados tres annos 
foífe governar a India, e o Vifo Rey Dom 
Francifco Dalmeida ie vieífe pera Portugal. 
E  eílando em Abrantes, por morrerem na 
Cidade de Lisboa de peíte , lhe mandou 
huma bandeira de cetim branco franjada de 
retros crameíim, e branco, com huma Cruz 
de Chriíhis de cetim crameíim no meio, que 
elle tornou a trazer a Portugal, como adian-
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te fedirà. Ordenado tudo ilio, tendoTrif- 
táo da Cunha fuá armada preltes em Belém, 
a guai fez com muito traballio pela muita 
pene gue avia na Cidade, e muita falta de 
gente pera levar , partio-fe a cinco Dabiil 
pela menhaa , e foi logo pela barra fóra 
com toda a armada , tirando Afoniò Dal- 
boguerque, gue ficou em Belém na nào Cir- 
ne, em que hia por Capitao, elperando por 
bum Piloro , que mandara pedir aos Offi- 
ciaes delRey (por aver dous dias que o leu 
chamado Joao de Solis fugira pera Caltela 
por matar lùa molher ; ) e vendo elle que 
Ilio nao davam, confiado na muita experien
cia que tinha das coufas do mar, e em Dio- 
go Fernandez Piteira, Meftre da fuá náo, 
que fora já duas vezes á India : e tambem 
em Uie Triftao da Cunha dizer, que Ihe da
ría o milhorPiloto da frota, tirando o Pi
loto mor, determinou de nao eíperar mais, 
e recolheo alguma gente, que ficaia das ou- 
tras míos em terra, que os Capitaes nao qui- 
lcram tomar por virem de Lisboa, e fez-le 
á véla ao outro dia feis do dito mes. E já  
muito tarde alcancou o Capitao mor , que 
Jiia efperando por elle, e depois deofalvar, 
lile dille que trazia alguma gente , que os 
Capitaes deixáram em terra; que Ihe pedia 
por mercé os mandaífe repartir pelas náos, 
legundo vinhain aífentados, porque morriam

al-
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alguns, e a gente da fuá andava tao alfom
brada , que le nao labia dar a coníelho: e 
le aventurara a iífo , pola necellidade que 
alguma hora teriam delles naquellas partes 
pera onde hiani. O  Capitáo mór lhe reípon- 
deo, que le vinham empedidos, pera que 
ostomava? Enáo os quis mandar repartir, 
do que Afonío Dalboquerque ficou muito
jefc<?L?ut.el E  c,heSando a Biziguiche, man- 
dou-lhe hum rol da gente que era por Pero
Vaz Dorta, que hia por Feitor da fuá ar
mada , pedindo-lhe muito que mandarte aos 
Capitaes que a recolheífem, porque nao ti- 
nlia mais mantimentos que os neceíTarios pe
ra a lúa gente. E  que lhe mandarte dar o 
Piloto, que lhe prometéra antes que partirte 
de Belém , porque o nao trazia, nem os Gf* 
ficiaes delRey Iho deram. O Capitáo mór 
reípondeo, que mandarte pór a gente com 
leu fato em térra, que elle a repartiría co- 
mo lhe bem parecefle. E  que quanto ao Pi
loto nao o tinha , nem o avia de tirar ás 
outras naos pera lho dar. Enfadado Afoníb 
Dalboquerque defta reporta, mandou pór a 
gente em térra, e a Pero Vaz Dorta que lhe 
diflefle , que na volta daquella gente avia 
alguns Fidalgos, e pertoas honradas , que nao 
parecía rezao alfi ae mirtura com os outros 
mándalos lanzar em térra, que dali os devia 
mandar repartir pelas outras naos. O  Capi

táo
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táo mór diílimulou com elle, e nao lhe re- 
ípondeo. E porque naquelles dias que ali c£- 
tiveram, nao morreo, nem adoeceo nenhu- 
ma pefloa em toda a armada, mandou pe
las muitas imporrunajóes deAfonfo Dalbo- 
querque repartir pelas náos os que eftavam 
saos , e os doentes que fe embarcaíTem na 
caravela, que tinha tfeípachado pera Portu
gal , a qual EIRcy D. Manoel mandara em 
/ua companhia pera lhe trazer novas como 
hiam, pelo receo que tinha da milita pefte 
que a armada levava.

C A P I T U L O  VIII.

De como o Capitao mór Trijiao da Cunha 
defpedio a caravela pera Portugal,. e fe  

partió de Biziguiche: e o que paf- 
fou até cbegar a Mozambique.

E Srando o Capitao mór Triftao da Cunha 
preftes com lúa armada pera fe partir do 

Porto de Biziguiche, deipidio o Capitao da 
caravela, e elcrcveo por elle a El Rey o eí- 
tado em que hiam , e como chegando ali 
prouve a nolTo Senhor que ceífou a pefte. 
Partido a caravela, fizeram-fe todas as náos 
na volta do Cabo de Sanólo Agoftinho; e 
por fer já tarde, e os ventos ponteiros, e e£ 
perarem pola nao do Capitao mór, que era 
má de vela, nao poderam dobrar, e romá-

ram
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ram outra vez na volta de Guiñé, em que 
fegaftou muito tempo. Eindo naquella vol
ta , deu hum temporal tao rijo na armada, 
que as náos fe apartáram humas das outras, 
e dali a dous dias fe tornáram ajuntar, e fi- 
zeram-fe todas na volta de Sandio Agoíti- 
nho , lalvo a náo de Job Queimado , que 
nao apareceo. E  foram aíli naquella volta 
aguardando muitas vezes pola náo doCapi- 
táo mór. Vendo Afonfo Dalboquerque que 
fe gallava o tempo por eíperarem por ella 
náo, e os Capitaes nao ouíávam de {alar, 
veio á fala com o Capitáo mór, e diíie-lhe , 
que olhaíle que a caula principal de nao do- 
tnarem o Cabo de Santo Agoílinho , fora 
por eíperarem pola fuá náo, e que por 1er 
tarde punha em muita dúvida paílarem aquel- 
le anno á India: e pois náo podía ter com 
as outras, que a avia de deixar com outra 
emfuacompanhia, qual elle quiíeíTe, edéílé 
véla, e fizeíTe lúa viagem com as outras. O  
Capitáo mór lhe refpondeo, que fe Ihe EI- 
lley D. Manoel fizera mercé daquella arma
da , fora pera fe aproveitar: e que por iílo 
quería agoardar pola ívia náo, pois nella tra- 
zia a fuá lázenda. Afonfo Dalboquerque por
que perdía muito em nao paíTar aquelle an
no á India, dali alguns dias tornou a pedir 
ao Capitáo mór que largaífe alúa náo, que 
foi a caufa deterem ambos palavras de def*
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folio bem eícufadas, ás quaes Afoníb Dal- 
oquerquc nao refpondeo, nem dali por di

ante quis mais falar em couía da viagem. O  
Capitao mór vendo dali a poucos dias o er
ro , que tinha feiro, e aue perdía mais em 
nao paflar aquelle anno a India, do que ga- 
jihava em eíperar pela lita náo: e que todos 
os Medres, e Pilotos, quando o hiam lal- 
var, lhodeziam, determinou de o remediar. 
£  íendo na paragem da Illia da Aícensao, 
pos huma bandeira na quadra, e todos os 
Capitáes arribáram logo a laber o que que
ría. O Capitao mór lhes dille, que fuá de
terminado era dar ás vélas, e náo aguardar 
por ninguem, que cada hum andaíTe quanto 
poderte , e o forte efperar a Mozambique. 
E  indo aíli todos na volta do Cabo de Boa 
Efperanca , amanhccéram á villa de huma 
térra muito grande, e muito fermoía. Afon
íb Dalboquerque como a vio , veio á fala 
com o Capitao mór, e difle-lhe, que pois 
aínda nao era delcuberta, que fe deviam de 
chegar a ella, e faber que térra era. O Ca- 
pitáo mór parecendo-lhe bem ifto que lhe 
dezia, mandou ir a íiia náo á orja pera a 
tomar, e todos fizeram o mefmo; e indo 
fobrc a tarde , tornou a fazer outra vez o 
caminho que levava. Ella térra eram humas 
Uhas , a que poferam nome de Trífido da 
Cunha, por elle 1er o primeiro que as def-
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cobrio. E indo defcorrendo por ellas já qua
li Sol pollo, começou o vento a ventar tao 
rijo, e com tantos agoaceiros, que as naos 
nao podéram ter com o Capitao m ór, e a- 
paitáram-fe todas : ialvo Afonfo Dalboquer- 
que que o iiguio, e Foram juntos huns dias 
corn vento de viagem. E  huma noite deu 
hum temporal tao grande pordavânte, que 
csapartou. A  nào de Afonfo Dalboqüerque 
elteve fete relogios de mar em través, com 
allas traballio, fern querer dar polo lerne. E  
prouve a noifo Senhor que abonançou o tem
po, e correo toda aquella noite fern ver o 
fòrol da nao Capitaina , nein ao outro dia 
pela menhaa a viram. E  fbi-fe naquella vol
ta já com o cabo dobrado até aver villa das 
Ilhas primeiras, e ali achou Francifco de T a
bora , e foram-l’e ambos a Moçambique, on
de acháram huma caravela, que partira de 
Portugal muitos dias depois de Triltáo da 
Cunha. E  o Capitao lhes difle, que Lionel 
Coutinho pallara pera Quiloa. E  dali a pou- 
cos dias cnegou o Capitao mor corn as ou
tras naos, excepto Alvaro Telez , que do- 
brou a Uha de S. Lourenço por fora, e foi 
ter a Melinde, e deixou ali huma carta pera 
elle, em que lhe dezia, que o hia elperar ao 
Cabo de Guardafum, e Rui Pereira, que to- 
mou hum porto na Ilha de S. Lourenço, que 
fe chama Tanana, onde efteve alguns dias 

Tom. I. c to-
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tomando enfermado da térra, por íér a pri- 
meira vez que fe defcobrira •: e dali fe foi 
a Mozambique, levando comíigo dous ne
gros , que comclle quiferam ir poríiia von- 
tade.

C A P I T U L O  IX.

De como o Capitao mór Trífido da Cunha, 
pela enformacao que teve dos negros, que 

Rui Pereira trouxe, deternúnou de ir 
defcobrir a liba de S. Lourenco.

C Hegado o Capitao mór a Mozambique, 
porque era já tarde pera atraveflar a In

dia , determinou de aparelhar ali fuá armada 
pera fazer o caminho de Cocotorá , onde 
EIRcy D. Manuel mandava fazer huma for
taleza pera rccolhimento de alguns Chollaos, 
que tinha por enformafao que avia naquelia 
Ilha , por nao ferem avexados dos Farta- 
quins, e doutras naos de Mouros, que ali 
hiam fazer fuá agoada, quando paífavam pe
ra o eílreito de Meca. Enelles dias chegou 
Rui Pereira , e diífe-lhe, que com aquella tor
menta , com que fe apartara delle, fora ter 
a hum porto da Ilha de S. Lourenjo, e em 
lorgindo vieram duas almadias com alguns 
negros a bordo da nao, como gente de paz, 
e amoílráram-lhe prata, cera, e panos dal- 
godao: e diíleram-lhe, que le quifefle entrar 
pera dentro, que fe refgatariam com elle,

por-

24 COMMENT. DE A. DALBOQUERQUE



porque daquilo avia muito na'terra, é tudó 
por acenos, porque na náo náo avia quena 
os entendeíTe. E querendo elle entrar pera to
mar mais enformazáo deíle negocio, o Pi
loto , Meftre, e Feitor da náo lhe fizeram 
grandes requerimentos que nao entrarte, e 
Hzefle fuá viagem pera Mozambique, por
que aquella náo era fuá, e náo eram obri- 
gados a defcobrir térras novas: e que pro- 
teíiavam de lhe pagar tudo o que perdeflem. 
E vendo íéu§ requerimentos, trouxera aquel- 
íes dous negros, por lhe parecerem homens 
de rezao, e fe fizera á vela. O Capitáo mór 
ficou muito contente com ifto, porque íen- 
do afli, podia ali cárregar fuas náos, e tor
nar-fe pera Portugal: e mandou logo bufcar 
hum Mouro natural de Quiloa, que cftava 
em Mozambique , que tinha por enformazáo 
que fabia a lingoa, e difle-lhe que pcrgun- 
tafíe a aquelles negros o que avia na fuá tér
ra , e como fe chamava: elles lhe difleram, 
que a fita térra fe chamava Tananá, e que 
avia nella muito gingibre , cravo , prata, e 
cera. Com efta enformazáo mandou o Capi
táo mór chamar Afonfo Dalboqucrque , c 
todos os outros Capitaes, Meftres, c Pilotos 
darmada, é deu-lnes conta de tudo o que 
paflaram com os negros ; que feu parecer 
era , pois ali aviam de eftar algitns dias, 
irem bufcar efte porto , que Ruy Pereira

c ii def*
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defoobríra, que Ihe difleflem o caminho aue 
fhría, porque determinava de ir lá. Os Pi
lotos , c Medres da armada foram de pa
recer que divia de deícobrir eda térra pola 
banda do Norte. Afonfo Dalboquerque co
mo era marinheiro , e entendía bem a na- 
vegacao, vendo que os Medres, e Pilotos 
hiam errados no que diziam, perguntou-lhes 
porque ihes parecía bem fazerem o caminho 
do Norte , pois a liba nao era delcoberta 
por aquella parte, nem naquella armada avia 
pelíoa, que íoubeíTe quanto a térra bojava 
da banda do Norte. Os Pilotos, e Medres 
nao deram rezáo a ido, porque nao tinham 
nenhuma que dar, e aflentáram no que ti
nham dito. Afonfo Dalboquerque como vio 
que le nao queriam decer da fuá opiniáo, 
nao quis ter mais praticas com elles. O  Ca- 
pitáo mor per cima dedas differenqas pedió
me que lhe dilJcde leu parecer: elle Ihe re- 
ípondeo, que pois quería fazer aquelle def- 
cobrimento , que devia de íer por aquella 
parte do Sul, por onde Ruy Pereira viera, 
porque nao era bom coníelho deícobrir cou- 
ías novas por caminho incerto, e mais tendo 
Piloto , que o podía levar ao porto, que 
Ruv Pereira tinha defeoberto, fem nenhum 
trabalho, o qual fe podía navegar em íéis 
dias a popa: e que no tempo, em que ef- 
tavam , feria muño dificultólo dobrar-fe a

pon-
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ponta da térra da Ilha, que eftava em doze 
gráos da banda do Norte, porque ventavam 
os levantes , e as agoas corriam muito , e 
gaftariam muito tempo em a dobrar, porque 
delle tinham mais neceíüdade que de outra 
nenhuma couía. E pollo que naquelle con- 
lélho náo ouve quem contrariafíe cite pare
cer de Afonfo Dalboquerque, com tudo co
mo ao Capirao mor nao pareciam bem íuas 
couíás, nao íé fatisfez diño que Ihe diñe, 
e foi-íé com o parecer dos Pilotos, e Mef- 
tres: enao tardaram muitos dias que vio o 
erro que tinha feito; equando ojáquis re
mediar , tinha gallado tres mefcs ao longo 
da térra, pallando muitos trabalhos, e pe- 
rigos fem fazer nada.

C A P I T U L O  X.

De como o Capitdo mor TriJIáo da Cunha 
fe  fe z  prejles pera ir defcobrir a 

lib a , e o que niffo pajfou.

C Omo o Capitao mór teve aflentado o 
caminho que avia de fazer, fez-fe pres

tes , e partió de Mozambique na entrada de 
Novembro com todas as naos da obrigacao 
de Afoníb Dalboquerque, e a de Joáo Gó
mez , e Ruy Pereira, e Job Queimado, o 
qual avia dous dias que chegára, que ficou 
atrás, por íeapartar aa armada na tormén-
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ta , que lhe deu na volta do Cabo de San
ólo Agoftinho: e contou que fora ter á Ilha 
de S. Thomé, e dali fizera fuá navegado 
ao longo da térra até Mozambique y e  no 
caminho íeflenta legoas ao mar do rio Dan- 
gola achára huma Ilha defpovoada muito 
grande, e de muitos arvoredos. Partido o 
Capitáo mór, dali a poucos dias foi ayer vifta 
do parcel de Sandia María , que he huma 
coroa daré? em 17. gráos e meio daltura, 
Ieflenta legoas de Mozambique, qucAfonfo 
Dalboquerque deícobrio a primeira vez: que 
foi á India, etoda a frota correo poraquel- 
le parcel , indo os Pilotos com os prumos 
na mao, de oito brazas até quatro c meia: 
e dando nefte fundo por lcr noite , íurgí- 
ram ; e em amanhecendo, tornáram a leu 
caminho: e foram a/fi até averem vifta da 
térra, ejuntodella ianzáram os bateis fóra, 
eromáram hum zambuco pequeño comdous 
Mouros, os quaes trouxeram logo ao Ca- 
pitao mór, e elles o leváram a hum lugar 
de Mouros, que eftava alí perto, e em che- 
gando a elle, defembarcáram. Os Mouros 
defemparáram o lugar, e Fugíram polo fer- 
táo dentro, e os nolfos os foram íeguindo, 
e mararam alguns, que acháram eícondidos 
por eftés matos. E o Capitáo mór os man- 
dou recolher por fe nao defmandarem , e 
trouxeram algumas molheres, que elle man-

dou
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dott’faltar, epór fogo ao lugar: e émbar- 
cou-íe com toda a gente, e foi-íe ao longo 
da cofia : e com om ilhor refguardo que 
poderam, foram ter a: huma eníéada, que 
fe chama Lulangane,: e dentro nella hum ti
ro de béfta da térra firme, acháram huma Ilha 
povoada de milita gente , naqual o Rey rem 
feu aíTento, e na térra firme fuas criajóes, 
e larouras : e comejando a defcobrir eíia 
eníeada, porque fe a gente nao acolhefle, 
mandou o Capitáo mór dous bateis com gen
te que fe foflem meter antre a Uha , e a 
térra firme , e nao deixaífem pafiar nenhuns 
Mouros da outra banda. E  como os defpe- 
dio, - foi-fe com todas as naos furgir no por
to diante do lugar , e deíembarcou com to
da a gente: os Mouros como víram a de- 
terminacao dos ñoños, foi o medo de ma- 
neira nelles, que fém receo dos bateis vie
ran* demandar apraia pera paflarem da ou
tra banda da térra firme, em zambucos, al
madias , e delles a nado: e foi tanta a pref- 
fa que tiveram em paífar , que os zambu- 
cos, e almadias polo grande efcarceo que o 
mar fazia (por refpeito da corrente daagoa 
delium rio, que ali vem te r,) fojobráram 
com toda a gente: de modo que o mar era 
todo coalhado de homens, molheres, e mi
ninos mortos. O  Capitáo mór deu no lugar; 
e entrando por elle , achou aínda muitos

Mou-
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Mouros com azagaias , e adargas , que o
elperáram, e trouxe-os todos á efpada. Ede- 
pois defte desbarato, mandou faquear o lu
gar , onde acháram muitos panos, prata, e 
ouro, porque vem ali as naos deMelinde, 
e Mombaja tratar , e a «troco difto levam 
elcravos, e mantimentos: e he o arroz tan
to , que vinte náos o náo podem levar. O 
Capirao mor eíteve ali oes dias ; e depois 
de todas as náos tomarerti agoa , £ manti
mentos , embarcou-íe, e fdí-íe ao longo da 
colla, com determinadlo de dobrar o cabo 
da térra, onde gaítou muito tempo fem o 
poder dobrar , com levantes, e agoas que 
corriam. Neíte caminho tomou hum Mou- 
ro , que lhe moítrou cravo, e dille que nos 
matos avia muito: o Capirao mor hia já táo 
enfadado de fuas mentiras, que lhe nao deu 
crédito, e fokou-o que íe foife : e fez volta 
com roda a armada por aquella parte, on
de Ruy Pereira tomara os negros.

C A P I T  U  L O XI.
Ve como o Capitao mor Triftao da Cunha 
Je tomou ao longo da cojla, c Je ouvéra 

de perder : e o que pajfou corrí o 
grande Af'onfo Dalboquerque,

TOrnado o Capitao mor ao longo da cof- 
ta , por nao poaer dobrar o cabo da 

térra de S. Louren^o , como tcnlio dito,
os
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os dous Mouros, que tomara emLulanga- 
ne, o leváram a huma enfeada grande, que 
fe chama Cada, cercada toda de povoajóes 
de Cafres, porque he ali eícapola principal 
de todos os lugares da coila de Melinae, 
e de M om baja, e Mogadaxo. Tanto que 
a armada foi lurta, o Capitao mdr íémeteo 
nos bateis com toda a gente, e foi deman
dar a térra, onde deu em duas povoa^Óes, 
que eítaváo ao longo do mar. Os Cafres, 
quepodiam ler até dous mil com lúas aza- 
gaias, adargas, arcos, e frechas, pollo que 
fe poleram em lom de lhe defender a ae- 
fembarcafáo, vendo a determinajao dos nofe 
fes, nao oufaram decfperar, efugíram pe
ra os matos. Vendo Afonfo Dalboquerque 
o tempo gallado em defcobrir aquella Ilha, 
com tanto perigó daquclla armada , pollo 
que o Capitao mor iofria já mal dizer-lhe 
ncnhuma coufa, foi-fe a elle, e diiTe-ihe, que 
fe lembraífe que ellava já em meado Janei
ro , e que todo o tempo que mais gaftalfem 
naquelle deícobrimento , era perdido: que 
feria mais lervi$o delRey irem-fe ao Cabo 
de Goardafum efperar as náos, que vinham 
da India pera o eílreito com efpeciarias, e 
fazer fortaleza em Cocotorá, como lhe El- 
Rey tinha mandado, que andarem-fe ali per- 
dendo. E  que fe por cima dilto quería fazer 
aquelle novo deícobrimento, que lhe défle
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licenca pera le ir a C^ocotorá, e de caminho 
ajuntar todas as náos , onde quer que as 
achafle, pera as levar configo. O  Capitao 
mór, comoandava com aquelle alvorojo de 
deícobrir toda a Ilha de á. Lourenjo, pa- 
recéram-lhe bem ellas rezoes, e deu-lhe li- 
ccnga que fe foíTe : e alargou-lhe todas as 
náos, que Jiiam ordenadas de Portugal pera 
ficarem com elle, c deu-lhe hum poder pe
ra que todos os Capitaes , que achafle na- 
q ueila colla, lhe obedéceflem. Afonlb Dal
boquerque , pollo que o levava muito largo 
delRey D. Manoel em légredo, pera tudo 
o que quilefle fazer , por efcuíar paixóes, 
que podiam recrecer foBre qual dos poderes 
era maior, o aceitou. O Capitao mór dc- 
pois diílo defpachou Antonio de Saldanha, 
que folie a Mozambique tomar entrega da 
náo Santiago , e a nzeflé preíles, porque 
tanto que elle chegafle, a defpacharia pera 
Portugal. Delpedido Afonfo Dalboquerque, 
ajuntou lúas náos , e foi-íe dereito a Mo
zambique , e de caminho mandou a Anto
nio do Campo que foíTe aQuiloa, e diflel- 
le a Lionel Coutinho, e ao Capitao da náo 
Gar^a , quetomafiem todos os mantimentos 
que ouveflem miller, eemMelinde efperaí- 
lem por elle. Partido Antonio do Campo, 
dali a ícis dias chegou Afonlb Dalboquerque 
a Mozambique, e comezou de entender no

cor-
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corregimento das fuas náos, que em breve 
rempo fez preñes, e partió-fe, fazendo feu 
caminho dcreito a Melinde , onde íé avia 
de ajuntar com os outros Capitáes pera irem 
juntos demandar o Cabo de Guardafum. E  
fendo tanto avante, como as Ilhas do Go- 
moro, veio de noite ter com o Capitáo mór. 
E como foi menhaá tirou a bandera da ga- 
vea, e arribou a elle, e foi-o falvar. O qual 
lhe deu conta dos muiros enfadamentos que 
tivcra, depois que ie ddle deípedíra: e co
mo Ruy Pereira feperdéra em huns baixos, 
em que fe elle tambem ouvera de perder 
por íer dé noite , fenáo fora a grita, que 
a gente da náo deu em tocando na area: 
e tambem pola diligencia do leu Piloto, que 
ouvindo a grita, mandara tomar a náo por 
davante, e milagrofamente tornára a fair por 
ondeentrou; porque tudo por davante eram 
baixos. Afonfo Dalboquerque fe tornou dali 
com elle a Mozambique, onde acháram Joáo 
da Nova muito doentc, que o anno pallado 
partirá da India na náo Flor de la mar pe
ra Portugal: e em hum pairo, que teve no 
Cabo de Boa Efperanca, abrió huma agoa 
grande, que a fez arribar ás Ilhas Dango- 
ja , e nenas efteve alguns dias trabalhando 
pela tomar; e vendo que náo podía por fer 
muita ,- irribára a Mozambique, pera efpe- 
rar as ttáds, que vieífem do Reyno, e ver fe
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tinha algum remedio pera fe concertar. Q  
Capitáo mór folgou muito de o ver, por
que era íéu amigo, e trabalhou por Ihe re
mediar a náo ; e porque a agoa que fazia 
era pola carlinga, e náo fe pddia tomar fem 
fe defcarregar , comprou huma náo , que 
era de mercadores, em que vinha por Ca
pitáo, e Fcitor André Dias, qué depois foi 
Alcaide de Lisboa, e nella mandou baldear 
toda a carga de Flor de la mar , e deu a 
Capitanía della a Antonio de Saldanha, e 
mandou-o pera Portugal, e em fita compa- 
nhia huma náo de Fernao de Loronha, de 
que era Capitáo Diogo Mendez Correa. E 
no caminho dobrando o Cabo de Boa Ef- 
peranca defeobrio huma agoada multo pro- 
veitofa pera as naos, antes que fe tiveífe no
ticia da Ilha de Sandia Elena , a que pos 
nome a agoada de Saldanha, onde os Ca
fres daquella térra matáram o Vilo Rey' 
D. Francifco Dalmeida, indo ali tomar agoa, 
vindo da India pera Portugal.

C A P I T  U L O  XII.
De como o Capitáo mór Trijláo da Cunha 
fe  partió de Mocambique com a fu á  ar

mada , e fe  fot ver com o Rey de Me
lla de , e dali a Angoja, e a deftrohio.

PArtido Antonio de Saldanha pera Portu- 
gal, o Capitáo mór come^ou logo con»

cer-
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ceñar fiia armada, e fornecela de todas as 
couíás necesarias: e como foi preftes, par- 
tio-fe hum dia pela menhaá, e em poucos 
dias foi ter a Melinde. £  chegado ao por
to com todas íiias naos embandeiradas, de- 
pois de falvar a Cidade, e eftarem ancora
das , foi-fe a térra com todos os Capitaes 
viíitar o Rey , e da parte delRey de Por
tugal lhe deu hum preíente, que levava, e 
offereceo-fe pera o íérvir em tudo aquülo 
que lhe mandaíTe, com outros muitos offe- 
recimentos que lhe fez. O  Rey Iho agarde- 
ceo muito , e difle-lhe que elle merecía a 
EIRey de Portugal feu irmao tudo o que 
de fiia parte lhe dezia, porque era feu ver- 
dadeiro fervidor, e amigo. E  por ella caula 
os Reys de M om bafa, c de Angoja eram 
leus capitaes imigos, e lhe faziam muitas ave- 
xa$óes: que lhe pedia que antes que le fof- 
fe daquella térra, lhe deffe vinganca delles, 
porque íoubeífem que tinha elle EIRey de 
Portugal por ii. O Capitao mor lhe dille, 
que pois a principal couía que o fizera ali 
vir fora pera confervar a amizade antiga que 
tinha com EIRey feu Senhor, que elle lhe 
prometía, que antes de muitos dias lhe viefe 
lém novas do eftado em que ficavam feus 
imigos. E  defpedio-fe delle, fkando em muir 
ta amizade , e foi-fe embarcar. E  Afonfo 
Dalboquerque indo-fe delpedir do R e y , lhe

di£
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diffe que ElRey de Portugal feu Senhor o 
mandava com huma armada conquiftar o 
Reyno de Ormuz, e toda aquella cofia de 
Arabia , a qual nao era aínda fabida  ̂dos 
noflos Pilotos, que lhe pedia por mercé lhe 
mandaíTc dar tres, quefoubeííem bem aquel
la navegado, pera os levar configo: e que 
elle os pagaría muito bem, e trataría como 
feus valíalos. O Rey mandou aos Governa- 
dores da Cidade que lhe dellem os Pilotos 
que pedia, e tudo o mais que ouveíle mifi- 
ter pera férvido delRey de Portugal feu ir- 
mao. Os Govemadores lhe deram tres Pilo
tos principaes da térra, que fempre navegá- 
ram pera aquellas partes , e fabiam muito 
bem todos os portos daquella cofia de Ara
bia. Defpedidos todos do Rey , vieram-le 
embarcar, e fizeram-íe á véla: e lem toma
ran outro porto, foram furgir na bahía de 
Angoja: e tanto que furgíram, mandou o 
Capitáo mor Lionel Coutinho no leu batel 
a térra pera tomar enformafáo da gente que 
avia no lugar, e da fortaleza delle. OsMou- 
ros , que eftavam na praia efperando, em 
chegando o batel perto de torra , comejá- 
rain-lhe a tirar ás brechadas, fem querer ter 
prática com os noíl'os. Lionel Coutinho por 
lhe nao ferirem agente, mandou ter o ba
tel fobre o remo, etornou-fe pera asnáos, 
e diflfe ao Capitáo mor o que paíTava. O  qual

man-
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mandou logo chamar os Capitaes, e dille— 
lhes : que elle polas offenfas , que o Rey 
Dangoja tinha feito ao de Melinde, e tam- 
bem pela pouca conta que fizera do leu re
cado , determinava de o caftigar, que todos 
fe fizeíTem preíles, e ao outro dia anteme- 
nliaa vieífem a bordo da 1’ua nao pera jun
tos irem cometer o lugar. Os Capitaes co
mo foram horas vieram-íe nosbateis abor
do da Capitaina, e dali fe foram demandar 
a térra pera cometerem a Cidade. Os Mou- 
ros como víram vir os bateis, foram-nos es
perar á praia pera lhe defender a deíembar- 
cajao. OCapitao mór vendo-os naquella de- 
terminajao , pera lhe darém largueza pera 
deíembarcar, mandou aos bombardciros que 
lhetiralfem com os berros que ievavam nos 
bateis. Os Mouros como fe víram mal tra
tados dos tiros, deixarám a praia, e recolhi- 
dos á Cidade , tomáram mas molheres, e 
filhos, e o mais fato que poderam levar ás 
collas, e fugíram pelo fertao dentro. Como 
a praia foi delpejada, defembarcou o Capi- 
táo mór com toda a gente em duas batalhas , 
e Afonfo Dalboquerque na dianteira com 
parte da gente, e elle com a bandeira real 
na retaguarda. E  por nao aver refiltencia no 
deíembarcar, entraram logo a Cidade, a qual 
acháram delpejada de gente, e feto. O  Ca- 
pitao mór como vio que nao avia de que íé

po-
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podeffe temer , mandou fornecer a armada 
de mantimentos, de que avia muitos, e deu 
licenga á gente que roubaílém a Cidade , e 
fe recolheitem logo, porque lhe avia de man
dar por ofogo. E porque ao tempo que fe 
pos nao eram aínda nccolhidos, e andavam 
todos metidos polas cafas a roubar, ouveram 
de fer queimados, fenao acertára o vento de 
ventar daquella parte onde clles andavam, e 
quando fejá quiferam reeollier, foi bem pola 
efquentada. Recolhidos todos ás náos, man
dou o Capitao mór fazer a armada á vela, 
ebotou defóra da baia com o terrenho que 
ventava, e fez feu caminho dereito a Braboa.

Ella Cidade Dangoja he muito grande, 
povoada de Mouros, que tratam em Cofala, 
e por toda aquella co la : nao avia nella ca
fas de pedra, e cal, fenao os pagos do R ey: 
era toda cercada por derrador de muitas or- 
tas , e arvores de fruito , que a faziam fer 
muito vi gofa: tinha huma bahía muito boa, 
e de bom furgidouro, nao era cercada, eftá 
alíentada á borda dagoa. O Rey era hum 
Mouro mercador, que veio de fóra, e por
fer muito rico fefizera fenlior de toda a tér
ra.
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'Ca p i t u l ó  xm.
Be como o Capitán mér Trífido da Cunha 

fot ter a Braboa, e o que nella pajfou.

FEita a armada á véla, veio-fe oCapitáo 
mor ao longo da coila ter á Cidade de 

Braboa; e em chegando depois de toda fur
ia , porque vio muito alvoropo na praia i 
mandou Lionel Coutinho no leu elquife a 
térra pera entender claramente o movimento 
que faziam os Mouros; e antes que o efqui- 
fe chegafle, os que eílavam á borda dagoa, 
capeáram-lhe que nao portafle em térra. Lio
nel Coutinho como vio que os Mouros náo 
queriam ter prática com elle, tornou-fe pe* 
ra as náos, e diífe ao Capitao mór o eftado 
em que os achira. O  qual defeonfiado de 
lhe náo querer o Rey aceitar o feu recado, 
mandou chamar todos os Capitaes, e deu-lhe 
conta do que Lionel Coutinho paflara com 
os Mouros , e como avia multa gente , e 
muito bem armada. Mas que per cima difto 
elle determinava de cometer o lugar, e aven
turar tudo polo deílruir, que féfizeíTem pref- 
tes, e ao outro dia antemenhaa vieífem a bor
do da fuá náo pera dali ítem juntos darnel- 
le. Os Mouros, que eílavam na praia, ven
do o alvoropo que hia ñas náos, e o ajun- 
tamento de bateis derredor da Capitaina, co* 
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mo gente que determinava de os cometer, porque os nao tomaflem defapercebidos, co- mefaram-íe afazer preítes, eajuntáram mui- 
ta gente pera defenderem que os noílos nao dclémbarcaíTem, confiados tambem no mar, 
que arrebentava cm térra por 1er colla bráva, 
que ao deíémbarcar os acapelaria, e morre- 
riam todos. Eílando EIRey neíla determina- 
jáo , foram-le a elle de noite dous Mouros velhos, que ali vieram viver fogidos de Ca- 
licut, enfadados da guerra, que o Camorra tinha com os Portugueíes , e diiTeram-lhe : 
Senhor, tu nao tens bomconfelho em querer 
guerra com os Frangues, dos quaes o Ca
ntor im de Calicut, fendo tao poderofo, na 
guerra que teve com tiles, nunca pode le
var o milhor: e deves de crer que nenhum 
■ Rey de toda ejla cofia he poderofo pera Ihe 
defender que nao defimbarquem em fuá tér
ra cada vez que quiferem, e adeixem to
da chea de fungue , quehnando-a , e def- 
troináo-a, corno fizeram a Angoja: e pois 
ajft be , pedimos-te que os queiras ouvir, 
e fazer com o Capitao mor defta armada 
huma paz arre zonda, e naoponbas em rif- 
co perder teu eftado , e nos fermos todos 
dejiroidos. E quando for coufa tao féra de 
reza o que nao feja tua honra conceder-lha, 
póde-je entño dilatar o negocio com boas pa- 
lavras, porque efte he o tempo, em que aquí

cür-
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turf a avara de Choromandel, como fabes $ 
tfe  vief , ejíando elles ali fu rto s , todafuá 
armada fe  perderá fem efe apar nenhuma 
ndo y e defla maneira feremos todos minga
dos'delles, fem  aventurares perder teu ef- 
tado. O  Rey pareceo-lhe bem efte conlelho 
dosM ouros, e agradeceo-lhe muito a lem- 
branja que Ihe fizeram, e mandou logo cha-* 
mar os principaes da térra, que lhe aconfe* 
lhavam pelejaíle, e deu-lhe conta difto que 
lhe osMourosdiíTeram. E  pratlcado tudo 
antrelles, aíTentáram que devia fazer ifto que 
lhe os Mouros deziam. E  antes que foífe me* 
nhaá, mandou EIRey hum Mouro em hu
ma almadia com huma bandeirinha branca 
pedir feguro ao Capitáo mór pera falarem 
em pazes * oqual foi comerte recado, etor- 
nou logo com o feguro. E tanto que che* 
gou, mandou o Rey hum dos principaes Go- 
vernadores da térra falar com o Capitáo mór. 
E difíe-lhe, que o Rey eftava muito pelaro-, 
ib da pouca conta que os Mouros fizeram 
do leu Capitáo, que ali mandára, e que por 
ferem muitos náo fabia quaes eram os culpa
dos pera oscaftigar: que elle quería ter paz, 
e amizade com EIRey de Portugal, que lhe 
mandarte dizer o que quería delle , porque 
tudofaria. Triftáoaa Cunha réfpondeo, que 
elle era Capitáo mór delRey de Portugal, 
o qual lhe manda va em feu regimentó, que

d ii to-

Parte I. C apitulo XIII. yi



todos os Reys , e Senhores, que efliveflém 
ao longo defta coila , que era de fuá con- 
quifta, que nao quifeflem ler feus amigos, e 
tributarios, que Ines fizeíle crua .guerra, e os 
dedruifle. E  porque o Rey Dangoja nao qui- 
fera eftar neíta obediencia, o deítroira; e que 
afli determinava fazer a elle , fenáo quifeflé 
obedecer a EIRey de Portugal, e pagar-lhe 
pareas; e querendo fer feu valíalo, o fervi- 
ria com aquella armada contra feus imigos , 
porque aíu o fizera com o Rey de Mefínde 
pela muita amizade quelempre teve com EI
Rey de Portugal , e polo favor, e honra, 
que feus Capitaes , que vinham ter ao leu 
porto, recebiamdelle. Cornelia repolla tor- 
nou o Mouro a térra, e contou ao Rey pe
tante todos os principaes, que ellavam com 
elle , ido tudo que pallara com o Capitáo 
mór. E depois de muitas pláticas, que tive- 
ram lobre ella repoda , de que nao ficáram 
contentes , tornou o Rey a mandar o mef- 
mo Mouro ao Capitáo mór, dizendo, que 
mandar-lhe pedir pareas náo era querer lúa 
amizade, mas bolear razóes pera le defavir 
com elle, fe lhe nao concedelie o que pedif- 
fe : que elle nunca fora tributario de nenhtun 
R ey, mas antes todos os daquella coda tra- 
balliavam polo terem por amigo. E  porque 
ido que elle quería era couia nova ¿ e nao. 
podía refponder femdarconta aos principaes
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da terra, lhe pedia por mercé lhe déíTe lugar 
de tres , ou quatro días pera ajuntar toaos 
os mercadores, ecom elles allentar o que le 
podia fazer. O  Capitao mòr lhe refpondeo, 
que elle tinha outras coulas, cm que enten
der , que ElRey de Portugal mandava em 
feu regimentó que fizeíTe, e que por iflb fe- 
nao podia deter tantos dias : que fe quifeife 
tomar conclusáo com elle, que lhemandalïè 
logo a repolla, e fenao, que faria oque avia 
de fazer. O  Moui
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aquelle tempo, que o Rey deBraboa leu Se* 
nhor lhe mandava pedir ; porque nao feria 
rezao , pois todo aquelle povo avia de pa
gar o tributo, quando fe niíTo aíTentafle, que 
le fizeflé fem confelho , c parecer de todos. 
O Capitáo mór por acabar com elle lhe deu 
de efpajo até outro día; e nao vindo repof- 
ta ate noite, que elle fe avia por relpondido. 
O Mouro fe foi a térra , e deu elle recado 
aoR ey, e ao outro dia jáSol pollo tomou 
com repolla, e dilTe-lhe, que o Rey era con
tente de lhe pagar tributo; masoquanto avia 
de fer , que fe náo podia determinar , fem 
priméiro falar com os Mouros príncipaes da 
térra, e todos os mercadores; que elle os ti
nha mandado chamar, que como vieífem, lhe 
relponderia logo. Vendo o Ĉ apitao mór que 
o M ouro, que andava neíles recados, hia,

dindo-lhe milito

e vif



c vinha a térra fem tomar nenhuma conclu- 
sáo , e que tudo eram dilajóes, e mentiras 
do R ey, chegado com efte derradeiro reca
do, mandou-o ataremhumpáo, móftrando 
que lhe quería dar tratos, e apertou com el
le que lhe difléíTe a caufa, porque o Rey nao 
quería acabar de tomar conclusáo, pois pera 
lhe reípondcr í¡ , ou nao, avia mifter pouco 
tempo: c que lhe falalfe verdade, porque fe 
lhe mentilíe , que o avia de mandar lanjar 
no mar com huma camara de bombarda ao 
pefco^o. O Mouro com medo de lhe man
dar fazer o que dezia , lhe dille: Senhor, 
tu ejlds diante defla Cidade, ondenejle tem
po curfa hum vento, que fe  chama a va
ra de Choromandel, que vem daquellas par
tes tao defupto, e tdo grande, que fe  agora 
acertaffe de vir , nao efe aparia nenhuma 
nao defla tua armada, que fe  nao perdef- 

fe. E com a efperanca, que todos temos, 
que cada dia vira , anda o Rey comtigo 
neflas dilacoes. O Capitáo mór temendo que 
podía ifto fer allí, mandou pór o Mouro a 
bom recado , e fez-lé preftes pera ao outro 
dia antemenhaá dar na Cidade.
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„ C A P I T U L O  XIV.

*

De tomo o Capitao mor Triftáo da Cunhafoi 
cometer a Ctdade de Braboa, e depois de 

deftroida, fe  partió pera Qocotord.

PAÍTada efta prática, que o Capitao mór 
teve com o M ouro, que andava nos re

cados , aviíbu logo os Capitáes de tudo o  
que com elle paíTára, e que íua determinado 
era ao outro dia antemenhaá cometer a Ci- 
dade, que todos & fizeílem preftes, e aquel
las horas vieífem a bordo da fuá nao, e le- 
vailem fatexas , e cabos compridos nos ba- 
teis pera deixarem por regeiras ao mar polos 
nao acapelar, que por fer colla brava arre- 
bentava muito em térra. Os Capitáes fe fize- 
ram preíles toda aquella noite , e como fo- 
ram horas, vieram-fe com iua gente nos ba- 
teis a bordo da nao Capitaina, e como che- 
gáram, abalou logo o Capitao mór pera tér
ra , duas horas antemenhaá, fem tangerem 
trombetas, por náo ferem fentidos. O Rey 
receofo do que podia lér, pola tardanza do 
Mouro , que tinha mandado, e nao vinha 
com repolla, mandou toda a noite vigiar a 
praia, de modo que náo poderam os noíTos 
ir táo calados que náo foífem fentidos: e lo
go acodíram muitos Mouros á praia , que 
trabalháram por lhe empedir a defembarca-
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c ío ; e porque eram muitos, e o mar anda- 
va muito deievadia, teveram os noíTos gran
de rrabalho no dcíémbarcar. E  com tudo 
lancados pola agoa meios molhadoscome- 
téram os Mouros tao valeroíámente, que lo
go aÜ ficáram muitos eftirados, eos que ef- 
capáram do feu ferro foram fogindo pera a 
Cidade. O Capitáo mór como os vio polios 
em desbarato, nao queriendo dar tempo aos 
Mouros que fogiam, mui eípantados do im- 
proviío mal, mandou a Afonío Dalboquer- 
que que tomaífe a dianteira, e folie no leu 
alcance, o qual, com a gente que levava, 
os foi leguindo. E á entrada da Cidade fi- 
zeram os Mouros refiftencia aos noiTos , e 
matáram quatro ou cinco, e feríram Anto- 
nio deSá no rollo com huma frecha. E es
tando adi ás lanzadas com os Mouros, che- 
gou o Capitao mór , e todos juntos entrí- 
ram pela Cidade dentro após elles, que hiam 
fogindo, e as molheres com pedias Ihe fe’ 
riam muita gente dos terrados. Os Mouros 
como ehegáram a huma pra§a grande, on
de eítava huma mefquita , ajuntáram-fe to
dos , e elperáram os noíTos com determina
d o  de morrerem ; e como elles eram mui
tos, e a praja grande, eftiveram os noíTos, 
que eram poucos, em rifeo de fe perderem. 
Como ella nova chegou aos bateis, os ma- 
rmJieiros, e bombardeiros, que ficáram em

guar-
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guarda delies, largáram-nos, e tomáram bal
des de couro cheos de panelas de pólvora, 
e doutros arteficios de rogo , e foram-íe a 
gram prcíTa ter á praja, onde o Capitáo mór 
ella va , e com as panelas de pólvora, lan
gas , e bombas de fogo que levavam, fizeram 
grande eftrago nos Mouros. Os noíTos com 
efte novo focorro apertáram taorijo com el- 
les que viráram as collas, e foram fogindo 
pera fóra da Cidade, na qual nao dcáram fe- 
nao molheres, que carregadas de faro hiam 
feguindo leus maridos. £  os nodos foram em 
leu alcance, e matáram muitas, e tomáram- 
lhe o que levavam. Receofo o Capitáo mór 
que feguiífem os Mouros, que hiam fogindo 
aarrancada , mandou a Afonfo Dalboquer
que que os recblhede, e nao coníentide que 
rodem mais por diante. E  como foram re- 
colhidos, tomou-fe o Capitáo mór á pifaba, 
e foi cometer a mefquita , onde matáram 
todos os M ouros, que edavam dentro, e na 
entrada o fcríram em huma perna de huma 
fréchada. Acabado ede feito, pos-fe na pra- 
5a , e depois de defcan^ar, dide a Afonfo 
Dalboquerque , que lhe pedia por mercé o 
fizefe Cavaleiro, porque o quería 1er da lita 
mao ali naquelle lugar, onde os Mouros lhe 
tiráram o leu fangue. E logo fe ajuntou to
da a gente no meio da pra^a, e tocáram as 
trombetas, e Afonfo Dalboquerque o fez Ca-
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valeiro , com feas cerimonias acoftuniadas. 
E  depois deTnflao da Cunha ícr feitoGa- 
valeiro, fez elle feu filho Nuno da Cunha, 
e outros muitos Fidalgos. E  acabado iito, 
foi-fe o Capiráo mór com todos aos pacos 
do R ey, que eram mui grandes, e mui fer- 
molos, nos quaes até entáo nao confintio que 
entrafle ninguem, onde achou muita prata, 
e muito ouro, muitos panos de leda, e ou- 
tras coufas muito ricas, e muito dinheiro em 
xerafins , e tudo repartió pelos Capitaes, e 
gente nobre da armada. E porque fe hiam 
fazendo horas pera embarcar, etambem po
lo receio que tinha de vir a tormenta, que 
lhe o Mouro tinha dito, mandou o Capitáo 
mór tocar as trombetas pera fe recolherem; 
edepois de toda agente junta, poferam fo- 
go a Cidade por quatro partes, a qual ardeo 
táo forremente, que foi couía de eipanto. 
Queimou-ie ali muita fazenda, que os noífos 
nao tiveram tempo pera trazer, nem o mar 
lhe dava lugar pera a cmbarcarem táo de pref
ia , como o Capitáo mór quería.

Braboa he huma Cidade grande, de mui
to boas cafas depedra, ecal, ella aífentada 
á borda dagoa, nao tem porto nenhum, tu
do he coila brava, defemparada de todas as 
partes, he povoada de Mouros naturaes da 
térra, e tratam dali com Cofala, e por to
da aquella coda, eali vem as naos d^Cam-

baia
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bala carrejadas de róupa, e nefta Cidade he 
o principal trato della , e de outras muitas 
mercadorias , porque vem ter aquí hum rio 
mui grande, que córta a térra toda, e nao 
fae aomar: epor efte rio navegam os mer- 
cadores delta térra pera muitas partes, e vam 
ter dali ahúma feira, que le faz emMana- 
motapa , que he o fertao de (Roíala, onde 
levam ella roupa de Cambaia , e Anfiáo, 
fandalos, e agoa rofada, e outras mercado- 
rías , em que fazem grandes provcitos , e 
de lá trazcm ouro, e outras mercadorias, e 
todos os lugares do iertao navegam per efte 
río, e vem ter a Braboa, o qual citará meia 
legoa do mar, e por caufa defte río fe fez efta 
Cidade tao nobre, e tem muitos, e bons edifi
cios.

C A P I T U L O  XV.

De como o Capitao mór Trijlao da Cunha 
fe  partió de Braboa, e fe z  feu caminho 

direito d llha  de Cocotord, e o que 
nella pajfou.

REcolhido o Capitaó mór ás náos, fez-le 
á véla, e foi ao longo da colla com to

da a armada, com determinado de dar em 
Magadaxo. Afonfo Dalboquerque, porque 
eftava aflentado do outro dia que cometef- 
fem a Cidade, foi-fe adiante, e furgio de
fronte della. Vendo o Piloto mór da arma-*

da,
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da, que fe chamava Afonfo López Buraqui- 
nha, que a determina^ao do Capitao mór era 
dar em Magadaxo, e que fe gaítava o tem
po : como labia muito bem a navegado da- 
quellas partes, porque andára já ali em com- 
panhia de Antonio de Saldanha, foi-fe a elle, 
e dilíé-lhe que a moujao d aquellas partes era 
já quafi gallada, eque fe mais ali andaíTe, 
nao lheficava tempo pera dobrar os baixos 
deS.Lazara, que ellavamdali cincoentale- 
goas; e que tendo-os dobrados, nao Ihe po
día fazer nojo o travefsao, que naquelle tem
po curfava naquella colla, ainda que vieílé, 
porque tinha mar largo por onde Correr. O 
Capitao mór mandou chamar os Pilotos Mou- 
ros, e todos os da armada, c diíle-lhes ilto 
que o leu Piloto dizia; c porque todos fo- 
ram de feu parecer, mandou que fizeflem feu 
caminho na volta de Cocotorá, e fez final 
a Afonfo Dalboqucrque que fe levafle, e o 
feguifle. Efem tomarem outratérra, foram 
fungir no Coco, que he o porto principal 
que a Uha tem, e onde eítá a povoa^ao: e 
com todas as naos embandeiradas, e de feíla 
íálvaram o lugar com artelharia por íér de 
Chriílaos. Vendo o Capitao mór a fortaleza 
que os Mouros ali tinham feita, cercada to
da de muro, e barbacá, e torre de mena- 
£emj> porque era muito differente da infor- 
majao, que EIReyD.Manoel tinha, man

dou
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dou chamar Afoníb Dalboquerque, e todos 
os Capitacs á fuá nao ; e difle-lhes, que El- 
Rey leu Senhor Uie mandára que fizcíle hu
ma fortaleza naquella Ilha, na qual avia de 
ficar por Capitao D. Afoníb de Noronha ¿ 
que ali eílava prelente, pera guarda, e em
paro dos Om ítaos, que nella viviam des do 
tempo de S.Thom é, porque leus defejos eram 
dilatar o nome de nolfo oenhor por todas as 
partes de fuá conquilla. E  porque achava i£- 
to fóra da enformaçao que S. Alteza tinha, 
lhes pedia leu parecer do que faria naquelle 
calo. Os Capitáes todos lhe dilTeram que de* 
via de ter fala com o Capitao da fortaleza 
pera faber delle fuá determinado ; e quando 
nao quifeífe eílar á obediencia delRey de Por
tugal, que a devia cometer, e éntrala por 
força. O  Capitao mór lhe parcceo bem elle 
confelho, e mandou logo Pero Vaz Dorta ,  
e Gafpar Rodriguez lingoa a térra, que diP 
lclfem ao Capitao, que EIRey de Portugal 
o mandára com aquella armada fazer huma 
fortaleza naquella llha, por fer enformado 
que era de G uillaos, e que a achava fenho- 
rcada deMouros; que lhe pedia, e rogava 
que deixallè a fortaleza, e que lhe daria fal- 
vo conduto, eembarcaçao pera elle, etoda 
lúa gente fe irem pera fuá terra. E  1b ido nao 
quizelfe, que elle determinava de lhe tomar 
a fortaleza, e nao dar vida a nenhumMou-

ro,
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ro que nellaeftivefle, porque affi Ihotinha 
mandado EIRev de Portugal feu Senhor. O 
Capitao lhes reípondeo, que diíleílem ao Ca- 
pitáo mór, que elle, nem os Fartaquiíis y que 
tinha em lita companhia, nao momam da- 
bafas, íénáo a ferio, que fizefle o que qui- 
zefle, porque elle nao avia de deixar a for
taleza , fem primeiro ferem todos morros, 
que elle era o coftume dos Fartaquins. O Ca- 
pitao mór com efta repolla tao detenninada 
mandou chamar Afonu) Dalboquerque, e os 
Capitaes , c deo-lhe conta de tudo. Todos 
aflentáram que fe cometeífe a fortaleza , e 
que noflo Senhor os ajudaria , e amanfaria 
a ioberba daquelle Mouro; porque aínda que 
defóra parecefle muito forte, era táo peque
ña , que nao podía ter gente, que refimíTe ao 
poder daquella armada. AíTentado ifto, por
que no porto do CJoco, onde cílavam fur
tos , andava o mar íémpre de levadia, e nao 
le podía defembarcar nelle fem muito traba- 
lho, eperigo da gente, determinou o Capi
tao mór debufear porto, onde femtrabalho 
podeífem defembarcar: e foi-fe no feu batel 
com Afonfo Dalboquerque ao longo da praia, 
e víram huma1 angra junto de hum palmar, 
onde o mar dava jazigo; e pollo que folie 
hum pouco mais longe, aflentáram de deí- 
cmbarcar ali, e tornáram-fc pera as naos. E 
o Capitao mór avífou logo a todos os Capi-
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raes, que eftiveflem preftes pera ao outro día 
antemenhaá irem cometer a fortaleza, e deí- 
embarcarem por aquella parte do palmar, nao 
dando omarjazigo naquclle porto, onde e£ 
tavao furtos, por ler mais perto. O grande 
Afonío Dalboquerque como chegou á fuá 
nao, mandou a D. Afonío de Noronha leu 
fobrinho que fe fizefle preftes no feu batel com 
quarenta eí’pingardeiros, e levarte hum falcáo 
com pólvora, e pilouros, e dous bombar- 
deiros, e huma cabria, c dous tronos delira
da pera íobirem ao muro da fortaleza , le 
folie neceflario: e que elle iria no efquife da 
nao cóm D. Antonio de Noronha, D.Joáo 
de Lim a, e D. Gerónimo de Lima feu ir- 
mao, e outros Fidalgos, dando-lhe collas. 
Preftes tudo, foi-fe Afonfo Dalboquerque á 
náo Capitaina, e dali abaláram todos direi- 
tos ao palmar. O  Capitáo mór com todos os 
Capiraes da lúa armada na dianteira, e Afon
fo Dalboquerque com os feus Capitaes, e gen
te da retaguarda, o qual como vio que o mar 
ali no porto hia dando jazigo, e que podia 
delembarcar defronte da fortaleza por 1er mais 
perto, deixou-íé ir de vagar ao longo da tér
ra, picando o remo a ver fe o mar abonan- 
java. O Capitáo da fortaleza, que eftava vi
giando a determinado dos noflos, como vio 
que o Capitáo mór hia demandar o palmar, 
onde já tinha huma eftancia muito fiarte, que
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fizera toda aquella noite, faio-fe fóra da for
taleza com cem homens, e foi-fe derrito á 
eíüncia pera lhe defender a defembarcajao< 
Afonfo Dalboquerque vendo que o Capitáo 
deixava a fortaleza, e que o mar dava jazi- 
g o , mandou a D. Afonfo de Noronha que 
tomaílé térra defronte della, e defembarcafle 
logo, e que elle os feguiria, e todos juntos 
deíembarcáram. O Capitáo, quehia deman
dar o Capitáo mor, vendo que Afonfo Dal
boquerque lhe ficava ñas coilas, receando que 
lhe tomaífe a porta da fortaleza, e nao t¡- 
vefle por onde fe recolher, deixou oitenta ho
mens com hum Capitáo, pera que defendelTe 
a eftancia, e elle com vinte em fuá compa- 
nhia tomou atrás pera acudir á porta quelha 
nao tomalTem, e veio-le a encontrar com D. 
Afonfo de Noronha, que hia já caminhando 
com fuá gente pera ella. E em fe encontran
do , ouve entre os nodos, e os Mouros hu
ma grande perfía de cutiladas, e lanzadas, 
de maneira, que de huma parte, e da outra 
foram alguns feridos. E  D. Afonfo de No
ronha encontrou-fe com o Capitáo, e andan
do com elle ás cutiladas , tendo-o já quali 
rendido, chegou Afonfo Dalboquerque com 
toda a outra gente, e acabáram de o  matar. 
Os Fartaquins como víram o feu Qp»tao 
morto, volvéram as codas, e foram fogindo 
contra a fortaleza, e no alcance mat r̂am os

nol-
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íioflbs oito: os outros deram yolta por der
redor da fortaleza , e fogíram pera a ierra* 
OsM ouros, que eftavam emeima de humá 
guarita, como víram a noíla gente ao pé do 
muro, comeráram a deitar muitos cantos, 
e pedras, com que os tratavam muito mal» 
£  deram com hum canto no capacete de A - 
fonfo Dalboquerque, que logo cahio no chao 
mal tratado, e nem por iílo perdeo o íentido 
demandar agente que íearredaílé, e a Ñu
ño Vaz de Callelo-branco que follé ao batel, 
e trouxeflé o tiro, e a cabrea, e tronos deíca- 
da, machados, evaivens peraquebraron as 
portas da fortaleza. Como Nuno Vaz trouxe 
a eícada, mandou Afoníb Dalboquerque en- 
coftala ao muro, e comejáram os noifos a 
fobir por ella, e o primeiro foi Gafpar Dias 
de Alcacere do S a l, que levava a rúa ban- 
deira, e Nuno Vaz de Caftelo-branco, e o 
guiáo de Job Queimado, e outros, que o íe- 
guíram. Vendo-fe os Mouros entrados dos 
noíTos, íém lhe poderem reiiftir, recolhéram- 
fe a huma torre, que eftava pegada com a 
da menagem. Como os Mouros largáram a 
guarita, mandou Afonfo Dalboquerque com 
machados, e vaivens quebrar as portas, een- 
tráram todos dentro em hum terreiro, e foram- 
le á porta da torre, onde osMouros íéreco- 
lhéram, eali eíperáram que oCapitao mór che- 
galle, que vinha já de volta com os Mouros.

. Tom. I. e CA-
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C A P I T U L O  X V I.

De como o Capitao mor Trífido da Cunha 
entrou a fortaleza : e do que pajfou, 

chegando a ella.

O  Capitao mor Triftao da Cunha pela par
te do palmar, onde foi defembarcar, 

teve hum pouco de trabalho com os Mou- 
ros, que Ihe defendiam valeroíamente a def- 
em barcadom as ifto Ihe aproveitou pouco, 
porque elle os cometeo com tanta furia, e 
esforzó, que fizeram pouca reíiílencia; e dei- 
xando a eftancia, foram fugindo demandar 
a porta da fortaleza, e o Capitáo mor Ihe 
foi feguindo o alcance com a fuá gente, ma
tando muitos delles 7 eos que flcáram vivos, 
vendo-fe atalhados, por Afonfo Dalboquer-

3ue a ter já entrado , voltáram por detrás 
ella, e faíváram-fe na ferra. O Capitao mór 

entrando pela porta da fortaleza no patio , 
achou Afonfo Dalboquerque ao pé da torre, 
por onde fe os Mouros recolhéram; e che- 
gando , mandón a Nuno Vaz de Callelo-bran- 
co com quatro, ou cinco homens , que folfe 
ver fe podia achar entrada por alguma parte 
pera íobirem a ella: e no cabo, do patín ví- 
ram huma efeada de pedra, que era ferven- 
tia da tome , e fobindo por a la , foram ter 
ao terrado datóme, eali acháraun huma por

ta ,
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ta, que hia pera o íobrado debaixo, que os 
Mouros tinham trancada de tal maneira, que 
nao íé podía entrar: e do íobrado do meio, 
onde eítavam, tratavam muito mal os nodos 
ás fachadas. Os Fidalgos,' que olí eftavam, 
vendo-fe mal tratados dos Mouros, íém lhe 
poderem fazer nenhum nojo , determináram 
de fe aventurar, e cometer a porta pera en
trar com elles. E  o primeiro, que a come- 
teo, foi D. Antonio de Noronha; e queren- 
do íobir, veio hum Mouro com huma efpa- 
da fbbrelle, e ouvera-lhe de cortar o peíco- 
50, fe Afonfo Dalboquerque, vendo vir o 
golpe, o náo emparára com a fuá adarga. Os 
Mouros vendo-le entrados por cima do ter
rado , reeolhéram-fe á torre da menagem por 
huma eícada, que hia de huma pera a outra, 
nao fendo já a elle tempo mais de vinte cin
co , eftando na fortaleza, quando a cometé* 
ram, cento e cincoenta, porque todos os mais 
eram mortos, e fúgidos pera a Ierra. Reco- 
lhidos á torre da menagem, trancáram as por
tas , e deixaram-fe eftar: e o Capitáo mór man- 
dou-as logo quebrar com vaivens; e porque 
a efeada era tao eftreita, que náo podiam lo- 
bir por ella, fenáo humhomem ante outro, 
e os Mouros tinham pouco trabalho em fe 
defender, quis o Capitáo mór, por lhe náo 
matarem alguns dos noílos na entrada deíla 
torre, cometer-lhe partido: edilfe a Afonfo

e ii Dal-
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Dalboquerque , c aos outros Capitaes, que 
aquelles Mouros eftavam tao emperrados, e 
elles tao dcfejofos de os matar, que o reme
dio pera os entrar avia de cuñar muito : que 
feria bom confelho deixarem-nos ir livremen- 
te , porque ainda que os mataflem todos, nao 
le ganhava niño mais honra da que tinham 
ganhado em Ihe tomarem a fuá fortaleza. E 
porque ilio, que o Capitao mór diffe, qjareceo 
bem a todos, mandou logo porGaíparRo
drigues lingoa dizer aos Mouros á porta da 
torre, que o feu Capitao era m orto, como 
clles muito bem fabiam, e toda a outra gen
te da fuá companhia , e que elles feos fica- 
vam , que lhes rogava muito que le quilef- 
fem decer de fuá opiniáo, e deixar a forta
leza , que elle Alie daría feguro, e embarca- 
cao pera le irem pera lita terra. Os Mouros 
Ihe refpondérant, que agardeciam müito ao 
íenhor Capitao mór querer-lhe dar as vidas, 
e que ballava pera elles nao quererem aceitar 
ella mercè, mandar-lhe dizer que o leu Ca
pitilo era morto, porque os Fartaquins rao 
collumavam tornar a fuá terra vivos, deixan- 
do o leu Capitao no campo morto, e mais 
fèndo fillio do leu Rey : que fizefle o que qui- 
íefle , porque elles nao le aviam de dar. O 
Capitao mór com elle defengano dos Mou
ros , mandou ajoao Freiré leu pagem, e Ñu
ño Vaz de Caltelo-b ranco, e Dinis Fernan-

des,
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des, que depois foi P¡atrao mór da India, A11* 
ronio Dinis de Setuvel, e Pedral vares pagem 
do Conde de Abrantes, que fobiífem ao ter
rado da torre, e viíTem íé por ali podiam en
trar comosMouros. Eoprimeiro quefobio 
foi Joáo Freiré, que do falto quedeo dopei- 
toril da torre no terrado foi fentido delles, 
os quaes abríram a porta, que hia pera o ter
rado e vendo-o ío , remeteram a elle, e ma- 
táram-no, e acabando de o matar, chegáram 
os outros. OsMouros como os víram, tor- 
náram-íe a recolher ao fobrado , onde eíta- 
vam, e trancáram a porta. Os nodos, vendo 
que nao podiam íéguir os Mouros, fizeram 
hum buraco no terrado da torre, e ás pedra
das , e tijolos, com que lhe tiravam, e Ñu
ño Vaz de Caítelo-branco com huma bella, 
que levava, comefáram-nos a tratar mal. E s
pertado Afonfo Dalboquerque da vcrgonha, 
que todos paflavam, por aver tres horas, que 
ali eítavam, íém poderem entrar a torre de
fendida por quatro M ouros, mandou trazcr 
do íéu batel dous padefes Bifcainhos , e no 
emparo delles, que levavam dous Soldados, 
comejáram a fobir animofamente pela efcada 
acima os que podiam caber, e todos os fo- 
ram íeguindo, lendo bem férvidos de frécha- 
das, e lanzadas de aremeíTo ; mas nem iíTo 
Ihes valeo pera os nolfos deixarem de os en
trar i e os que eftavam em cima no terrado '

co-
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como víram a revolta que avia no fobrado, 
e a portinha deíémparaaa, quebráram-na, e 
deceram pela efcaaa abaixo, e huns, e ou- 
tros entráram de roldao com os Mouros, e 
Piatáram todos fem ficar nenhum, e foi á cu£ 
ta de cinco, ou feis dos noílos, que morré- 
ram, emuitos feridos, ecativáram hum que 
iedeo, doqual fe Afonío Dalboquerque de- 
pois aproveitou na colla de Arabia, onde an- 
dou , porque efle Mouro era grande Piloto 
daquelia coila, e deu-üie hum roteiro de to
dos aquelles lugares do Reyno de Ormuz,

3ue hum Piloto, que íechamavaOmár, an
ando ali , em cuja companhia elle andára 

por marinheiro, fizera. Foi a fortaleza come
tida ás feis horas pela menhaá, e acabada de 
entrar huma hora depois do meio día: nao fe 
tomáram nella muitos defpojos , porque os 
Mouros eram fronteiros , e acháram-fe al- 
guns mantimentos, armas, e eípadas com le- 
treiros em Latim, que diziam: Déos ajada- 
tne. Paliada ella vitoria , ao outro dia pela 
menhaá foi-fe o Capitao mór com toda a gen
te em prociísao á miíquita dos Mouros ; e 
porque avia de fer a principal Igreja, poíe- 
ram-lhe nome A7". Senhora da V itoria , na 
qual Fr. Antonio do Loureiro da Ordem de 
S. Franciico diíTeMiíTa, e nao foi fem mui- 
tas lagrimas dos noíTos , por verem em hu
ma térra tao remota de Portugal fer celebra-
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do o nome de noíTo Senhor Jefus Chrifto na- 
quella cafa de abominajao.

C A P I T U L O  XVII.

Do recado, que o Capitao mór Trijlao 
da Cunha tnandou d gente da térra , e o que 
pajfou com elles, e como acabou afortaleza 
de Cocotord , e fe  partió pera a India , e 
como ficou o grande Afonfo Dalboquerque 
por Capitao mór da armada.

C Omo o Capitao mór Triftao da Cunha 
foi em poíle da fortaleza, mandou por 

hum lingoa recado aos Chriftaos, que fugí- 
ram de huma povoajáo, que eftava junto del- 
la , rogando-lhe milito que le to^aíTem, e 
nao fizeílem nenhum abalo d eíi, nem le cf- 
candalizaíTerft da deftrui^áo, que tinham fei- 
to nos Mouros ; porque a principal caula, 
porque EIRey de Portugal íhe mandára to
mar aquella fortaleza , e lanzar os Mouros 
da Ilha, fora polos livrar de feu poder, pela 
informado que tinha de lérem os moradores 
della Chriftaos. Como a gente da térra teve 
elle recado do Capitao mór, labendo que eram 
Chriftaos , vieram-lé lanjar aos feus pés ( já 
fóra do receo que dantes tinham,)  dando-lhe 
muitas grabas pela merce, que lhes fizera cm 
os tirar da íbgei^ao dos Fartaquins, dos quaes 
eram tao avexados, que nao contentes de íe-

rem
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fem fenhores de todo o leu, aínda Ihe toma- vam l'uas molheres, e filhos pera os fazercm Mouros, e lhe faziam outras multas injurias: 
e pois o Déos ali trouxera , e todos eram Chri- 
ftíos, lhe pediam que os quizeíTe emparar, e 
defender de tao ma gente 5 como aquella era. 
O Capitáo mor com palavras de multo amor 
os confolou, dizendo, que EIRey de Portu
gal feu Senhor o mandara ali por amor del- 
k s , e que pera fuá feguran?a fizeífe naquella Uha huma fortaleza, e nella ficaífe hum Ca
pitáo com gente pera os defender dos Farta- 
quins, e das naos dos Mouros, que por ali 
paila vam da India pera o eftreito (nao iaben- 
do que os Fartaquins ali a tinham feita,) que 
lhes rogava, e encommendava muito que ti- 
veílem Yempre paz, e amizade com os Portu- 
gueles, principalmente com os que aviam de 
ticar na fortaleza, e os proveílém de manti- 
menros de que tiveíTem necellidade. E pois 
eram Chrillaos , lhes pedia quifeffem receber 
a doutrina de CJiriílo, e aprender as ceremo
nias de noíia Igreja, que ¿lies por tanto tem
po ja tinham efquecidas ; porque EIRey de Portugal leu Senhor polos deíejos que tinha 
de fuá laívajao, mandava ao Padre Fr. An
tonio , que ali ella va prelente, com outros-Re- 
ligiofos pera os doutrinarem nella. Ellas, e 
outras coalas multas lhes dille o Capitao mor, 
de que ficáram muito contentes, e promete-.



ram-lhe de fazerem tudo aquillo que lhe man- 
dava: e dali ié foram com o Padre Fr. An
tonio ás fuas Igrejas, onde muitos pela fuá 
p rég a lo , e bom exemplo fe bautizáram.

Feito iíto, mandou o Capitao nfor ajun
tar muita pedra, e cal, e entendeo logo no 
fazer da fortaleza; e deu-lhe tanta preífa, que 
em breve tempo ié acabou; e depois de íér 
acabada, pos-lhe nome S. M iguel, e entre- 
gou a capitanía della a D. Afonfo de Noro- 
nha, o qual vinha de Portugal próvido por 
EIRey D. Manoel, e a Fernao Jacome feu 
cunhado da alcaidaria mor. E porque o tem
po de fuá partida pera a India ié chegava, 
entregou a Afonfo Dalboquerque íéis naos, 
que EIRey D. Manuel mandava que lhe déíTe 
com gente, mantimentos, e artelharia, e com 
tudo o mais que lhe foífe necelTário pera f¡- 
car por Capitao mor de todas aquellas par
tes ( como levava por regimentó delRey,)  
com obrigagao de prover aquella fortaleza 
do que foífe neceífario , das qüaes naos eram 
Capitáes Francifco de Tavora, do Rey gran
de , Manuel Teles do pequeño , Afonfo Lo
pes da Coila da Taforea, e Antonio do Cam
po do navio pequeño. E  porque o Comen
dador Ruy Soares avia de ficar em fuá com- 
panhia , e nao era aínda chegado, deixou o 
Capitao mór Triílao da Cunha Joao da No
va, Capitao da nao Flor déla mar, em íéu
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lugar; e tanto que Ruy Soares chegaffe, fe 
partiife logo cammho da India com novas do 
que Afonfo Dalboquerque tivefle féito na coP 
ta de Arabia, pera levar recado diflo a EP 
Rey D. Manoel. Acabadas todas eftas cou
fas, o Capitáo mór fe defpidio do Capitao 
da fortaleza, e de Afonfo Dalboquerque, e 
de todos os Fidalgos, e Cavaleiros, que ali 
ficavam (o que nao foi fem muitas lagrimas 
de huns, e outros,)  e partio-fe caminho da 
India com quatro naos o primeiro de AgoP 
to do anno de fete, onde cnegou a íalvamen- 
to , e ahi tomou fuá carga, e fe partió pera 
Portugal. Afonfo Dalboquerque comefou a 
entender ñas coufas da térra , e repartió os 
palmares , que os Mouros ali tinham, por 
elfes Chriítaos naturaes della, e os que ren- 
diam pera a mifquita, deu ás Igrejas. E de- 
pois de partido Afonfo Dalboquerque pera 
Ormuz, eftando os nolfos em paz, e amiza- 
de com os naturaes da térra, como a gente 
defta Ilha de fuá natureza he toda maliciofa, 
e atreicoada, tiveram pouco que fazer aqucl- 
les Fartaquins, que efeapáram, de os induzi- 
rem contra os nolfos, e fizeram com os Chri- 
Mos da térra, que viviam por eíTas povoa- 
fdcs afaftados da fortaleza, que fe alevantaP 
fem contra os ñoños, dizendo-lhe que os Fran- 
gues nao fizeram ali aquella fortaleza, fenáo 
pera os cativarem todos, e tomarem-lhe fea

ter-
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terra, e que le deviam levantar, e nao lhe 
darem mantimentos, porque eltavam na for
ça do Inverno, e nao era tempo pera lhe po- 
derem vir de fòra , e della maneira morre- 
riam todos ; e que elles os ajudariam, e fa- 
riam vir de Fartaque muitos Mouros em leu 
favor. A  gente da terra crendo 1er ilio adì, 
poferam-no por obra, e alevantàram-lè, de 
que lòcedeo aver antre elles, e os nodos guer
ras, e dcíconcertos. E  pollo que o tempo fof- 
le pouco, porque o trabalho foi continuo, 
paíTáram os nonos grandes fomes, e muitas 
desventuras, até que Afonfo Dalboquerque 
ali tomou a viíitalos, e provelos de manti
mentos , como Ihe tinha prometido ; e quan
do chegou, avia dias, que a nofla gente nao 
comia outra coulà iènao palmitos, e algumas 
cabras, que tomavam por força com as ar
mas vellidas.

Parte I. Cap. XVII. e XVIII. 75-

C A P I T U L O  XVIII.

De como o grande Afonfo Dalboquerque, 
partido Trijlao da Cunba, fe z  preftes fuá  
armada, e fe  partió com determinacao de 
ir efperar as naos dos Mouros, que xinham 
da India pera o ejlreito, e o que nijfo pajjbu.

A Cabando o grande Afonlb Dalboquer
que de por em ordern as coufas da ter

ra , quis logo entender em aparelhar a lúa.



armada pera fe partir na Lúa nova, queeia 
a dez dias do mes de Agoíto , por 1er efte 
o tempo, que os Pilotos Mouros ,q u e  trou- 
xera de Melinde, diziam que fe podía ir de
mandar a cofta de Arabia, e mandón a Pe
ro Vaz Dorta, Peitor da armada, e Joáo Ef- 
tao, Elcrivao, que correífem todas as naos, 
e le informaílem dos mantimentos que cada 
humatinha; e pela informafao queacháram, 
&  entendeo que na armada nao averia mais 
mantimentos que pera quinze dias. Adverti
do Afonlo DaJboquerque difto, mandou abrir 
hum paiol de pao, que trazia na fuá nao, 
oqualcommuitocuidado mandára guardar, 
como vio que Triftao da Cunha nao fe or
dena va bem naquella viagem, depois que par
tirá de Portugal, receando que a dilacao do 
tempo confumiria tudo, e mandou-o repar
tir por todos os Capitaes, ficando elle com 
fuá igual parte, como cada humdelles, por
que nao quis que o que faltafle aos outros 
fobejaífe a elle. Eílando tudo preftes, efpe- 
nindo tempo pera le partirem, deu tao gran
de temporal do Sudueíle, a dous dias do di
to mes, na armada, que ouveram de coco
brar todas as naos, e da forca do tempo caf- 
íaram todas as amarras que tinbam , e o RejK 
grande foi quaíl fbra de londa, e milagro- 
lamente o teve huma amarra. Vendo-fe Afon- 
fo Dalboquerque de noite neíta fortuna, fe

cou
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cou mui agallado por nao ter afléntado com 
os Capitáes o caminho que avia de fázer* 
e onde o iriam aguardar , le as náos fe def- 
amarradera. £  logo de noite no meio da* 
quella tormenta aventurou o leu efquife, e 
efcreveo aos Capitaes , que iendo calo que 
leus peccados quileíTem que alguma náo & 
defamarraílé com aquellé tempo, e défle vó- 
la , que o foíTem aguardar as Ilhas de Cu
ria M uría, eali juntos averiara coníélho do 
caminho que fariam. E  com elle recado man
dón a cada hum deUes hum Piloto dos Mon
tos r que trazia de Melinde. E prduve anof- 
fo Sennor, que como fói menhaa, ó tempo 
abonan£oú, edeu lugar aos Marinheircs pe
ra emendarcm fuás amárras. E  chegando-le 
o dia de fiia partida , mandou Afonio Dal* 
boquerque chamar os i Capitaes , e todos os 
Pilotos, ailiMouros, como Chridaos, e dif- 
le-lhcs., que o tempo pera ié partirem era 
chegado, que leñar hom praticarem o cami
nho' que feriam, fe o do eftreito de M eca, 
ou o de Ormuz , ou le iriam logo deman
dar D io , eCambaia, e em que parte deftas 
& poderia milhor prover a armada de man- 
timentos , porque tinha delles muita ncceíli- 
dade. Aprefentadas eftas coufas , e tirados 
todos os inconvenientes, qué puve naquelle 
coníélho, afíéntáram' que com aquelles po
nentes fbíTem demandar o eflreito de Ormuz i-

e to-
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e tomar Mazcate, e ali fe detemunariam no 
que le avia de fázer, e que naquella para- 
gem de Qrcotorá, Fartaque, e Ofar andaf- 
fem oito dias agoardando as naos, que na- 
quelle tempo íahiam de Barbara , e Zeda, 
e de todo o mar Roxo pera D io , e Caro- 
baya , e pera todos os lugares do Malabar.

Ademado ifto, fizeram-lb todas as naos 
preftes de vergas dalto, e ancoras a pique, 
e o grande Afonfo Dalboquerque le defpe- 
dio de D. Afonfo de Noronha leu fobrinho, 
Capitáo da fortaleza, e de toda a mais gen
te que nella ficava, e deu-lhe conta de fuá 
determinado, e afli lhe dille o tempo, em

3ue efperava de o tornar a ver. E  partio-fe 
aquelle porto do (Joco a dez dias do mes 

de Agofto do anno de mil e quinhentos e 
fete , fazendo o caminho do Norte via de 
Fartaque, eDofar. Efendonaquellemar da 
garganta do Eftreito do mar Roxo , foi o 
vento , e a cerrado tao grande , que por 
nao forjarem os aparelhos , corréram hum 
pouco mais largo, por averem vifta de Cu
ria Muría, porque náo era tempo pera agoar- 
darem naquella paragem, como tinham de
terminado ; e aínda que ouveíTem vifta dal- 
guma náo, náo fazia mar, nem vento pera 
abalroarem polo grande perigo que avia, e 
tambem porque forjadamente aviam dé fá- 
zer efte caminho , e perdia-íé nlftn muito



tempo. E indo aili correndo largo com aquel- 
le vento, atreze dias do dito mes ouveram 
villa de huma térra alta junto com Curia 
Muria , a que os Mouros chamam N ooz, 
e foram ao longo della até le fazerem léte 
legoas das lillas; e pela cerrado ler gran
de , nao ouveram villa dellas, e por ícr já 
noite, fe íizeram todos na volta do mar por 
fe afaílarem da térra. E  como foi menliaá, 
tornáráo-na outra vez a demandar, e náo a 
víram aquello dia: os Pilotos le Iizeram pe* 
la altura avante de Curia Muria na colla de 
Nordeíle Sudueíle. Afonfo Dalboquerquc lhc

!>os huma bandeira na quadra, e vcio á fa- 
a com ellcs, e difle-lhes que naquella. altu

ra , que le elles faziam, nao podia 1er avan
te de Curia Muria j porque navegando polo 
rumo de Nordeíle, como elles diziam , hiam 
varar ñas Ilhas: e iílo que elle dille nao pa- 
receo bem aos Capitáes, nem aos Pilotos, 
e íizeram aquella noite o caminho do Nor
te , e elle o conlintio por obedecer ao con- 
felho de muitos. E  indo aíTi de noite vef- 
pera de nolfa Senhora Dagollo, lendo já o

3uarto da prima rendido, achou-le Antonio 
o Campo, que lúa diante, no rolo do mar 

com muito vento , e muito marulho, e ti- 
rou dous tiros. Afonlo Dalboquerque tanto 
que os ouvio , mandou fazer final ás náos 
pera virarem na volta do mar : e todos fe

fi*
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fizeram naquella volta, indo os Pilotos com 
os prumos na mao até fe acharem fóra de 
fonda; e como ali chcgáram mandou-lhe fa- 
zer final de pairo, e todos lhe relponderam, 
e eftcve aquella noite com o forol aceíb pai
rando j e as náos todas por iiiá popa»

C A P I T U L O  XIX.

De como o grande Afonfo Dalboquerque, pe
la muita necejjidade que tinha de man- 
tim entos, f e fo t  na volt a do eflreito de 

Ormuz, e chegou a M afcate.
P  Aliada toda aquella noite, ao outro dia 

pela menhaa mandou o grande Afonfo 
Dalboquerque dizer aos Capitáes que fizef- 
fcm fuá navcgacao direito a térra pera to
maren! Calayate, porque pela muita falta de 
mantimentos que avia na armada, nao fazia 
fundamento de aguardar as náos naquella 
travelfa; e tambem por lhc dizerem os Pi
lotos Mouros que Ines parecia que deviam 
fer já paliadas, porque os tempos foram tao 
rijos , que fe partilíém de A aem , em tres 
dias eram navegadas. E  com efta determi
nado foram todos na volta da térra, e dali 
a tres dias ouveram villa de huma ponta del- 
la , a que os Mouros chamavam Madrica, 
e foram-na fcmpre codeando com aquelle 
relguardo quecumpria, indo de dia na volta

da
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da térra, e de noite na volta do mar, por 
fazerem feu caminho mais feguro, até ave* 
rem viíta do cabo de Maceiras. £  vindo hum 
día pela menhaá do mar demandar a térra, 
os Pilotos Mouros nao na conhecéram, por* 
que huns fe faziam de dentro do cabo de 
Kefalgate , e outros a ré delle, e embara- ‘ 
jou-os dorrerem asagoas ali muito tefo pe* 
ra dentro; do eftreito Dormuz ; e polo mar 
fer brando, e os ventos irem abonanzando 
de cada vez mais, mandáram os Pilotos Mou* 
ros chegar as náos bem a térra, e furgíram 
em fundo de vintecinco até quatorze brajas, 
porque ainda que a colla leja aparcelada, 
he limpa, e de boa tenfa: e toda ella térra 
junto do mar he efcalvada, e areola i e no 
fertao ierras muito altas, e afperas. Os Pi-> 
lotos Mouros como aqui chegáram, conhe
céram logo que eftavam antre o cabo de Re- 
falgate, e a ponta de Maceiras. £  ali efteve 
a armada íiirta aquella noite; e em amanhe- 
cendo a nao Taroréa , que ficára mais de 
fóra, tirou dous tiros, c foram logo ver da 
gavea o que era, e o gageiro diííe que via 
tres velas ao mar. Afonfo Dalboqucrque 
mandou recado a Antonio do Campo, e Ma- 
noel Telez que le fizeíTem á véla, e foífem 
ver que náos eram ; e fendo cafo que per- 
deífem a armada de villa, que le foflem ao 
longo da colla , e no cabo de Relalgate o 

Tom. I . f  acha-
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adiarían , porque o Piloto Mouro que le-
vava, fabia multo bem a térra. Partidos ef- 
tcs Capitáes, mandou Afonfo Dalboquerque 
fazer as outras náos todas á vela, e foram 

aquelle dia a tarde de dentro do cabo 
de Refalgate , que he huma coila bem af- 
lombrada, e limpa, e de bom furgidouro; 
e eílando ali, chegáram Antonio do Cam
po , e Manoel Telez, e diíTeram qu© as náos, 
que o Gageiro vira , eram tres barcos de 
pelear, c com o ar do mar pareciam vélas 
grandes, e por o vento ier calma, lhe fugí- 
ram á véla, e ao remo , e acháram ali na- 
quclle porto, onde eftiveram aquella noite, 
trinta , ou quarenta navios de pelear, que 
vem ali da Cidade de Ormuz, Calayate, e 
de toda aquella coila fazer liia pefearia de 
Bonitos, e Albecoras, porque he grande car- 
regajáo defte peke pera muitas partes , co
mo o Atum do Algarve, e queimáram-nos 
todos, e ao outro dia pela menhaa partíram 
com bom vento , e levavam os bateis das 
náos com mallos , e vélas, e fobre a tarde 
foram ter á boca de hum rio, e dentro fa- 
zia huma grande lagoa; e mandou Afonfo 
Dalboquerque ao meílre da Taforéa que fof- 
ie no batel ao longo da térra , e vine que 
couía era, e que fonda tinha, e achou lete 
brabas , e a lagoa era de agoa falgada , e 
achou dentro quatro zambucos pequeños, a

que
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que polèram o fogo , e dali foram tempre 
ao longo da colla por parcel de vinte, viti“ 
te cinco braças , fundo limpo , ter a hum 
lugar pequeño décalas palhaças, que os Pi
lotos Mouros difleram 1er de peleadores, e 
por terra ao longo da colla hia muita gente 
de pé, e de cavalo, e  camelos dandadurâ, 
teguindo a nofla armada, a quai foi tempre 
por elle parcel até villa daCidade de Calava
te. E  tanto avante como o porto, mandou 
Afonfo Dalboquerque aos Capitáes que to- 
maílem as vélas grandes , e le poteflem de 
verga dalto , e mandaltem embandeirar as 
naos , e fazer preíles toda fuá àttelhâria; e 
com os traquetes, e mezenas, levando feus 
bateis por diante , foíTem furgir diante da 
Cidade, e aífi o fizeram todos cpm grande 
prazer, e muitas gritas, lem trombetas, por
que lhas nao quis dar Triítao da Cunha.

C A P I T U L O  XX.

Do que o grande Afonfo Dalboquerque paf- 
fou com os Governadores da Cidade de 

Calayate, chegando a ella.

C Hegado o grande Afonío Dalboquer
que com íua armada a Calayate, gate 

táram aquella tarde toda em concertaran lúas 
náos, e le aparelharem, e ao outro dia pela 
menhaá mandou hum batel a terra, e nelle

F ii Pe-
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?4 COMMENÍ. DE A . D alBOQUEEQUE
Pero Vaz Dorra, Feitor da armada, e Joao 
Eítao , Elcrivao, e Gafpar Rodrigues lin- 
goa. Chegados a térra , os Mouros, que lo
go acodíram á praia, lhe perguntáram, que 
era o que queriam, e donde eram. E  Pero 
Vaz Dorta lhe refpondeo pelo lingoa, que 
aquella armada era delRey L). Manuel, Rey 
de Portugal , e Senhor das Indias ; que o 
Capitao mór, que nella vinlia, queria l'aber 
que lugar aquelle era, e de que Reyno, e 
lenhorio. Os Mouros lhe reípondéram, que 
aquella Cidade le chamava Calayate, e que 
era do Reyno de Ormuz , que fe alguma 
coufa quifenem, que lha dariam de muito boa 
vontade; e com ella repolla, que os Mou
ros deram, íé tornáram Pero Vaz Dorta, e 
Joáo Eítao ̂  e- diíTeram a Afonfo Dalboquer- 
que o que paílava. Ao outro dia pela me- 
nhaa o Goazil, e os Regedores da Cidade 
lhe mandáram dizer que mandaíTe dous ho- 
mens leus em térra, porque lhe queriam man
dar oímos dous a falar com elle. Afonfo 
Dalboqucrque lhe mandou dous mojos leus, 
e de térra vieram dous Mouros honrados, 
e difleram-lhe da parte do Goazil, e Regedo
res da Cidade, que tudo aquillo, de que ti- 
vefle neceflidade pera a fuá armada, lhe man- 
dariam dar de muito boa vontade, porque 
deíéjavam de ter paz , e amizade com El- 
Rey de Portugal, e trouxeram-lhc hum pre-



fente de laranjas , limôes, romans, e gali- 
nhas, e alguns cameiros -, e porque com to
das eftas boas palavras, e prefente, nao déi- 
xava de andar muita gente ao longo da praia, 
e pela Cidade armados , e vertidos como 
Turcos com feus arcos, lanças, eipadas, e 
cimitarras, e na ribeira tinham huma eftan- 
cia com quatro bombardas, nao lhe quis o 
grande Afoníb Dalboquerque tomar o feu 
prefente, dizendo-lhe, que nao avia de acei
tar nenhuma coula de pefloas, a que ouvefe 
fe de fazcr a guerra, fenáo quifeflem fer vafe 
falos delRey de Portugal, cujo Capitáo mór 
elle era, enviado por leu mandado ao Rey- 
no , e Cidade de Ormuz. Os Mouros lhe 
refpondéram, que fe elle hia a Ormuz, que 
aquella era a porta, que os tratarte bem, e 
elles lha abririam, eentraña na caía: eque 
pois lúa determinaçao era ir-fe ver com o 
Rey de Ormuz feu Senhor, que fe concer
tarte com elle ; e quando nao quiferte con
certo nenhum, que elles ellariam á obedien
cia delRey de Portugal , e como feus vafe 
falos lhe pediam muito, que os nao quifefe 
fe deftruir , nem fazer-lhe guerra. Afoníb 
Dalboquerque mandou chamar os Capitáes, 
•e deu-lhe conta defta reporta, que os Rege- 
dores da Cidade lhe mandáram , e artentá- 
ram todos, que querendo-lhes elles dar to
dos os mantimentos , que ouveífem mifter

pe-
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pera a armada , pela muita necqftidade que 
déliés tinham , que dévia de diilimular , e 
dar-lhe feguro até chegar a Ormuz , e fa- 
zer da necelïïdade virtuae até averem osman- 
timentos. Aflèntado ifto , deípedio Afonfo 
Dalboquerque os Mouros com ella repolla ; 
e como os Regedorcs da Cidade defejavam 
muito a paz, pelo receo que tinham da nof 
fa armada , por nao eftarem apercebidos, 
tornaran logo a mandar os Mouros com fef 
iènta fardos de arroz, e outres tantos de tá
maras , e trinta carneiros, e outros refrefeos 
da terra. Afonfo Dalboquerque, porque nao 
fabia como íbeederiam as coufas de Ormuz, 
nao quis tomar nada de graça , e mandou- 
Ihe pagar tudo o que ilie trouxeram. Os Mou
ros nao queriam aceitar a paga , dizendo,

Sue aquelle prelènte , que lhe os Regedores 
a Cidade mandavam, era cm final de ami- 

zade, porque todos eftavam prelles pera fa- 
zer finjo o que elle mandafte, e que por if- 
fo nao aviam de tomar paga nenhuma ; e 
fe o Rey de Ormuz nao quilèiTe fazer p az,

2ue elles lhe entregariam a Cidade. Afonfo 
lalboquerque todavia lhes fez tomar per 

força a paga, e mandou-lhes fazer hum le- 
guro em nome dclRey D. Manuel, ailina- 
do por elle até fua chegada a Ormuz ; e por
que neile feguro nao entravam as naos dos 
cftrangeiros, que eftavam no porto, mandou-

llie
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]he tomar huma náo de Adcm , que feria de 
dozentos toneis , que ali eftava carregando 
de cávalos, etamaras. Ofenhor da náo ven
do que lha tomavam, focorreo-fe ao Goa- 
z il, que era Govemador da Cidade, pedin- 
do-lhe que lhe valefle a náo Ihe tomarem a 
fuá náo, e o Goazil mandou dizer a Afonfo 
Dalboquerque, que por honra daquella Ci
dade lhe pedia por mercé lhe mandafle aquel
la náo, que elle daría tudo oque mandafle. 
Afonfo Dalboquerque fe efcuíou, dizendo, 
que a tinha dada a Gafpar Rodrigues lin- 
goa, que fe a elle quifeffe refgatar, quebem 
o podía fazer , que lhe peíhva muito de o 
nao poder fervir com ella , e que elle lhe 
mandaría que fe concertaífe com o fenhorio 
da náo , e Gafpar Rodrigues fe concertou 
com elle, e deu o dinheiro ao Feitor pera 
delpefas da armada.

Calayate he huma Cidade tao grande co
mo Santarem , mal povoada , com muiros 
edificios antiguos derribados. E  fegundo a 
informagao que Afonfo Dalboquerque teve 
de alguns Mouros, parece que foi deílruida 
por Alexandre, que conquiftou toda aquel
la térra: bate o mar nella, o porto he mui
to bom , e eftá affentada ao pé de humas 
ferras grandes, e da banda do fertao, hum 
pouco afaílado da Cidade, tinha hum muro 
de altura de huma langa , que fae do cea
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da ierra, e vem ter ao mar : fizeram ifto os 
moradores por amor dos Mouros do fettao, 
porque os vinham muitas vezes afrontar, 
que he do fenhorio de hum Rey , que fe 
chama o Benjabar, o qual tem muita gente 
de cavaio , derredor da Cidade nao ha ar- 
vore nenhuma, fenao humas poucas depal- 
meiras, que eftavam junto de huns poços de 
agoa , donde bebem : e do íertáo Ihe vem 
todo o mantimento de trigo , cevada, mi- 
Jho, e támaras, que de tudo ifto ha muito 
nelie. Eíte porto he grande eícapola de naos, 
que ali vem carregar de cávalos, e támaras 
pera a India. O  Rey de Ormuz mandava 
ali hum Mouro honrado cada anno por Goa- 
z il, elle governava a jufliça, efazia guerra, 
e paz , quando lhe parecía bem. E  ñas ren
das , e dircitos, que le pagavam ao R ey, 
nao entendía ícnao hum capado criado do 
C oí reatar, e em todos os lugares do Reyno 
de Ormuz tinha porto elles leus eícravos ca
pados , que govemavam a fazenda, aos quaes 
fe tinha grande obediencia na terra.

C A P I T U L O  XXI.
De como o grande Afonfó Dalboquerque fe  
partió da Cidade de Calayate, efó itera  

Cyriate} eo tomou porforça de armas.

REcolhidos os mantimcntos, delpedio o 
grande Afonío Dalboquerque os Mou

ros ,
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ros, que andáram neftc concertó, que tinha 
comligo , e partio-íé do porto hum Domingo 
vinte e dous dias de Agofto, levando fem- 
pre a coila na mao, com determinado de lhe 
nao ficar nenhum lugar cm toda ella, que nao 
vifle o quenelle podia fazer, porque avia por 
couíá muito principal pera levar Ormuz ñas 
máos, fenhorear primeiro todos os lugares, 
e portos , que por aquella colla achalle , e 
queimar-lhe todas as náos pera le nao pode- 
rem ajudar dellas. £  indo aíli á viña da tér
ra, diñe aos Pilotos Mouros, que elle tinha 
hum roteiro, que fizera hum Piloto M ouro, 
que le chamava Omár, de todos os portos e 
V illas, e Lugares daquella coila , andando 
ali em companhia de Vicente Sodré, e dizia 
nelle , que cinco legoas de Calayate eílava 
hum porto, que fe chamava Iccc, que lho 
moítraflem (cuidando que era lugar grande,)  
e os Pilotos lho moítraram , e era hum rio 
de agoa doce, em que as náos, que nave* 
gam pera o eílreito de Ormuz , vam fazer 
lúa agoada, e a ñoña armada pañou á viña 
delle; e como foram perto de Curiare, fur- 
gíram hum pouco longe da térra poríer tu- 
do parcel, e Afonfo Dalboquerque mandou 
a Manuel T eles, e Antonio do Campo que 
le chegaflem a térra quanto mais podeíTem, 
dando refguardo ao que podia a maré min- 
goar, fendo baixamar de todo f e como fo

ram
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ram furtos, poferam as náos de verga dalto, 
e embandeiráram-nas todas , e eftiveram a- 
quella noite, fem lhe vir de terra ninguem 
falar ; e ávido conlèlho do que fariam, aín
da que ouve differentes pareceres nelie, af- 
fêntaram de deftruir o lugar -, e porque era 
grande, polo nao cometer ás cegas , deter- 
minou o grande Afonfb Dalboquerque jun
tamente com os Capitáes de o irem ver, e 
alfentarem amaneira queteriam peradefem- 
barcar em terra , e metêram-fè no batel da 
iùa náo, e foram demandar a ribeira. E  che- 
gados perto della, os Mouros, que andavam 
ao longo da praia, náo quiferam ter pratica 
com os noflbs, ecomeçaram-lhe a fazer mui
rás rebelarías : e tinham feito daquella parte 
huma cltancia de madeira de cinco palmos de 
largo entidhada de terra, quetomava toda a 
face do lugar, e neila tinham aílentadas qua- 
tro bombardas groíTas, e muitos archeiros, 
e outros de lanças compridas em guarda del
la : e mais abaixo delta tinham feito outra na 
borda dagoa á maneira de baíliao, cercada 
de madeira, e entulhada de tena, da mefma 
largura da outra, e ficava de preamar cerca
da de agoa, porque fe metía entre ella, e o 
lugar hum elleiro, na qual tinham duas por
tas , huma em revés da outra, pera por ellas 
poderem acodir a qualquer parte que follé ne- 
eefl'ario. Como Afonfo Dalboquerque vio as

elr
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eftancias, evio que osMouros nao queriam 
fala delle, e fepunham em determinado de 
iè defender , mandou-lhe tirar do ièu batel 
com huns falcóes, que levaya, e recolheo-iè 
ás náos. Os Mouros tamban por Hia parte 
começàram-lhe . a tirar comfuas bombardas, 
e com muitas frechas. £  porque nefte porto 
eftà hum ilheo pegado na terra, e dcbaixa- 
mar podem paitar a pé enxuto ao lugar, e 
os Mouros com pouea força que ali tivef* 
ièm podiam defender a defembarcaçao á nof> 
là gente , mandou Afonio Dalboquerque a 
Antonio do Campo, que logo dcnoite fofle 
com cem homens tomar elle ilheo , e ib fi- 
zeflc forte nelle.

Ordenado tudo ifto., como foram horas, 
vieram-iè os Capitaes em iètis bateis a bordo 
da nao Capitaina pera dali partirem todos ; 
e porque a elle tempo era ja babea mar de 
todo, determinou Afonfo Dalboquerque de 
deíembarcar mais abaixo do lugar, pera com 
menos perigo das bombardas das eílancias 
poderem os nodos tomar terra, e difle aos 
Capitaes ella fuá determinado , pera cada 
hum 1er advertido do que avia de fazer. E  
chegados ao ilheo, onde Antonio do Cam
po eftava, mudou Afoníb Dalboquerque o 
confelho, e quis dar ñas eftancias por aquella 
parte com toda a gente em huma batalha, 
por ierpouca pera le poder repartir em duas ;

por-
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porque ganhando aquella eftancia , em que 
os Mouros tinham toda fua força, e confi, 
ança, as outras t que eftavam da outra ban
da do lugar, fe renderiam fem pelejar. Or
denado iuo, dille a Antonio de Campo que 
o ti verte em olho, eque a o tempo que elle 
déflb na eftancia, pela outra banda defle elle 
tambem com toda fua gente de rollo nella, 
c apenarte rijo com os Mouros, porque ef- 
perava em Norto Senhor de os desbaratar, e 
por ali levarem a Cidade ñas maos. Avifado 
Antonio do Campo dillo que avia de fazer, 
foi-fe Afonfo Dalboquerque ao longo da ri- 
beira defembarcar da outra pane , onde ti- 
nliam artentado, e com toda fua gente foram 
caminhando devagar j e fendo peno da eftan
cia , appareceo huma loma de Mouros , que 
vinham por derredor de hum outeiro , que 
eftá fobre o lugar, como gente, que quería 
dar nos noftbs pelas collas. Afoníb Dalbo
querque como os vio , mandou Afoníb Lo
pez da Colla com feflenta homens, que lhe 
folie tomar o outeiro, e os esborrondaíle dali 
abaixo, e volverte logo onde elle eftava. A- 
fonfo Lopez da Coila deo nos Mouros mui 
esforçadamente, e desbaratou-os , matando 
alguns, e tornou-le logo onde os nortes fi- 
cavam, e todos juntos cometêram a eftancia. 
Antonio do Campo como eftava com o fen- 
tido no que lite Afoníb Dalboquerque tinha

p2 Comment, de A. Dalboquerque



dito, vendo que os noflbs pelejavam naef- 
tancia, deu na traièirà dos Mouros por aqui
la parte, donde Iheera mandado« Os Mou
ros afrontados dos noflos, comecáram atirar 
com a Tua artelharia, e muitas frcchas , de
fendendo-fe hum bom efpajo, e feriram al- 
guns foldados da companhia de Antonio do 
Campo. Pallada dia furia da artelharia , os 
noflbs cometéram com tanto esforco , que 
per cima das eftancias pelejaudo cntraram coni 
os Mouros dentro no lugar, e fbram-lhe ie- 
guindo o alcance por eipajo de m eialegoa, 
trazendo àefpada todos os M ouros,m olhe- 
res, e mininos, que fùgiara pera o íertáo^ e  
porque a calma era grande, e a nofla gente 
hia jà muito caniàda, tomou Afonib Dalbo- 
querque bum outeiro, e àrvorou nelle a liia 
bandeira, e deixou-ic eftar, e mandou a Fran- 
cifco deTavora, Afonfo Lopes da Coila , e 
Antonio do Campo, que á fua villa, aparta
dos huns dos outros, fizeflem outro tanto com 
os feus guióes, pera terem a gente que nào 
foflè apos os Mouros, c ajoao da N ova, e 
Manuel Teles que iè tomaflem ao lugar, e 
recolheflem toda a gente, que andava folta, 
por elle ; e adiando alguns Mouros, os trou- 
xefle todos á efpada , e elle deixou-iè eftar 
naquelle outeiro até horas de befpora; e co
rno teve recolhida toda a gente, veio-fe ao 
lugar , e mandou repairar as eftancias dos

Mou-
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Mouros, e fez-fe forte nelle até fe recoDie- 
rem os mantimentos, de que tinha muita ne- 
ceífidade : e no Alcorao da miiquita mandou 
arvorar huma bandeira , e pôr dez homens 
peta vigiarem dali o campo ; e como teve 
todos os mantimentos recolhidos, e os des
pojos , que poderam levar, mandou pór fogo 
ao lugar, principalmente ahúmas ¿alas, em 
que eftava a força dos mantimentos, por le 
os Mouros náo aproveitarem delles ; efoi o 
fogo tao forte, qucnem ficou caía, nem edi
ficio , nem a miíquita, que era huma das fer- 
mofas que le vio , <■ que tudo nao vieífe ao 
chao : e mandou cortar as orelhas, e os ña
mes a todos os Mouros, que le ali tomá- 
ram, e deixalos pera irem a Ormuz fer tef- 
temunhas de fuá delà ventura. Tomáram-fe 
nefte lugar vinte e cinco peças de artelharia, 
e muita quantidade de arcos, Aechas, e lan
ças ̂  e outras armas, e queimáram-íe trinta 
e oito naos, entre grandes, e pequeñas ; e 
acabado illo, recolheo-íe com todos os Ca- 
pitaes ás náos, ecada hum fe foi pera a fuá 
fazer preftes pera ao outro dia fe partirem 
caminho de Mafcate.

Curiare he hum lugar grande, a povoa- 
çâo principal' eftá ao longo do mar, e da ban
da docertáo he humpouco eípalhada , ave
ria nelle, ao parecer de todos, cinco, ou feis 
mil homens. He efeapola de muitas náos, que

vem
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vem ali carregar tamaras, de que ha iriuita 
quantidade, aíli no lugar, como no íértáo; 
e porqüe o porto he hum pouco aparcelado, 
e corre o mar , nao ha nelle carrega§ao de 
cávalos, avendo muitos 11a térra: tem pocos 
de agoa muito boa, de que os moradores be- 
bem: queimáiam-le duas naos muito gran
des , que eílavam em eíialeiro, corrigidas, e 
concertadas pera lanzar ao mar , que eram 
de hum coflairo, que ali vivía.

C A P 1 T  U L  O  XXII.

De cómo o grande Afonío Dalboquerque fe  
partió de Curíate, efoi fer a M afcate, . 

e o que m lfcpajfou.

C Omo foi menhaá , mandou o grande 
Afonío Dalboquerque fazer toda a ar

mada á véia, e em quatro dias chegáram á 
Cidade de Mafcate, que he porto principal 
de toda aquella coila, e aqudle dia á tarde 
entráram dentro no porto todas as náos, 
falvo Manuel T eles, e Franciíco de Tavo- 
ra, que ficáram de rara, por lhe acalmar a 
virajao. Surtos todos, vieram logo a bor
do da nao Capitaina dous Mouros honrados 
em huma almadia ; e porque já íabiam a 
deítruífao de Curíate , diíteram a Afoníb 
Dalboquerque, que os Regedores daquella 
Cidade lhe mandavam pecar que Ihes nao

fi-
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« 6  CoMMENT. DE A. DaLBOQUERQUE
fizeílem nenhum mal, porque elles queriara 
ler valíalos delRey de Portugal. AfonfoDal- 
boquerque lhe perguntou le traziam elles po
der dos Regedores, e Povo da Cidade pera 
falarem em concertó: os Mouros lhe refpon- 
déram , que elles nao traziam feu poder, 
mas que abaftava virem ali por leu manda
do ; e elle lhes dille, que lhe nao podía re- 
fponder, fem primeiro entrarem dous Capi- 
taes, que ficavam dc fóra: que le tornaílem 
pera térra, e que ao outro (lia pela menliaa 
vieflem feguros a elle, e que aíientaria com 
elles tudo o que folie fervijo delRey de Por
tugal , e Senhor das Indias. Partidos os Mou
ros com ella repolla , porque Francifco de 
Tavora, e Manuel Telez eram já entrados, 
mandou-lhe Afonlb Dalboquerque que fof- 
fem ambos nos feus bateis fondar o porto, 
que brajas teria dalto dali até térra, e que 
trabalhaíTem por verem o modo das eftan- 
cias, que os Mouros tinham feitas; é elles 
foram-íe ao longo da ribeira, depois de te- 
rem fondado o finido, e víram tudo muito 
bem; etornados peta®naos, diíléram-lhe, 
que os Mouros tinham feito ao longo do 
lugar hum .muro demadeira de dez palmos 
de largo, e vinre de alto, entulhado de tér
ra muito forte, e de huma parte, e da ou- 
tra hia enteílar em duas Ierras muito-altas, 
que vmham acabar dentro no mar } que o

fe-



faziam mais forte: e nelie tinham feito huns 
repairos, como baluartes, com muirás bom
bardas dagrandura dos noiTos camelos poí- 
tas nelles, e que podiam dcfembarcar ao pé 
do muro com preamar ; e eítando Afonío 
Dalboquerque neíta prática com Francilco 
de Tavora, e Manuel T elez, chegáram os 
dbus M ouros, que o dia dantes vierain com 
poder dos Regedores pera tratarem de paz, 
e diíTeram-lhe que aquella Cidade quería ef* 
tar á obediencia delRey de Portugal, e fa- 
zer tudo o que Jhe elle Capitao mór man- 
daíTe da fuá parte. Dado elle recado , man- 
dou-os Afonfo Dalboquerque fair pera fó- 
ra , e praticou com os Capitaes, que já ahí 
eítavam , o aífento que tomaría com elles \ 
e depois de praticado o que lhe avia de re- 
Iponder, mandou-os chamar , e diíle-llies, 
que le aquella Cidade quiíeííe eílar á obe
diencia delRey de Portugal, e pagar-lhe ca
da anno aqueíle tributo que folTe rezáo , e 
chegando a Ormuz dar-lhe todos os manti- 
mentos de que tivefle neceílidade, que elle 
lhes nao faria a guerra, mas antes os guarda
ría, e defendería como valíalos delRey leu 
Senhor. Os Mouros lhe refpondéram, que os 
moradores daquella Cidade cram contentes 
deíerem valíalos delRey de Portugal, e pa
gar-lhe cada anno osdireitos, que págavam 
ao Rey de Ormuz, que eram muitos ¿ e quan- 

Tom. I. a  to
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to aos mantimentos que pedia, que por aquel
la fó vez lhe dariam todos os de que tivef- 
íé neceflidade. Afonfo Dalboquerque porque 
lhe náo pareceo autoridadc de iiia pelíba 
eftarem regatarías comelles, mandou a An
tonio do Campo, Pero Vaz Dorta, e Joao 
Eítao , Elcriváo da Armada, que falaíTem 
com os Mouros lá fóra , e lhe dilTelTem, 
que com aquellas condicóes que diziam os 
receberia á obediencia aelRey de Portugal -y 
mas que lhe aviam de dar mantimentos, e 
agoa emabaftanja pera aquella armada, le
vado tudo á fuá cuña á Cidade de Ormuz, 
em quanto nella eftiveíTe. PaíTadas muitas pra- 
ticas, que com elles tiveram íobre efte con
certó , tomou o Feitor dizer a Afonfo Dal
boquerque, que os Mouros nao queriam dar 
mais do que tinham prometido. Enfadado 
elle delta repolla, mandou-os chamar, e dif- 
Íe-Ihes, hum pouco apaílionado, como ou- 
favam elles de negar a aquelles Officiaes del- 
Rey feu Senhor o que lhes pediam , pois 
lanzados aos feus pés, lhe tinham dito que 
queriam fer feus valíalos: que íe foílem lo
go , e difleíTem aos Regedores da Cidade, 
que ao outro dia pela menhaa lhe moílraria 
como os Cavalciros Portuguefes caítigavam 
os lugares, que nao queriam eítar á obedien
cia dclRev de Portugal , e do feu Capitao 
mór. Os Mouros vendo Afoníb Dalboquer-*

que
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que mencncorio , e que os langava de í i , 
lem nenhum modo de concerto , temêram- 
no muito, c langáram-íc aos feus pés, que 
Ihes perdoafle, que elles fàriam nido 'quanto 
quifelTe, e elle os mandou que fofiem falar 
çom Antonio do Campo, e com o Feitor : 
Os Mouros faíram tao alfombrados, que U- 
zeram tudo o que lhe pedíram ; e acabado 
elle concerto, foram-fe pera terra muito con» 
tentes, e comegáram logo a trazer os man» 
timentos que poderam até noite ; e quando 
veio pela menhaa, que Afonfo Dalboquer- 
que elperava que acabaiTem decomprir com 
elle, náo tornaram, nem recado nenbum da 
terra, e elteve affi fufpenfo até o meio dia, 
lem poder entender que mudanga lèria ella ; 
e pera fe melhor determinar no que faria, 
meteo-fe no leu eíquife com D. Antonio de 
Noronha feu lòbrinho , e D. Jeronymo, e 
outros, efoi-lè ao longo da ribeira diilimu- 
ladamcnte, a firn de entender elle negocio, 
e ver o modo de fuas eltancias. E  a elfe tem
po que chegou a terra , eflava o batel de 
Afonlb Lopez daCoíla na ribeira tornando 
agoa , e do Contrameftre que nelle ellava 
lòube que toda aquella noite ouvera grande 
prazer, alvorogo, e gritas na Cidade, e di» 
ziam que era chegado hum Capitao do lèi1» 
táo com dez mil nomens de langas compri- 
das, e adargas, que o Benjabar mandava

a li em
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em favor da Cidade , e que a nova mais 
certa le iàberia dos grumetes, que eram nos 
pocos a tomar agoa. Afonfo Dalboquerque 
dine aO Contrameftre que dillimuladamente 
recolheíle os gmmetes, e fe lhe foíTe traba
llio recolher as pipas , que as deixafle. Os 
grumetes , que eitavam nos pojos , vendo 
o alvoro^o dos Mouros, receolos de os ma- 
tarem, aeixáram parte das pipas, e recolhé- 
ram-fo ao batel com muita preíTa, e contá- 
ram a Afonfo Dalboquerque a melma no
va , que o Contrameftre tinha dado ; e elle 
depois de ter vifto tudo muito bem, veio- 
fe á Taforéa, que oliava mais perto da praia, 
e mandou Dims Fernandez no feu efquife 
a terra , e que lhe chamafle hum daquelles 
Mouros , que andára no concerto da paz. 
Os Mouros, que andavam pela praia, que 
eram muitos, como víram o efquife, remc- 
téram a elle pera o tomar. Dinis Fernandez 
como hia precatado de íuas tremóes, como 
os vio alvorofados, nao chegou fòra, e tor- 
nou-fe pera as naos com alguns marinheiros 
feriílos das frechas , com que lhe tiráram. 
Afonfo Dalboquerque vendo o defavergo- 
nhamento dos Mouros, mandou Afonfo Lo
pez da Colla, Antonio do Campo, e Ma
nuel Teles , que fe chegaftem com os feus 
navios a terra quanto podeflèm, e deixaffem 
regueiras por popa ao mar, pera fe alarem
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aellas cada vez que lhe foffe neceflario, c 
dali esbombardeauem aCidade pera osean- 
car , porque determinava de dar nelles como 
folie menhaá. Os Capitáes leváram lúas an
coras, e foram lurgir, aífi como lhe Afon- 
ío Dalboquerque tinha mandado , e come
rá ram átirar com a artilharia ás eílancias, 
ás quaes fizeram pouco nojo por íér o muro 
entulhado de térra; e elles vendo que dali 
nao faziam nenhum nojo, mudáram-le pera 
defronte de hum repairo , que os Mouros 
tinham feito fóra do muro ,. onde tlnham 
duas bombardas, c eílava hum pouco def- 
cuberro de modo, que lhe podía a noíTa ar- 
telharia fazer nojo, e como come^ou a ju
gar, deíemparáram os Mouros as bombar
das , e fugíram. Afonío López da Coila co
mo vio o repairo defemparado dos Mou
ros , parecendo-lhe que podía tomar as bom
bardas , meteo-íé no batel com a fuá gente, 
e foi cometer o repairo pera lhas tomar, e 
Antonio do Campo foi-íe ñas fuas collas pe
ra o focorrer, fe folfe neceflario ¿ e em che- 
gando a térra , foram tantos os Mouros, 
que acodiram em focorro das bombardas, 
que fe Afonfo Dalboqueraue no feu efquife 
nao acodíra pera os recolher, ouveram to
dos de paíTar mal , e com tudo quando já 
chegou era ferido Afonfo López da Colla, 
e cinco homens dentro no leu batel ás fre-

cha-
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chadas , e felos recolher , reprendendo-os 
muito de cometerem aquelle Feito fóra do 
que Lhes tinha mandado, e mandou-lhe que 
nao deixaflem de atirar com a artilharia ás 
eftancias, porque aínda que lhe nao fizeífem 
nojo, aquebrantariam osM ouros, que efta- 
váo nellas.

C A P I T U L O  x x m .

De como o grande Afonfo Dalboquerque por 
confelho dos Capitáes cometeo o lugar de 

M efcate, e o dejlroio, e o que ntflo
pajfou.

P Añadas eftas coufas, mandou o grande 
Afonlo Dalboquerque chamar todos os 

Capitaes ás fiias naos, e diífe-lhes, que bem 
fabiam os comprímentos, que tinha feito com 
os Rcgedores daquella Cidade de M aícate, 
c que verdadeiramente lhe pefava muito nao 
quererem eítar pelo concertó, que tinha fei
to com clles; e a principal rezáo, que o a 
iíto movía, era fer huin lugar muito abaña
do de mantimentos, e ter hum porto muito 
bom pera recoíhimento das naos, que nave- 
galTem da India pera Ormuz , quando por 
ali pafíaílem; elocedendo alguma neceíhda- 
de, citando em Ormuz, dali fe podiam pro
ver do neceífario ; e que aínda que o lugar 
pareceífe forte , como todos viam, e com

mui-
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milita gente, que determinara de o cometer , 
c deftroilo , pela rebeldaría que lhe tinham 
feito, confiado no poder de Nodo Senhor $ 
que era maior que tudo, que lhe dilfelfem o 
que lhes parecia. Os Capitáes refoondéram, 
que em coufa táo ademada, e tao determi
nada nao tinham que aconfeíhar, que fizefle 
o que quifefle, que elles o feguiriam. Aíbfih 
loDalboquerque, podo que nefta repoda en
tendeo nelles nao lhe parecer bem darem no 
lugar, polo verem difFerente na fortificado 
dos outros, que cometéram, com tudo dife 
íimulou com elles, e mandou-lhe que le fofe 
fem pera as náos , e íé fizedem preltes; e ou- 
vindo o leu atambor, vicdem a bordo da día 
com toda a gente. £  ao outro dia, fendo j  á 
a eítrela dalva fóra, mandou-lhe fazer o fi
nal, eos Capitáes le embarcáram lo g o , e fo
rana demandar a náo Capitáina, edali partí- 
ram todos direitos a térra , e Jorge Barreta 
hia no batel de Afonfo Dalboquerque com a 
fuá gente , e elle fó no efquire, ordenando 
a cada hum o que avia de Inzer; e porque 
o lugar da entrada era difFerente dos outros, 
e nauito mais perigofo pera cometer, e con- 
vinlia fazerem-fe todas as diligencias pera 
mais a feu íálvo le poderem valer dos Mou- 
ros, mandou a Francifco de Tavora, e a A- 
fonfo Lopes da Coda, que ambos juntos com 
a fuá gente cometeífem as eítancias pela par

te
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te da mio direita , e corno fbflem dentro, 
correiTem ao longo do muro, etfefoflem a- 
juntar com elle, que avia de entrar pela par
te da mao efqueraa ; e que depois aas eitan- 
cias entradas, juntos em hum corpo, entra- 
riam o lugar , porque eram poucos pera o 
cometorem em duas batalhas. Dito ilio , aba- 
làram todos , c com muita furia foram co- 
meter as ellancias j e porque a elle tempo era 
preamar, e os nolTos aviam de delèmbarcar 
ao pé do muro, começàram os Moüros de 
cima Stirar com muitas frechas, e pedras, de 
modo que os nolTos tiveram aflàs traballio, 
antes que delèmbarcaflem ; e corno foram em 
terra, abalou Afonfo Dalboquerque com a 
gente que levava, e foi cometer as ellancias 
pela banda efquerda, porque ali eltava ama- 
ior força de gente : e a elle tempo deram A- 
fonfo Lopes da Colla, eFrancilco deTavo- 
ra em as melmas ellancias pela outra banda 
da mao direita , corno cibava alTentado. Os 
Mouros, que eilavam nellas, defendêram-lè 
hum grande efpaço valerolamente ; mas os 
nolTos, ainda que foi com trabalho, lhas en- 
traram por força, e matâram muitos déliés. 
Francifco de Tavora , e Afonfo Lopez da 
Colla tendo entradas as ellancias, nao le lem- 
brando do que lhe Afonfo Dalboquerque ti- 
nha dito , com aquelle impeto, e esforeo, 
coip que as cometçram, foram feguindo* os

Mou-
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Mouros até osmeterem por huma rúa do lu
gar, onde matáram a alguns; e porque acu
tí íram muitos, eftiveram emrifco de íé per- 
derem, e dali voltáram, e foram-fe ao lon
go do muro demandar Afonfo Dalhoquer-

3ue, que os reprendeo multo por fe deímah- 
arem, tendo-lhe dito que ievieíTem ajuntar 

com elle. E  todos juntos abaláram, e forana 
cometer o lugar; e por as rúas lerem eítrei- 
tas, e as langas que levavam compridas, e 
tambcm pela competencia queVouve antrcel- 
les de quererem huns paliar diante dos oü- 
tros, come§áram-fe a embarazar de modo, 
que os Mouros neíta revolta ás frechadas fe* 
ríram a muitos: e com todo efte trabalho os 
noíTos cometéram aos Mouros comtao gran
de esforzó, que o Capitao, que Ihes veo do 
iertao com fiia gente em íocorro do lugar , 
como le vio apertado, virou as collas, e fo- 
gio. Afonío López da Coda, e Franciíco de 
T avora, que eram na dianteira, Ihe foram 
feguindo o alcance, e Afonfo Dalboquerque 
com toda a outra gente detrás , dando-lhe 
coilas, e foram apos elles hum bom pedazo 
fóra da Cidade. Antonio do Campo, deixa- 
do Afonfo Dalboquerque, em cuja compa- 
nhia hia , com fuá gente foi íeguindo hum 
golpe de molheres , que fe recolhiam peía 
ferra acima, e matou a muñas dellas. Joáo 
da N ova, porque a fuá gente andava toda efc

pa-

Parte I. Capitulo XXIII. ioy



Íralhada, com alguma, que pode recolher, 
oi íeguindo huís poucos de Mouros , que 

fe hiam recolhendo por hum vale abaixo, e 
inatou a muitos, e molheres, e meninos, que 
levavam comfígo, lém dar vida aninguem, 
de modo que a di huns, como outros, fízeram

f rande eftrago emelles, e matáram aalguns 
louros principaes da Cidade, e a hum Ca

pado , que governava a térra por mandado 
do Rey de Ormuz. Afonío Dalboquerque 
chegou a Francifco de Tavora, e mandou- 
llie quefoíTe pelo campo a recolher a gente, 
que andava efpalhada , que elle o emerava 
al i ; ecomo foram juntos, volveo-fe a Cida
de , e todos os Mouros, molheres, e meni
nos, queachavam por efías cafas, traziam á 
eípada, fem dar vida a ninguem. E  porque 
os nodos hiam muito afrontados da calma, 
e do trabalho das armas, e aquelle día nao 
tinham comido, e no lugar nao avia Mou
ros que arrecear, mandou aos Capitaes que 
os recolheíTcm, e foram-fe fóra do lugar deA 
cancar a huns pocos de agoa, onde os mo
radores bebiam, tendo em tanto íuasatalaias 
podas a vida dos Mouros, porque nao po- 
deflem vir de fupito dar nelles ; e mandou 
ali trazer muitos fardos de tamaras, de que 
todos coméram, e bcbéram daquella agoa, 
e deixaram-le edar ali hum bom pedazo até 
que todos deícancáram: e depois dido reco-

lheo-
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Uieo-fe ao lugar, e mandou aos Capitáes que 
tomaflem eftancias da banda do fertáo, e le 
fizeífem fortes nellas , corrí tranqueiras ñas 
rúas, com bombardas pera fe defenderem dos 
Mouros, fe os quizeíTem cometer, e que po- 
feflem fogo ás calas doárrabaldé, por onde 
osMarinheiros aviam de carnegar agoa pera 
as náos, porque fe nao eícondeílém nellas al- 
guns Mouros, que lhe deífem trabadlo, auan- 
do a foíTem bulcar. Podo tudo nefta ordem, 
deu licenca a todos que roubaflem o lugar, 
e diífe aos Capitáés , que cada hum tiveífe 
cuidado de recolher ás liras náos todos os 
mantimentos que podelfem, porque hiam pe
ra térra, onde haviam de ter muita necelfi- 
dade delles; e que tivelfem boa vigia ñas e£ 
tancias, aíli de noite, como de dia, porque 
os Mouros eítavam na Ierra vendo o que to
dos faziam; e fe viífem defcuido nelles, nao 
feria muita dúvida cometerem-nos huma noi
te , porque gente nao lhe avia de faltar, que 
do fertáo lheviria quanta quifelfem. Os nofe 
fos comejáram a laquear em oito dias, que 
ali eftiveram , e nao acháram couía de que 
podelfem lanzar máo: e hum dia, entrando 
hum Toldado emhuma cala, levando huma 
chu â nasmáos, foidar pordelaftre comel
la emhuma parede do frontal da cala, efez 
hum buraco, por onde entrou dentro, e ali 
achou muitas mercadorias; porque os Mou

ros
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to s daquelle lugar, com receo que tinham da 
gente do fertáo, que os vinha roubar , fa- 
ziam huma cala dentro ñas fuas, fem nenhum 
portal, nem janela, e tinham-nas cheas de 
muitas mercaderías. Sabido ifto dos noíTos 
l'oldados, dali por diante nao ficou cafa, que 
elies nao arromoaíTem, onde acháram coulas 
de muito prejo, e a cobija dellas lhe fez ef- 
quecer o trabalho, que tinham paliado; e a- 
cabado cada hum de rccolher os delpojos, 
que achou, e as naos próvidas de mantimen- 
tos, mandón Afonío Dalboquerque aos Ca- 
pitáes, que cada hum tivefle leu dia de guar
da , pera fe poder carregar agoa pera as naos, 
fem perigo dos que a carregaffem; e porque 
ñas náos avia muita falta de pipas pera reco- 
Iherem a agoa, porvirem todas arrombadas 
da grande quentura do S o l, mandou aos Ca- 
pitaes que recolheíTem todos os tanques de 
pao, que achaíTem em a Cidade, que os Mou- 
ros coíhimam de trazer em as lúas náos com 
agoa; e os que follem tao grandes, que nao 
podeíTem caber pelas efcotilhas, que os man- 
daíTem pór em o convés, porque liiam pera 
térra, onde lhe aviam de aproveitar muito ~y 
e allí 1'e eftes tanques nao foram muito tra- 
balholamente, le podera a nolfa gente liibften- 
tar em Onnuz depois de lá lerem. Como ru
do foi recolhido, mandou Afonfo Dalboquer
que aparelhar as náos de mallos, vergas, e

en-
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enxarceas, porque de tudo tinham muita ne- 
ceíHdade. Tomáram-fe nette lugar muitas ar
mas , arcos, frechas, lanças, e outras arma
duras de ferro a leu modo, cmuito cobre, 
trinta bombardas antre grandes, e pequeñas, 
e muitas m 'rcadorias de toda a forte , que 
os nottbs queimáram polas nao poderem levar.

C A P I T U L O  XXIV.

De como o grande Afonfo Dalboquerque man- 
don pârjogo A Cidade de M efcate, e do 

milagre que aconteceo no derribar da 
m ifquita, e como fe  rccolheo As 

ndos, e fe  partió.

EStando o grande Afonfo Dalboquerque 
preftes na ribeira com toda a gente pe
ra fe embarcar, deceo hum Mouro da ier
ra com huma bandeirinha branca, echegou 

elle com íeguro, edifle-lhe da parte dosRe- 
gedores, que pois lhe Déos dera aquella Ci
dade , e a ganhára, como esforçado cava- 
leiro, que fe contentafle de lhe terem mon
tas fuas molheres, e filhos, e nao lhe quci- 
mattem as cafas, nem as náos. Afonfo Dal
boquerque lhe refpondeo, que a elle lhe pe- 
fára muito de ver dettruida huma Cidade 
tao nobre como aquella ; mas que a culpa 
diílo era fuá déliés, pois lhe faltáram do con
certo , que lhe tinham feito, confiados na

gen-
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gente que lhe viera do fertáo , e que pois 
a/fl era , nao tinham rezáo de lhe pedirem 
liada ; que fe quifeflem refgatar o lugar, 
náos , e mantimentos , que nelle ficavam,

3ue até o outro día ao meio día lhe man* 
aflem dez mil xerafins em ouro: e nao lhos 

mandando até aquellas horas, que lhes pro
metía de nao deixar couía , que náo roíTe 
cinza , e p ó , e que a gente, que elles ti
nham na ierra em vida do lugar, lhe leva
ría recado da dedruijao delle. Palladas as 
horas , que lhe tinha prometido , mandou 
pór fogo á Cidade, onde le queimáram mui
ros mantimentos, e trinta e quatro náos an- 
tre grandes, e pequeñas, muitos barcos de 
pefcar, e huma terciana, que edava chea de 
tudo o necedario pera le as náos aparelha- 
rcm: e mandou tres bombardeiros com ma
chados a cortar os edeos da mifquita, que 
era huma cafa muito grande, e milito fer- 
mofa, amaior parte della demadeira muito 
bem lavrada, e por cima toda de argamada. 
Xendo os edeos cortados, e querendo-le os 
bombardeiros fair pera fóra, deixou-lé a ca
la vir toda junta lobrelles, de modo, que 
Afonlo Dalboquerque os ouve por mortos: 
prouve a Nodo Senhor que faíram vivos, e 
saos, lem ferida, nem piíadura alguma, aífi 
como edavam empé, cortando os edeos da 
mifquita. Os nodos eípantados, quando os

vi-



vírám, deram muitos louvores a NoíTo Se- 
nhor poraquelle milagre, quedzera por el- 
les, e poferam o fbgo á mifquita, que ar- 
deo toda , fem ficar nada deíla. É  porque 
os nodos tinham muitos Mouros, e Mou- 
ras cativos , de que fe nao eíperavam 1er- 
v ir, nem levar comíigo, mandou Afoníb Dal- 
boquerque cortar as oreHias, e narizes a to
dos , e deixou-os livres. E  ajuntou toda a 
gente, e deu huma volta pola Cidade pera 
recolher alguns foldados, que andavam des
mandados a roubar, e vcio-íe á praia pera 
le embarcar. Os M ouros, que eftavam na 
Ierra, entendendo que os nodos fe queriam 
recolher, comecáram a decer abaixo. Ven
do Afoníb Dalooquerque que elles decía m 
da ferra, deixou-fe eftar na praia hum bom 
efpa^o com fea bandeira arvorada pera ver 
fea determinajao. Os Mouros como o ví- 
ram edar quedo , deixáram-fe vir mais de 
vagar. E os nodos dando gracas a Déos 
peía vitoria que lhe dera, recoíhéram-fe ás 
náos com muito prazer, e contentamento, 
tirando muitos tiros por feda. E  elles ven
do a nofla gente embarcada, decéram da fer
ra com muita preda pera ver fe podiam apa
gar o fogo, que andava na Cidade, o qual 
era tao bravo , que nao oufíram de entrar 
a apagalo : e a caula difto foi aver muitos 
azeites, e melados em todas as cafas.

Mafc
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t i l  C omMen t . de A . D alboquerqve

Malcate he huma Cidade grande, muito 
bem povoada , cercada da banda do iértáo 
de ierras mui altas, e da banda do mar ba
te a agoa nella , e detrás ñas coilas contra 
o fertao tem hum campo tamanho, como o 
Roílio de Lisboa, todo feito em marinhas de 
ía l, nao que a mané chegue ali, mas a agoa, 
que nellc naice , he ialgada, e toma-fe em 
lal : e aqui perto tem muitos po§os dagoa 
doce , donde bebiam os moradores : tinlia 
pumares , ortas, palmeiras com pojos pera 
regar, que fe tira agoa delles com engenho 
de bois. O porto he pequeño, de feijáo de 
huma ferradura, abrigado de todos os ven
tos , e he efcapola principal do Reyno de 
Ormuz, onde todas as naos, que navegam 
por ellas partes , de neceilidade hao de en
trar, por feafailarem da outra coila dalém, 
que he de muitos baixos: he efcapola ami
ga de carrcga^ao de cávalos, e de tamaras: 
he lugar muito graciofo de cafas muito boas, 
vem-lhe do fertao muito trigo , milito, ce- 
vada, e tamaras pera carregarem quantas naos 
quifercm. Ella Cidade de Mafcatc he do Rey- 
no de Ormuz, e o fertao de hum R e y , que 
fe chamava oBenjabar, o qual tiñha outros 
dous irmaos , entre os quaes era repartida 
ella térra , que fe eítende até Adem , e da 
banda do Norte vem dar na ribeira do mar 
daPerüa, edali até cerca de Aleca: e a eíle

fer-



feitao chainam osMouros a Ilha de Arabia, 
porque o mar da Perlia volve lá contra a 
mar Roxo , de maneira, que fica eíla térra 
redonda cercada toda de mar, a faber, do mar 
Ro^co, e do mar da Perlia. He térra muito pe- 
quena , e por ilTo Jhe chamam os Mouroá 
Ilha de Arabia. Foi toda íenhoreada de hum 
R ey, que fe chamava o Benjabar, e efte te- 
ve tres filhos, e por liia morte deixou a tér
ra repartida por todos tres , e que o mais 
velho fe chamalfe iempre Benjabar, como o 
pai, e os dous o reconheceíTem por Senhor. 
E  efte Benjabar tem íeu íénhorio íobre Fai> 
taque , Dofar, Calayate, e Maícate, e vai 
confinar com a térra do Xeque de Adem: 
Os outros dous jazem íobre a ribeira do mar 
da Perlia , e hum delles tinha tomado aa 
Rey de Ormuz a Ilha de Baharem, onde fe 
péla o aljofre, que eftará cinco dias de na- 
vegajao da Ilha de Ormuz; e affi lhe tinha 
tomado Catife, huma Ilha, que o Rey de 
Ormuz tinha na coila de Arabia. Nefta tér
ra , que eftes íénhores tem , ha muitos cá
valos , que os lavradores criam pera ven
der : tem muita abaftan^a de trigo, milho, 
e cevada : tem grandes criafóes de gado : 
sao grandes caladores de falcao , que fe- 
rao do tamanho dos noífos nebris , e to- 
mam com elles humas alimarias mais pe
queñas que gazelas, e trazem galgos mui- 
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H 4 Comment. de A. Dalboquerqve
tos ligeiros pera ajudarem os falcóes a to- mar ellas aJlinarias.

C A P I T U L O  XXV.
Do que o grande Afonfo Dalboquerque paf- 
fou com Jodo da Nova , e fe  partió de 

Mafcate pera a Villa de Soar, e o que 
pajfou com os Regedores da térra.

R Ecolhido o grande Afonfo Dalboquer
que ás náos com toda a gente, porque foi certificado que Joáo da Nova tinha de

terminado de le ir caminho da India lem fuá licen^a, mandou-o chamar á fuá nao, e 
perante os Capitáes, que eftavam prefentes, Ihe dille, que tinha íabido, que elle fe quería 
ir caminho da India lem fuá licenca, e dei- 
xalo naquella guerra, tendo ellenece/Iidade 
de muitas mais náos, e gente da que trazia 
com/igo; e mais lendo a fuá nao Flor déla mar tao poderofa , que ella fó baítava pera 
deftruir toda aquella colla: que fuá determi
nado era por rollo na Cidade de Ormuz, 
deixando primciro todos os lugares della def- 
truidos, por Ihe nao ficarem nenhuns imigos 
por detrás. E pollo que Afonfo Dalboquer
que tinha entendido, que os Capitáes eram nefte conlelho de le Joáo da Nova ir pera a 
India , por quao enfadados andavam Já  da guerra, pedio-lhes que Ihe aconfelhaílem o

que



que nifto devia fazer. Os Capitaes lhe diflet* 
ram, quepois fuádeterminado era ir aOr- 
muz, e deftruir todos os lugares, que nao 
quifeflem vir á obediencia delRey de Por
tugal , que nao diziam elles Flor déla mar, 
mas vinte naos, que ali tivera, todas avia 
de levar comíigo ; e difleram ifto, porque 
dizendo o contrairo , eftava claro terem-no 
aconfelhado que le fofle ; e com elle pare
cer dos Capitaes tomou Áfonío Dalboquer- 
que a menage ajoáo da N ova, e mandou- 
Ihe lob pena do cafo maior que le nao fof- 
fe , e que o feguiíTe fempre, e elle o fofreo 
íem lhe reíponder nada, porque nao eftava 
fóra daquella culpa , e diífo mandou fazer 
hum aliento por Joáo Eftao, e que o noti- 
ficafle ao Meftre, e Piloto, e toda a gente 
da náo, e mandou aos Capitaes que le fof* 
fem pera as naos, e levaílem fuas ancoras, 
e fe fizelfem á véla ao longo da colla, co
mo tinham de coftume. E  indo allí, pafla- 
ram por junto de léis libas defpovoadas, 
huma ante outra ; e Afonfo Dalboquerque 
por le legurar, mandou aos Pilotos que le 
foflém ao mar dellas por lér de noite, e ao 
outro dia pela menhaá le chegáram mais a 
térra, por náo defcorrerem Soar, e os Pilo
tos Mouros difleram que Soar era mais avan
te ; e íendo naquella paragem , lhe deu o 
vento por devante, que lhe foi forjado che*

H ii ga-
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garem-íé a térra , e furgíram duas Iegoas 
della, e aü eftiveram toda aquella noitej e 
como foi menhaa , víram hum lugar gran
de , e muito fermolo. Afonlb Dalboquerque 
perguntou aos Pilotos Mouros como fe cna- 
mava aquelle lugar, e elles llie difleram, que 
era a fortaleza de Soar, e que o nao oufa- 
vam de levar a ella por íer muito forte , e 
ter muita gente de pé, e de cavalo, e que 
fe o ali desbarataíTem, que fe tornaría a el- 
lcs: e Afonlb Dalboquerque íhes reípondeo, 
que aínda que Soar folie muito forte , que 
feria delle o que fora dos outros lugares, e 
que olhaíTem o que faziam; porque no ro- 
teiro, que Ornar Piloto fizera, tinha os lu
gares de toda aquella colla ; e que fe dali 
por diante paíTallem algum, que os avia de 
mandar lanzar todos ao mar com cantaras 
de bombarda ao pefcofo : e mandou levar 
ancora , e chegou-ie com toda a armada o 
mais perto da térra que pode, e por lér par- 
cel , forgíram meia legoa do lugar. Surra 
toda a armada , veio logo hum Mouro da 
térra com recado a Afonlo Dalboquerque do 
Alcaide da fortaleza, e dillé-lhe, que aquel
la fortaleza era do Rey de Ormuz, que nao 
fizelle fundamento dedefembarcar emtérra, 
e que nao cuidalTe que avia de fazer nella 
o que fizera nos outros lugares por onde paf» 
fára, porque Ihoaviam de defender mui dif-
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ferentemente delies. E  com eda rebolaria que 
o Mouro diíTe , comejáram em térra fazer 
moftra de gente de pé , e de cavalo , tan- 
gendo íuas trombetas, e anañjs, fem ceda- 
rem. Afonfo Dalboquerque lne refpondeo, 
que diíIéíTe ao Alcaide, que ouvede bom 
cenfelho; porque nao querendo eílar á obe
diencia deÍRey de Portugal feu Senhor, que 
fofle certo, que ao outco día pola menliaa 
feria com elle em térra , e que lhe avia de 
tomar a fortaleza , e prendelo em ferros. O  
Mouro fe fb i, e nao mui contente com cf- 
ta repoda, nem os nodos o ficáram, ven
do hum lugar táo grande, com huma forta
leza muito forte, e tanta gente nellaj mas 
pelo quetinham paíTado nos outros lugares , 
tiveram confianza , em Déos nodo Senhor os 
ajudar. Partido o Mouro com a repoda, 
mandou Afonfo Dalboquerque notificar aos 
Capitáes oque pallara com o M ouro, e que 
fe fizedem prettes , e levade cada hum fuá 
eícada pera fobir ao muro, e elle mandou 
fazer predes dous tiros pera levar , e mui- 
tos machados, enxadas, e alferces, e todo 
o aparelho que compria pera fazer huma 
edancia forte, donde podede bater a forta
leza ; porque nao na podendo logo levar ñas 
máos, edivedem a táo bom recado, que dali 
fepodelTem recolher aos bateis a feu falvo; 
edeu-fe tanta preda nido, que aooutro dia
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aomeio dia tiveram tudo preftes, e embar
cado nos bateis. Eftando pera le partírem 
pera térra, chégáram tres Mouros, horneas 
príncipaes, com recado do Alcaide, e Re- 
gedores da térra pera Afoníb Dalboqúeraue, 
e diíTeram-lhe , que elles tinham deípedido 
de íi dous mil homens de cavalp, e cinco 
mil de p é, que lhe o Benjabar tinha man
dado pera osajudarem a defender de íua Se- 
nhoria, e por le nao harem delles, os nao 
quiícram meter comfigo na fortaleza ; epois 
o Rey de Ormuz lhes nao mandava o fo- 
corro , que lhe mandáram pedir, que elles 
qucriam ler vaíTalos delRey de Portugal, e 
o Alcaide cftava preftes pera lhe entregar a 
fortaleza. A repolla, que lhe Afoníb Dal- 
boquerque deu , fo i, que difleflem ao Al
caide, e Regedores, que elle aceitava o lu
gar , e fortaleza em nome delRey de Por- 
rugaí feu Senlior ; e que folgava multo de 
fe elles arrependerem do recado, que lhe ti
nham mandado, pelo pelar que tinha de ler 
forjado deftruir hum lugar tao nobre , co
mo aquelie era; e que ifto avia de 1er com 
condicao, que lhe pagaflem aquelie tributo 
que folie rezao. Os Mouros ficáram tao af- 
iombrados de verem o aparelho, que eftava 
préftes nos bateis pera irem combater o lu
gar, que nao quiferam dilatar o negocio, e 
diíleram-lhe que nao era neceílario tomaran
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a térra, que cora elles podía fazer qualquer 
concertó que quifeíTe, porque pera tudo tra- 
7iam largacommifsao dos Regedores , e
Alcaide aa fortaleza.

<

C A P I T U L O  XXVI.

De como o grande Afonfo Dalboquerque 
mandou huma oandeira nos Regedores dé 
Soar pera fe  pór em huma torre da forta
leza em final de p a z : e o recebimento qué 
Ihe fizeram , e o mais que pajfou.

C Omo o grande Afonfo Dalboquerque 
defejava que nao ouveffe dilajao neíte 

negocio, quis logo tomarconclusáo cornos 
Mouros, dizendo-lhes, que pois queriam fer 
valíalos deIRey de Portugal , e eílar á iba 
obediencia , que Ihes quería mandar huma 
bandeira das lúas Armas Reaes pera a mam 
darem arvorar na torre da menagem, por íl- 
nal que eram leus valíalos; e que feria neceír 
fario irem a térra, e dizerem ao Alcaide, e 
Regedores do lugar, que fevieífem á borda 
da agoa com todo o povo a recebela, e que 
elle a mandaría ali levar. Partidos os Mou
ros com ella repolla, mandou Afonlb Dal
boquerque a Francifco de Tavora, e Afonlb 
López da C olla, que fizeífem preftes os feus 
bateis muito bem embanderados, e a fuá gen
te armada das melhores armas que tivelíem,

pera
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pera acompanharem a bandeira, que avia de 
ir no batel da fuá náo: e diflé a l). Antonio 
de Noronha feu lobrinho, que le fizefíe pres
tes pera ir nelle acompanhando a bandeira: até 
térra, e a Jorge Barreto de Crafto, e Aires 
de Soufa Chichorro, e Duarte de Sdufa de 
Portalegre pera a levarem com cinco homens 
bem tratados, que os acompanhaífem, ejoáo 
Eftao, Eícrivao da armada, pera dar fé de 
tudo: e ad vertió os Capitaes, que ellas peí- 
loas , que aviam de levar a bandeira, nao fa- 
hiíTem em térra, íém primeiro ficarem nos 
bateis certos Mouros por arrefens, e qué na 
foitaleza nao entrañe ninguem, fenao aquel
los , que tinha ordenado pera a levarem. Pof- 
to tudo ncfta ordem, partíram-fe os Capitaes, 
e chegando a térra, pedíram íeis Mouros pe
ra ficarem nos bateis, osquaes Ihe logo de- 
ram, e Jorge Barreto com os outros de fuá 
companliia defembarcáram, e o Alcaide, e 
Regedores, que eílavam napraia efperando 
com todo o povo, recehéram a bandeira com 
grande fella, e comejáram a caminhar, e o 
Alcaide da fortaleza hia diante della muito 
bem veftido, com fuá efpadaTurquelca na 
cinta, e hum páo na mao, fazendo lugar, 
dando na gente, que era muita, de huma 
parte, e da outra ; e chegando á porta do 
Cállelo, entrou Duarte de Soufa com a ban
deira , e os mais que tenho dito, e foram-a

A
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pór na torre da menagem, a qual como de 
noflas naos foi villa, atiráram toda a artelhar 
ria por feda. E JoáoEdSo tomou polle por 
EIRey de Portugal do Caltelo, e fechou as 
portas, lem ficar nelle ninguem, e de tudo 
pallini hum edormento. Acabado ilio , vie- 
ram-iè todos a embarcar, e ibltarani osMou- 
ros, que ellavam por arrefens.

A o outro dia pola menhaa mandou o Al
caide da fortaleza pedir licenza a Afonie Dal- 
boquerque pera entrar nella, eque elle eda- 
ria á obediencia delRey de Portugal, e faria 
tudo o que elle ordenaile. Afonfo Dalboquer-

?ue mandou chamar os Capitáes , e alguna 
'idalgos, e homens honrados da Armada, e 

deu-lnes conta delle recado, que o Alcaide 
lite mandara, pedindo-lhes que lhc diifellèm 
o que faria nido. Os mais foram de parecer 
que devia de foder a fortaleza, porque tèn
do nella humCapitao com gente, teria opé 
no pefeofo a toda aquella coda. Afonfo Dal- 
boquerque Ihes refpondeo, que quando vira 
aquella fortaleza tao forte, dererminàra dea 
foder ; mas porque fua determinarlo era ir 
fobie a Cidade de Ormuz, e nao tinha naos, 
nem gente pera poder acudir a huma cotila, 
e á outra, mudara o conlèlho, determinando 
de a deixar entregué ao Alcaide, e ir-fè, até 
ver jo allento que ascoulas de Ormuz toma- 
vam; e porque nede parecer de Afonfo Dal-.

bo-
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boquerque aífontáram todos, mandou dizer 
ao Alcaide, que querendo eftar á obediencia 
delRey de Portugal, e lér feu valíalo, lhe 
daña aquella fortaleza. O  Alcaide, porque 
defejava tomar conclusao, e tornar a fer fe- 
nhor da fuá fortaleza , mandou logo hum 
criado leu com recado a Afonlo Dalboquer- 
que, dizendo, queaceitava amercé que lhe 
fezia; e que pois aquella fortaleza era delRey 
de Portugal, e elle tinha alevantada a obedi
encia ao Rey de Ormuz, que mandalfe dar 
ordem com que fepagaffe o foldo á gente, 
quealitmha pera aguardar, porque nao lhe 
pagandcr, fe iriam todos. Pareceo juila a re- 
záo do Alcaide a Afonfo Dalboquerque, e 
que em nenhuma maneira podia deixar de pa
gar o foldo á gente, que ali eftava, pois nao 
determinava defofter a fortaleza, e mandou 
chamar osRegedores do lugar, ediífe-Uies, 
que o tributo, que aviarn de pagar em cada 
hum anno, avia de 1er foldo, e mantimentos 
pera a gente, que o Alcaide avia de ter pera 
guarda da fortaleza, aífi como pagavam ao 
Rey de Ormuz, fazendo-lhe huma carta et
erna em Arábigo daquelle concertó, alfinada 
por elles, e pelo Alcaide, e que elle lhes fe
ria outra em nome delRey de Portugal , e 
alfoliada com o lelo Real cías fuas Armas, e 
com ellas condicóes os receberia á obedien
cia deEIRey de Portugal. Os Regedores fe

fo-
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foram a térra , e mandáram ajuntar todo o 
povo da Cidade, e termo, e apreientáram- 
jJie iílo que Afoníb Dalboquerque pedia, e 
todos aflentáram que fe fizefle tuda o  que 
pediíTe: e ao outro dia pela menhaá lhe man
dáram a carta aílinada per todos, e hum pre- 
fente de vacas, cameiros, egalinhasre elle 
lhes mandou outra afíellada com o íello del- 
Rey de Portugal, e ao Alcaide, e a dous 
Mouros principaes do lugar algumas couías 
de Portugal , e mandou por Gaípar Rodri
gues lingoa vilitar hum Capitáo do Benjabar ,

3ue ali ficára com trinta de cavalo , quando 
efpediram a gente , que viera em íoccorro 

da íortaleza pera ver as noflas náos , e os Por- 
tuguelés , e mandou-lhe hum bacio de prata 
de agua ás maos, e huma cadea de ouro. Fei- 
to iílo , defpedio-fe do Alcaide, e Regedo- 
res, e mandou aos Capitaes que íé fizeíTem 
preftes pera ao outro dia partirem.

A  povoajao de Soar ne mui grande, e 
mui fermofa , e de muito boas caías , tem 
huma fortaleza quadrada comfeis torres der
redor , e fobre a porta da fortaleza tem duas 
mui grandes, o muró he de boa altura , e 
largo arrezoadamente, eílá aífentada junto do 
mar em huma grande eníeada , que a coila 
ali faz , he porto mui aparcelado, eílavam as 
noflas naos furtas em feis bragas, e dali á tér
ra avia grande meia legoa: A  fortaleza he tao

gran-
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grande, que lhe sao neceíTarios mais de mil 
fiomens pera a defender. Dizem que fepóde 
cercar de agoa doce, porque a tem pegada 
comfigo : o aiTento da fortaleza he muitogra- 
ciolb , e de preamar chega a agoa quali pe
gada com o muro: dentro na fortaleza nao 
avia mais caías que pera a gente que a guar- 
dava. 1 As caías do Alcaide eram mui fer- 
mofas, o qual era hum homem principal de 
Ormuz, que o Rey anteceíTor do que entao 
reinara deftruio , e lanfou fóra da Cidade 
por competencias, que tere com hum cria
do íéu; porém era num homem muito esti
mado antre os Mour«s decavaleiro. A  gen
te , que podia aver no lugar , feriam feis 
mil homens, e dahi pera cima, e cincoenta 
de cavalo , os mais delles acubeitados de 
cuberías de aceiro, e dellas de humas elca- 
mas de ferro, aílentadas a maneira de hum 
teihado cuberto de azulejos, e sao tao for
tes , que as nao poderá pallar huma béíta, 
e as tefteiras dos caralos tambem sao delta 
fcijáo: as íellas sao Turquelcas, hum pou- 
co altas dos arjócs, e os eítribos sao como 
os dos Turcos; as eíporas que trazem sao 
humas pontas de ferro, ou de cobre, polu
tas em huma chapa pegadas no calca nhtar do 
borzeguim, e ali anda fempre : elle lugar 
de Soar he mais caraleiroío que henhum 
deda colla : a térra he. mais dcfabafada de

fer-
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ferras pera o fertao que os outros lugares 
délia: temmuito grande termo, erado sao 
lavouras de trigo, milho, e cevada, e por 
a terra fer grofla tein grandes criaçoes de 
gado, e de cávalos. O  fertâo delta terra he 
do Benjabar , e tem pazes com o Rey de 
Ormuzj equando alguma hora ha diieren- 
ças antre elles , e a gente do Benjabar lhe 
corre, acolhem-fe logo á fortaleza. Ella gen
te do fertao fe chama os Badens , e a mor 
parte de gente de cavalo sao archciros , e 
alguns trazcm lanças, e maças Turquescas, 
e toda a de pé anda nua da cinta pera ci
ma : trazem carapuças de feltro, lanças, e 
adargas, os cávalos sao mourifeos, de cafe 
ta grande, bem feitos, e corredores : carre- 
ga-le nefte porto muitas támaras, e milho.

C A P I T U L O  XXVII.

De como o grande Afonfo Dalboquerque fe  
partió deSoar, efe fo i a o longo da cof- 

ta direito a Otfaçao, e de como 
o tomou.

DEfpedido o grande Afonío Dalboquer
que do Alcaide, eRegedores deSoar, 
ao outro dia pela menhaa le fez á vêla , e 
foi-fe direito a Orfàçao, e aquella noite fe 

fez navolta do mar por fe aladar de huma 
enfeada grande , que a terra ali fa z, e ao

ou-
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outro dia, indo aíli ao longo da coila, ou- 
veram viña de hum zambuco pequeño, que 
falúa deflas quintas, quejazem ao longo do 
mar ; e vendo-o , mandou Afoníb Dalbo- 
querque os bateis apos elle pera lho toma- 
rem; o zambuco corría tanto á véla que o 
nSo poderam alcanzar, eperdéram-no logo 
de viña , e depois fe foube que hia avilar 
Orfa^ao da ñoña Armada, e dahi fora feu 
caminho vía de Ormuz ; e indo aifi todos 
ao longo da coila, víram hum lugar muito 
grande , e os Pilotos Mouros de Melinde 
fe embarajáram hum pouco no conhecimen- 
to da térra; mas o Piloto, que Afoníb Dal- 
boquerque tomara em Cocotorá, Ihe diñe,

3ue aquelle lugar era Orfajao , e no livro 
e Omar aíli fe chamava. Chegada a ñoña 

Armada diante do lugar, furgíram os navios 
pequeños chegados a térra, e as naos gran
des ficáram hum pouco mais de largo, e ca
da huma dellas liirgio duas ancoras , por 
nao fer boa tenca; e como foram dentro no 
porto, os do lugar lhe deram huma moltra 
com muita gente de pé, e de cavalo, e mui- 
tos camelos, e avia antre elles grande revol- 
ta. Afonfo Dalboquerque mandóu aos Ca- 
pitaes, que denoite fe nzeffem todos preñes, 
porque determinava , nao fe vindo os mo
radores do lugar meter em fuas maos, e fa- 
zerem-fe tributarios delRey de Portugal, de

dar
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dar ao outro dia pela menhaá nelles. Ñeñe 
tempo andava a gente da térra, aífi de cá
valo , como de pé, ao longo da praia, dan
do muitas moftras de l i , efcaramujando hura 
comoutros, tangendo leus atabaques, e dan
do fitas gritas acoftumadas , e ora faziam 
moftra que lanjavam huma almadia aomar, 
eoutra vez tornavam-na a tirar pera térra, 
e os camelos náo faziam fenao fair pela por
ta da Villa carregados de fato pera o lerráo, 
e afii paíTáram todo eñe dia até noite, lém 
ninguem vir da térra ás náos. Como íe a 
noite cerrou , mandou Afonfo Dalboquer- 
que avifar os Capitaes, que como ouviñ'em 
tocar o íeu atambor, fe nzeífem todos pres
tes , e aparelhaflem leus bateis; e lendo duas 
horra depois da meia noite pelos eípertar, 
mandou fazer final, e os Capitaes, como ef* 
tavam preñes , vieram-fe logo a bordo da 
náo Capitaina; e chegando a ella, come^ou 
deamanhecer, edali partíram todos em or- 
dem muito concertados direitos ao lugar, 
no qual avia muita gente, e huma parte del- 
la eftava no muro, que vai pera o lértáo, 
e outra muita em huma ferra, que eftá ío- 
bre a V illa, e alguma de pé, e de cavalo 
andava ao longo da praia. Os ñoños, como 
chegáram, comejáram-lhes logo átirar com 
as bombardas, que levavam nos bateis. Os 
Mouros receofos dos ñoños tiros, deixáram

a praia,
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a praia, e recolhêram-lè á Villa ; e como 
a praia foi defpejada, defembarcou a nofia 
gente , e fizeram-fe em duas batalhas : na 
dianteira hia Francifco de Tavora, Afonio 
López da Cofta, e Joao da Nova com al- 
guns Fidalgos, e Cavaleiros da armada ; e 
Afonfo Dalboquerque com os outros Capi- 
tâes, e toda a mais gente em outra ; e em 
chegando, deram no lugar por duas partes, 
e na fuá batalha era Antonio de Noronha 
lèu fobrinho na dianteira, que foi fèguindo 
o alcance aos Mouros até os meter por hu
ma porta ; e como foram dentro, deixáram 
o poftigo aberto, e polèram-lè com os nof- 
fos às lançadas. E eftando nifto , chegou 
Afonfo Dalboquerque , e vendo D. Anto
nio de Noronha á porta, diife-lhe : Ab fo- 
brinho, que vergonha be ejla , inda vos aqui 
ejlais ? e em lhe dizendo iilo, cobrio-lè com 
a adarga , e entrou pelo polligo dentro ás 
cutiladas com os Mouros , e pos as collas 
na porta, e defendeo-a té que os noiios en- 
trdram de roldao com elles, e ali madram 
muitos. Francifco de Tavora com os outros 
Capiraes a elle tempo entraram pela outra 
parte do lugar per força, onde matáram mui
tos Mouros , os quaes como fe víram ata- 
lhados de huma parte , e da outra já des
baratados , poferam-fe em fúgida, e os nof- 
fos lhe foram feguindo o alcance. E  Afonfo

Lo-
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Lopes da Coila com a fuá gente na diantei- 
ra, e Antonio do Campo após elle leguiam 
os Mouros por huma Terra arriba, em que 
elles cuidavam que tinliam íiia falvajao , por 
amor das pedras, com que le podiam ajudar; 
mas os Capitaes hiam tao pegados com el
les , que por nao fazerein mal aos leus, dei- 
xáram de o fazer aos nodos ¿ c porque a nof- 
fa gente le hia engodando com os M ouros, 
acodio Afonío Dalboquerque com a gente, 
que comíigo tinha, c roi-os rccolher, e tor- 
nou-íe outra vez a fazer cm corpo dentro 
no lugar (que já ella va defpcjado,) e em 
chegando , vio fair hum golpe de Mouros 
pela porta da cerca da Villa , e mandou a 
Franciíco de Tavora que Ihe falle tomar a 
dianteira; e elle com todos os outros Capi- 
táes, e gente foi-lhe dando collas. E  paífan- 
do hum palmar, que eilá logo na faida do 
lugar, alcan^ou Franciíco de Tavora algu- 
ma gente daquella, que hia fogindo, e nao 
deo vida a ninguem, e t;ornou-fe a recolher 
pera onde Afonío Dalboquerque ellava, co
mo lhe tinha mandado. Recolliido Francif- 
co de Tavora, vendo Afonío Dalboquerque 
que todavía os Mouros hiam de vagar , e 
como gente canfada nao podiam andar, man
dou a D. Antonio de Noronha com oitenta

béíleiros, e cfpingar- 
, e apertalle rijo com 

I el-
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¿lies, porque poderia ler que lhe ficafle to
do o defpojo, que levavam ñas máos, e que 
elle eflaria áfua villa, porque fe follé necef- 
ferio focorrelo , que o fana ; e porque os 
Mouros hiam longe, foi-os D. Antonio fe- 
guindo mais de prelía, e em pouco efpajo 
chegáram á gente de pé : os de cavalo co
mo víram os noflos pegados com os leus, 
que hiáo a pé, fizeram volta pera os falva- 
rem , e ás frechadas feríram aiguns, antre 
os quaes foi Antonio Vogado criado do Con- 
deítabre , que ouve huma frechada no roí- 
to. Os Mouros de cavalo como fe víram mal
tratados dos noíTos béfteiros, e efpingardeiros, 
deixáram a companhia que levavam, e po- 
feram-fe em fogida, e nao oufáram mais de 
volver j e neíte eípago, que a nofla gente an- 
dou ás lanzadas com os Mouros de cavalo, 
tiveram os de pé tempo pera le alongarem 
delles hum bom pedazo , e D. Antonio os 
tornou outra vez a léguir; e chegando a el- 
les, poferam-íhes as langas, e matáram mui- 
tos, cativáram molheres, e meninos, e to- 
máram-lhes todo o defpojo que levavam. 
Afonfo Dalboquerque vendo que D. Anto
nio le hia dcfmandando , e nao era tempo 
pera ir mais avante , por a nofla gente ir 
muiro caníada , mandou-lhe recado que fe 
tivefle, e que le recolhefle pera onde elle ef- 
tava. E neíla companhia de D. Antonio eram

Joáo
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Joáo Eftao , Antonio de Sá , Pedralvares, 
Nuno Vaz de Caftelo-branco, Antonio Fra-* 
gofo , Aires de Souíá Chichorro , Fernáo 
Soarez , Lizuarte de Freitas , Antonio de 
L is, Joao Teixeira, Antonio da Cofta, Joa-* 
ne Mendez, e Joáo Coelho, todos cavalei- 
ros honrados , que naqueUe tempo náo vi-1 
viam com EIRey, equeriam antes merecelo 
por fcus férvidos , que por íeus pais, nem 
avós, e outros muitos, que aquelle dia pe-» 
lejáram muito vaierolámente; e como foram 
todos juntos, mandou Afonío Dalboquerque 
recolher todo o gado , que andava no cam
po, e os Capitáes qiie tomaflem fuas eftan- 
cias no muro pera guardaran o lugar , até 
íe recolherem os mantimentos , de que ti- 
nliam muita neceílidade. E  eflando aíli todos 
em fuas eftancias , vieram muitos Mouros 
por aquelle cabo da ierra, que vinha ter fo* 
ore o muro, onde Antonio do Campo tinha 
a fuá eítancia, tirando pedras com fundas, 
e muitas frechas; e porque era lugar, onde 
osnoífos náo podiam ir, porfer huma Ierra 
ingrime, mandou Afonfo Dalboquerque tra- 
zer dasnáos cinco tiros de artelharia, eman-» 
dou-os alfeftar na tone , que dtava pegada 
com a eftancia de Antonio do Campo , c 
dáli comegáram átirar aos Mouros, que ef» 
tavam defronte em chapa, e matáram qua- 
tro, ou cinco, osquaes como fe víram mal»*

i ii tra-



13 z Comment, de A. Dalboqverque
tratados da artilharia, enáo tinham nenhum emparo na ferra , que os defendeflè dos ti
ros, recolhêram-fe, e recolhidos, tornáram outros muitos pela outra banda da ferra, e 
foram-fe pôr fobre os poços , que eftavam fóra da Villa, e dali lançavam galgas á nof- 
fa gente , que andava razendo aguada. Os béfteiros , e cfpingardeiros, que eftavam á 
porta da Villa cm guarda dos que andavam 
acarretando agoa pera as nàos, começàram- 
Ihes de atirar, e derribaram tres, ou quatre : 
os Mouros como fe vírarn apertados, reco
lhêram-fe aquelle dia , e nao vieram mais, 
e ao outre pela menhaa vieram tres Mou
ros de cavalo com huma bandeira branca 
porto do lugar, pedindo feguro aos noiTos, 
que queriam falar com o Capitao daquella armada j e parece que nao queriam nada, 
porque depois que lhe deram feguro , nao 
vieram mais.Como fe Afoníb Dalboquerque vio fóra 
dettes fobrefaltos , e que os Mouros eram 
recolhidos, mandou repartir pelas naos to
dos os mancebos, que fe ali tornáram pera trabalhar, e com elles começàram todos os 
Capitaes a recolher os mantimentos, que fe ali acháram, que eram poucos ; e aos Mou
ros velhos, que nao aproveitavam pera tra- 
ballio, mandou cortar as orelhas, e os na- 
rizes, e foltalos, porque dette ferro ficavam



aífinalados todos aquelles, a que fedava vi
da ; e antre eftes M ouros, que neíle lugar 
foram cativos, tomou Nuno Vaz de Calte- 
lo-branco hum, que achou em huma cala, 
que por fuá muita velhice nao pode fugir; 
e porque em leus trajos Ihc pareceo homem 
honrado , nao o quis matar, e trouxe-o a 
Afonfo Dalboquerque, o qual fe lanjou aos 
leus pés, e elle o mandou levantar, pergun- 
tando-lhe que homem era ? O Mouro Ihe 
dille , que era hum dos tres Governadores 
daqucllc lugar , e por ler muito velho , e 
nao poder andar, leus Hlhos, por lálvarem 
as vidas , o deixáram no campo , e fe fo
ram, e elle por eicapar á furia da fuá gen
te, naoquiíera aguardar no campo, ele tor
nara a aquella cala, onde aquelíe Cavaleiro 
o achára. Afoníb Dalboquerque lhe pergun- 
tou pelas coulas de Ormuz, e elle lhe deu 
larga enformacao dellas, c contou-lhe mui
rás coulas antiguas daquelle Reyno, porque 
era muito velho , e muito üdo : e louvou 
muito oesforjo dos Portugueles, e dilfe-lhe 
que verdadeiramente nao lhe podia negar que 
eram pera conquiftar todo o Mundo ; por
que lendo elle a vida de Alexandre , que 
aquella térra conquiftára, nao achára que a 
fuá gente tivefle nenhuma ventage d Portu- 
guela. Afonfo Dalboquerque cfpantado do 
Mouro dizer que lera a vida de Alexandre,

per-
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perguntou-lhe onde a lêra, porque elle tam
ban era lido, e muito affeicoado a fuas cou- 
fas. O  Mouro tirou hum livro do ceio e t 
crito em Parie , enquadernado em veludo 
carmefun ao feu modo, e deu-lho, que Afon- 
fo Dalboquerque mais eftimou que quantas 
coulas lhe podéra dar , e ouve-o por bom 
pronoítico pera a determinado, que lerava 
pera conquiftarOnnuç : emandou dar a elle 
Mouro hum vellido de elcarlata , e outras 
cpulàs de Portugal , corn que licou muito 
contente, c muito mais de le ver livre com 
lúas orelhas, e narizes. Nefte porto le nao 
acháram nenhumas naos da terra , nem ef- 
trangciras, porque fugíram todas, tanto que 
louberam novas da nolfa armada, e os Mer- 
cadores Guzarates tambem le foram pelo e t 
treito da Perlia dentro , com fuas calas, e 
fazendas ; e todas aquellas noites , que os 
nolTos dormíram no lugar , lhes deram os 
Mouros tantos rebates, que ellavam moitos 
de canlàdos ; c porém tinham tal vigia em 
li , que ainda que foram dez mil , os nao 
podéram entrar. E tendo já os Capitáes to
mado agoa em abaftança, porque nao fabiam 
fe a poderiam tao cedo aver pela fàlta que 
della avia em Ormuz , mandou-lhes Afonfo 
Dalboquerque que fe recolhellèm ás naos, 
e que cada hum por leu cabo pofeíle fogo 
flo lugar ¿ e comp q fogo comecou a tomar



poíTe, nao ficou cafa, nem edificio que tudo 
nao viefle ao chao. Eftando todos juntos na 
praia, embarcáram-fe, dando muitas gracas a 
Nodo Senhor pela mercé que lhes tinha feito.

Orfajáo he huma Villa grande do Rey- 
no de Ormuz de muito boas caías: he mui 
forte da banda do íertáo, e a caula diílo era, 
porque íé temia mais da térra que do mar: 
viviam nella muitos Mercadores Guzarates 
honrados : jaz ao pé de huma ierra muitp 
alta, e da banda do fertáo tem hum muro» 
muito forte, que vem entrar no mar, e dous 
ilheos dentro no porto, que o fazem muitp 
bom : tem muitas quintas no íertáo, de ca
las muito boas: muitas larangeiras, Jimoei- 
ros, zamboeiras, figuciras, palmeiras, e to
da a maneira de ortalija, e muitos pojos de 
agoa, com que a régao: pelos campos mui
tos raítolhos de trigo, como o de Portugal, 
muitas militaradas. Tinham muitos barcos 
de pelear, e muitas redes, que tudo foi quei- 
mado: avia na Villa grandes cítrebarias pe
ra cávalos : muitos palheiros de palha pera 
elles , porque neíle porto ha grande carre- 
ga$ao pera a India. A  térra he temperada, 
edebons ares; e paliada ella Ierra, que tem 
lobre o lugar, tudo dali por diante sao gran
des campos de lavouras, e criajóes, e todo 
aquelle fertáo he fenhorio do Benjabar, co
mo os outros.

CA-
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C A P I T U L O  XXVIII.

J)e como o grande Afonfo Dalboquerque fe  
partió de Uffa fdo pera Ormuz : e o que 

pajjitu com os Capitaes, cbegando á 
vijia da Cidade.

EMbarcado o grande Afonlo Dalboquer- 
que, aooutro dia pela menhaa mandou 
fazer final aos Capitaes nera levarem fuas 
ancoras, e le fazcrem á vela ; e indo affi to

dos com o terrenho, deu-llies huma torvoa- 
da da terra, com que o vento ficou calma ¿ 
e porque as agoas eorriam muito pera hu
ma enfeada , que a terrà ali faz, tornou a 
armada toda a forgir, e com efta torvoada 
choveo tanta agoa por cfpaco de duas ho
ras , que por as naos trazerem as cubertas 
abertas da quentura do S ol, entrou a agoa 
dentro, e danou alguns niantimentos, e el- 
tiveram ali aquella noite, e ao outro dia pe
la menhaa tornou o vento á terra, e fizeram 
feu caminho acoftumado ao longo da cofia ; 
e paliados dous dias, chegáram ao cabo de 
Macinde, e dobrado o cabo, hum dia á tar
de ouveram villa de duas Ilhas pequeñas defi- 
povoadas , que jazem em ette caminho de 
Ormuz y e fendo tanto avante, como ellas, 
dille hum Mouro Piloto a Afonib Dalbo
querque, (oqual tomara em O rfan o, e tra
pani comfigo pera o levar a Ormuz, ) que

man-?



mandarte tomar as vélas ás naos , e foflem 
todos com os traquetes no mais , porque 
aquella noite feriam com a Ilha de Ormuz. 
Elle Mouro lhe contou , depois de le ver 
no mar, que avia dez dias que viera da Ci- 
dadc de Ormuz , e que o Rey labia já da 
fuá ida , e que tinlia huma grande armada 
pera pelejar com elle , e que em a Cidade 
avia muita gente, e muitos aparelhos de guer
ra. Afonío Dalboquerque nao ficou contente 
delta nova, e dille ao M ouro, que daquil- 
lo que lhe difiera, nao dérte conta a ninguem. 
Os ourros Pilotos M ouros, que Afonfo Dal- 
boquerque trouxera de Melinde, difleram- 
lhc, que forte como liia, e nao tirarte as vé
las , porque tirando-as, até o outro dia nao 
averia villa da Ilha de Ormuz. Afonfo Dal
boquerque pareceo-lhe bem o coníclho deir 
tes Pilotos, c mandou ir a armada com to
das as velas como hia até ameia noite, que 
mandou tirar hum tiro , e fazer quatro ro
gos , que era final pera amainar , e todos 
tomáram as vélas grandes, e contramezenas; 
c porque o mar era bonanza, e o vento lar
go , deixáram-íe arti ir com os traquetes até 
o quarto dalva , que mandou lanzar pru- 
m o, e achou-íe em vinte e cinco brapas, e 
com ifto fez final ás outras naos pera labo
rero que eram em fonda, e todos mandáram 
lanzar prumos ao mar , e acháram o mefi

m o,
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m o, e com elles fe deixáram ir até as duas 
horas ante menháa, que íintíram o ar da tér
ra, edali apouco le comejou alva a levan
tar , e ríram a térra clara. Afonfo Dalbo
querque perguntou aos Pilotos fe era aquel
la a Ilha de Ormuz , que tinham por ele
vante ; e porque o ar era aínda pardo, nao 
iouberam le era a Ilha de Ormuz, le a de 
Lara, ou le a de Queixome, porque todas 
tres eltam em triangulo; e fendo ja menháa 
clara, conhecéram fer a Ilha de Ormuz, e 
as outras duas ellavam á villa; e porque o 
fundo hia mingoando de cada vez mais, 
Afonfo Dalboquerque fe agallou com os Pi
lotos , e elles lhe difleram, que fe nao cf- 
pantalíé do fundo ir mingoando, porque era 
parecí, e avia de ir forgir no porto em cin
co brabas; e porque ao lair do Sol eram já 
pegados com a Ilha , veio Afonfo Dalbo
querque á fala com os Capitáes , e dilTe- 
líies, que fe deixalfem ir ao longo della, e 
que embandeiraífem todas as náos , e íizef- 
fem preftes toda a artelharia , e muitas ar- 
rombadas , e a gente folie toda armada, 
porque focedendo alguma coufa ao dobrar 
da ponta, donde fe via toda a Cidade, nao 
os tomaífem defapercebidos: e todos fe fo- 
ram fazendo preftes devagar, e dobráram a 
ponta da Ilha todas as náos, humas diante 
das outras em ordem.
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Doblada a ponta, como os Capitaes vi- 
ram a grandeza da Cidade, e a muita gen
te de cavalo, que acodioá praia, e muñas 
naos no porto muño bem apercebidas de 
gente, e artelharia, ficáram alfombrados, e 
com o aíTombramento que tinham , deixá- 
ram-fe ir ao longo da nao de Afonío Dal- 
boquerque, e diíferam-lhe que olhafle o em 
que íé metía, porque aquella Cidade nao era 
como os outros lugares que tinha deítroidos, 
porque em térra parecía muita gente , e as 
naos eram militas , e bem armadas, e que 
llie parecía que feria inda muito mais do que 
viam , pois avia muitos dias, que em Or- 
muz le labia a nova da íiia vinda: que de- 
via de aver bom conielho naquelle negocio, 
e nao fe determinar nelle fó per l i , íétn pa
recer de todos. Afoñlo Dalboquerque, por
que avia dias que andava enfadado das lúas 
coufas, refponaeo-lhes, que lhes confeíTava 
que aquelle negocio era muito grande , e 
muito pera arrecear; mas que elles eram já 
metidos em lugar , que llies compria mais 
boa determinado que bom coníélno, enao 
quis ter mais praticas com elles íbbre iffo, 
e mandou a Manuel T elez, e a Afonío Ló
pez da Colla que deflem ás vélas grandes, 
e folfem com os prumos ñas máos ; c que 
fe o fundo nao mingoaíTe de cinco brajas, 
como llie os Pilotos tinham dito, foílem lor-

gir
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g¡r junto com as náos dos Mouros , e que 
elle com os outros Capitáes os iriam légum- 
do : e aífi foram todos forgir pegado com 
as náos dos Mouros: os navios pequeños da 
banda da térra, e as náos grandes da banda 
do mar. E  porque o navio de Antonio do 
Campo era pequeño , mandou-lhe que for- 
giíTe junto delíe , e défle hum cabo á fuá 
náo: e dille ao leu Meílre, que Ihe foífe for
gir huma ancora boia com boia de huma 
náo, que eftava junto com a fuá, a qual era 
a maior que avia naquella armada; e como 
a armada toda foi furta , mandou falvar a 
Cidade com toda a artelharia; e porque era 
já Sol pollo, nao ouve mais tempo aquelle 
dia , que pera fe amarraron muito bem, e 
toda aquella noite eítiveram em vigia. As 
gritas dos Mouros , e os tangeres dos ata
baques , e anafis eram tantos, que náo avia 
homem, que le entendeífe hum com outro.

C A P I T U L O  XXIX.

Da armada, que o Rey de Ormuz tinha no 
porto, e como eftava concertada, e dos re- 

cados, que ouve antre elle , e o grande 
Afonfo Dalboquerque.

C Omo avia dias, que o Rey tinha fabi- 
dô  novas certas da noflá armada, e a 

deftroijao que o grande Afonfo Dalboquer
que
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que vinha fazendo nos lugares de toda aquel
la coila , comejou-le fazer preiles pera pe- 
Icjar com elle : e pera iíto mandou arreílar 
todas as náos, que ao porto de Ormuz vi- 
nham, e ajuntou huma copia de íeílenta gran
des , ñas quaes mandou meter muita gente 
de guerra, e artelharia, e tildo o mais que 
era neceílário pera tal feito e antre eltas 
náos grandes avia huma do Rey de Cam- 
baya, que íé chama va a nao M eri, que lo
ria de mil toneis, com muita gente, e arte
lharia , e todas as mais coulas neceíTarias pe
ra iua defensao: e outra do Principe de Cam- 
baya de iéiscentos toneis, aparelhada de ma
nara , que nao tiveíTe necellidade dos alma- 
zens do R e y : e a fbra ellas náos averia no 
porto duzentos galeóes, que sao huns navios 
compridos, que vogam muitos remos, e nao 
muito grandes, e eítavam aparelhados com 
duas bombardas groíTas por proa, e arrom- 
badas de facas de algodao , tao altas, que 
nao pareciam os remeiros: avia tambem mui- 
tas ferradas, (que sao como barcas de AIcou- 
chete,)  cheas de artelharia miuda, e gente 
armada de laudéis , e armas brancas , e a 
mais della archeiros: toda ella armada eita- 
va embandeirada de eílandartes, e bandeiras 
de cores , que era coula fermoía pera ver. 
As náos grandes eítavam da banda do mar, 
os galeóes, e ferradas da banda da Cidade ,

com
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com as proas ñas popas huns dos outros: 
e neíla ordem tinham cercada toda a nofla 
armada: e na térra ao longo da praia ave- 
lia , ao parecer de todos, quinzc, ou vinte 
mil homens, gente muito luzida, e muitos 
delles a cavalo, tangendo fuas trombetas, e 
anafis : as gritas no mar , e na térra eram 
tamanhas, que parecía que íé fundía o Mun
do. Vendo Áfonfo Dalboquerque ella ordem, 
cm que os Mouros tinham a fuá armada, 
e que o leu defenho era pelejar , mandou 
chamar os Capitaes, e perguntou-Lhes o que 
faria, e por onde cometaria primeiro, por
que fuá determinadlo, com ajuda de NolTo 
Senhor , era pelejar com aquella armada, 
por maior que folie, e aventurar a vida, e 
tudo o mais pela honra , e crédito delRey 
de Portugal leu Senhor: e por iíTo Ihes nao 
perguntava fe o faria, lenao como o faria: 
e pollo que antre os Capitaes, e a outra gen
te ouveíle muitas differenjas, por le verem 
com pequeña armada cercados efe tantas naos, 
eipantados tambem da grandeza da Cidade, 
e da muita gente , que avia nella , que os 
nao deixava tomar verdadeiro coníélho do

3ue aviam de fazer ; com tudo aflentáram 
e pelejar, e que primeiro tiveflém fala do 

Rey pera faberem fuá determinado. Com 
elle parecer dos Capitaes , mandou Afonlo 
Palboquerque Galpar Rodrigues lingoa no
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efquife, pedir ao Capitao da náo M eri, que 
tinna mais perto de íi , hum homem pera 
mandar hum recado ao R e y : o Capitao lhe 
mandou dous , e ofFrecer tudo o mais que 
ouveíTe miíler. E  por elles mandou Afonfo 
Dalboquerque dizer ao R e y , que elle viera 
ali com aquella armada deÍRey de Portugal 
com deíéjos de o lervir ; c pelo alvoroyo, 
que via na gente daquellas fuas naos, que** 
ría laber fe avia de avcr antre elles paz, ou 
guerra. Dado elle recado ao R e y , mandou 
logo com a repolla hum Mouro Armenio 
de na^ao , que le chamava Cogebeirame , 
o qual entrando na náo achou Afonlo Dal
boquerque , e todos osCapitáes, eFidalgos 
armados, alíentados na tolda em bancos cú
benos de alcatifas, e toda a outra gente da 
náo armada; e depois de fazer fuá corteña, 
(hum pouco torvado,)  lhe dille: Senhor Ca- 
pitáo , o Rey de Ormuz ouvio o teu reca
do , e quer faber de t i que queres , e que 
veas bufcar a ejie feu porto ? Afonlo Dal
boquerque lhe refpondeo : D ize ao Rey de 
Orm uz, que EIRey D . Manuel Rey de Por
tugal , e Senhor das Indias, defejando mul
to fuá amizade, me mandou a efte feu por
to pera o fervir com ejia armada \ que fe  
elle quifer fer  feu  va (falo, e pagar-lhe tri
buto , que fa rei com elle pazes, e o fervi- 
rei em tudo o que me mandar contra feus
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imigos ; e fenao quifer, Jaiba que lhe ei de 
dejlruir toda ejia armada, em que tem fua 
confian ça , e tomar-lhe a Cidade por força 
de armas. E com cita repolla deipedioCo- 
gebeirame , a quai foi mui eftranhada dos 
Capitaes, c diflerao-lhe algumas coulas a ma- 
neira de o quererem reprender , de refpon- 
der táo aípero ao R ey, em tempo que era 
neceflario ter com elle muitos comprimentos. 
Afonfo Dalboquerque com aquelle animo 
invencivel que tinha, dillè-lhes : E u , fenho- 
res , nao fou homem pera acabar hum jeito 
tao grande , como ejle, com dijfimulaçoes, 
e moralidades  ̂ mas como Cavaleiro, e gran
de Capitao executar as obrigaçoes de meu 
Regimentó , como por EIRey No fio Senhor 
me he mandado, e por ijfo a fortuna fe  po
der d acojiar a qualquer parte que quifer y 
mas eu efpero naPaixao de fefu s Chrifio, 
emque tenho todaminha confiança, de que
brar a cabe ça a efles Mauros , efa zer o 
feu Rey tributario delRey Nojfo Senhor, ou 
me hao de levar a cabe ça nas maos ; e ejle 
he o melhor , e mais sao confelho, que em 
ta l cafo, e tempo podemos tomar, pois ef- 
tamos em lugar, que fe  nao pode fa zer ou
tra coufa , e cada hum fe  vd pera a fua 
rtdo fazer prefies ; e ouvindo hum tiro de 
bombarda y acuda y efaça o que me vir fa 
zer. Cogebeirame chegou a terra, e contou

ao
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ao Rey tildo o que pallara com Afonfo Dal- 
boqucrque, e como o achara. E  o Rey man- 
dou logo chamar Cogeatar, e todos os Go- 
vernadorcs da Cidade, e difle-lhes a repor
ta , que liie Cogebeirame trouxera, e o mals 
que Ihe contara. Cogeatar, como era o prin
cipal no governo , e fobre quem carregava 
rudo , diñe, que o confelho, que naquelle 
negocio le avia de tomar, era dilatar o tem
po o mais que podeífem , até lhe vir a ar
mada , e gente, que mandára vir de térra 
firme, que nao poaia tardar mais que até o 
outro día, poique já tinha recado que eíta- 
va da outra banda : e que fe nao eípantafe 
fem da repolla chea de foberba, que o Ca- 
pitao mor daquella armada dera a Cogebei
rame , porque era fazer das tripas coradlo, 
e que elle cfperava de tomar todos os ror- 
tuguefes , que ali eílavam yivos, pera com 
ellcs fazer guerra a feus vizinhos. Elle con
felho de Cogeatar pareceo bem a todos os 
Governadores ; porque, fegundo as muitas 
naos, e gente que tinham, aviam por gran
de doudice quererem os noíTos peíejar com 
dies. O  Rey tornou a mandar Cogebeira
me , que dilfefle a Afoníb Dalboquerque, 
que elle folgava muito com fuá vinda pe
los deléjos, que tinha de ter amizade com 
EIRey de Portugal: e pois fuá determina
d o  era vir áquelle porto, e aífentar paz, e, 

Xortu I. k. ami-
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amizade com elle, pera que lhe diftruhia os 
feus lugares, que tinha por toda aquella co£ 
ta , matando quanta gente nelles achava; e 
que fe dos Regedores delles tinha recebido 
agravo, que a elle ouvera de pedir a emen
da diffo , e nao deftruilos : e que quanto 
era ao tributo, que lhe mandava pedir, que 
elle falaria com os leus Governadores , e 
OfKciaes de fuá fazenda , e do que aflen- 
talle, lhe mandaría a repolla. Chegado Co- 
gebeirame com elle recado, Afonío Dalbo- 
querque mandou logo chamar os Capitaes, 
e diífe-lhes , que elles por muñas vezes fe 
queixavam por detrás delle, que lhe nao dava 
conta das coufas que fazia , que agora ti- 
nham tempo pera o aconfelharem , e pera 
o reprenderán ; porque a repolla, que lhe 
o Rey mandava, parecía mais diílimida^áo, 
qtie querer-lhe dar o que lhe pedia , pois 
le lembrava dos males, que os feus lugares 
tinham recebido delles. Os Capitaes lhe re- 
fpondéram, que de fe elles aqueixarem ti
nham muita re'/ao, porque fuá vinda a Or- 
muz nao fora por feu confelho , nem por 
fuá vontade; mas pois já ali eítavam, de- 
via de ter alguma maneira de concertó com 
■ o Rey ; porque, fegundo a muita gente, 
e armada , que elle tinha naquelle porto, 
nao duvidavam pór-fe em ventura defeper- 
derern todos : e pois as coufas fe podiam
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fazer íem trabalho, que Ihe pediain muito 
por mercó, que efcufaflb quanto podefle tê  
Jo. Afonfo Dalboquerque Ihes dille, que el
le nao vinha ali a rogar o Rey deOrmnz, 
lenáo fazer-lhc guerra, nao querendó eflar 
á obediencia delRey de Portugal , e que 
avia tres dias que ali eftavam; e todo 0 mais 
tempo que eíuvefiem íém alguma determi
nadlo , era moítrar claramente fraqueza. Pafc 
Jada ella prática , que teve com os Capitaes, 
difie a Cogebeirame, que difleíle ao R e y , 
que elle folgava muito da paz, que quena 
ter com EIRey de Portugal leu Senhor, 
porque lhe vinha muito bem tela; mas que 
tilo avia de íer conclusao, e nao palavras; 
c que quanto era ao que dizia, que lhe fi- 
zcra fem rezao de lhe queimar os leus lu
gares , é deflru i los , que a culpa fora dos 
leus Capitaes, que fe quiferam tomar cont 
elle; porque pnmeiro que lhe elle íizeíle a 
guerra, trabalhára muito por a paz, c que 
a prova diílo era Soar , e Calayate , que 
elle nao deftrohio, porque os Capitáes qui- 
leram paz. Cogebeirame tornou com ella 
repolla; e porque o fundamento de Cogea- 
tar era dilatar elle negocio , como ella di
to , tornou logo a mandar Cogebeirame, 
pedindo a Afonfo DaJboquerqüe, que fe nao 
agaflafle por alguma ddacao que podía a ver j 
porque pagar o Rey tributo nao le podia

k  ii con-
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conceder íem coníelho, e parecer de todos 
os Senhores do feu Reyno , por nao aver 
depois dúvidas no pagar deíle, e que a fuá 
gente podia ir légura a térra tomar refrefco, 
e tudo o mais que quiíeíle. E  fazia ifto a 
fim de faber pelos Portuguefes que gente po
dia aver na noflá armada, porque eftava ef- pantado do que Ihe Cogebeirame dizia que 
vira na náo de Afonfo Dalboquerquc ; e porque elle hia entendendo de cada vez mais 
que eram manhas de Cogeatar, difle a Co
gebeirame , que Ihe diflefle, que elle avia 
tres dias que ali eftava fem ver repolla do 
R ey , que parecefle conclusao: que Ihe pe
dia por mercé, que ouveffe bom coníelho, c que até o outro dia pela menhaa Ihe man- 
daflbdizcr o que determinava defazer; por
que nao vendo repoda fuá, Ihe prometía de 
Ihe deftroir a fuá armada, e após iflo tomar- 
lhc a Cidade por forja de armas. E  man- 
dou aos Capitaes que fe foflem pera as naos 
fazer preftes , e que ouvindo lium tiro de 
artilharia , fizeífem o que Ihe viñera fazer.



C A P I T U L O  XXX.

De como o grande Afonfo Daíboquerque, ven
do que tardara a repofta, fo i cometer a 

armada, que ejiava no porto de Orm uz, 
e a desbaratou.

POllo que os Capitáes nao ficáram muito 
contentes da repofta, que Afonlo Dal
boquerque mandou ao R e y , com tudo che- 
gados ás náos, fizeram-le preftes com lúa ar

tel baria , e arrombadas, elperando o final, 
que Jhes tinha dado. Os Mouros receolos 
da converíajao das noílas náos , foram-le 
alando as amarras, que tinham da banda da 
Cidade, por Ib afaftarem dellas. Afonlo Dal
boquerque como eftava em villa de tudo o 
que le fazia, mandou logo recado aos Ca
pitáes , que nos bateis com gente armada 
emendaíTem liias amarras, e as foíTem por
tar boia com boia das náos dos Mouros, 
que le afallavam. Os Capitáes, (pollo que 
alfombrados do perigo, em que le viam }) 
como valerolos , e esforzados cavaleiros o 
poleram por obra, e o Meftre da nao Ca- 
pitaina com cincoenta homens armados foi 
portar huma ancora na gorja da náo Meri. 
O Capitáo da náo , que labia a caula da 
dilacao do R e y , vendo a mudanza das no fi
fias náos, bradou da popa a Afonfo Dalbo-

quer-
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«merque, que fe nao agaftaíle ,#>que lqgo vi
na recado. E  nao devem ter menos louvor 
os Medres, Pilotos , e gente do mar, pois 
nao lendo efta fuá profifsao, armados de to
das as armas, com muito esforzó, e diligen
cia faziam o que lhes feus Capitáesmandavam. 
Vendo Afonío Dalboquerque o brandir das 
eípadas, e capear com as adargas, e outras 
coulas, que os Mouros de térra faziam, co
mo gente, que o nao tinham em conta, en- 
tendendo por elles ademanes que a determi
nado do Cogeatar era dar-lhe batalha , e 
que nao era já tempo de diflimular, por ef- 
tarem metidos em lugar, que lhes convinha 
bufcar o remedio por fuas maos , determi- 
nou de cometer os imigos antes , que Ihe 
vieífe o focorro que efperavam, e pos-fe em 
ordern pera o outro dia, nao vindo recado, 
cometer a armada , e repartió as eftancias 
da fuá náo por D. Antonio feu fobrinho, 
e por Jorge Bárrelo de Craíto , D. Jerony- 
mo de Lima, e D. Joao de Lima, com to
dos os mais Fidalgos , e criados delRey, 
que avia na náo: emandou aNunoVaz de 
Caftclobranco que tiveflc cuidado de fazer 
carregar a artelharia , e da guarda da pól
vora , c avifou os Capitaes das outras naos 
que guardaftem efta ordem, e que eftiveflem 
preftes , e fizcífem o que Ihe. viílem fazer. 
Como foi menlwa , yendo Áfonfo Dalbo-

quer-
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qucrque que nao vinha recado do Rey , e 
que ella d ilato  deíénhava quererem guer
ra , e nao paz, mandou pór rogo á artelha- 
ria. Os bombardeiros ordenáram-íe de ma- 
neira, que dos primeiros tiros metéram duas 
náos groflas, que tinJiam diante, no fundo 
Com toda a gente , huma do Principe <de 
Cambaya ,. e outra de Meliquiaz de Diu. 
Afonfo López da Coila, que ncava da baña
da da térra, desbaratou, e meteo no fundo 
alguma parte dos galeoes , e atalaias, que 
a fuá artelharia alcaudón. Manuel T elez, 
depois de ter feito grande eílrago ein alguns 
navios, mandou alargar o cabo, que tinha 
da banda do mar, e veio-le fobre huma nao 
grande, que tinha junto comiigo, e matou- 
lhe parte da gente, e a oufra lanjou-íe ao 
mar , e os que hiam armados foram-íe lo
go ao fondo; e Joáo da Nova com fuá ar- 
telharia fez grande eílrago ñas náos, que.ef- 
tavam da banda do cerame, e o mefino fi- 
zeram Antonio do Campo, e Franciíco de 
Tavora nos galeoes, que os tinham cerca
dos , que toda a noire andáram emendando 
íuas ancoras pera os tomarem no meio ; e 
ainda que os Mouros trábalhavam de le vin- 
garem com a fuá arrilhariá, eílavam as no£ 
fas náos táo fortificadas das arrombadas, que 
nao Ihcs íizeram nojo, fenao ñas obras mor
ías , e com as frechas lhes feríram alguma

gen-
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gente. Foi a peleja tao travada de huma par* 
te , edaoutra, aifi daartelharia, como das 
frechas , que durou muito efpajo, fem fe 
verem huns aos outros com o fumo. Afon- 
ío Dalboqüerque em defcobrindo a fumaba, 
mandou com grande preíTa alargar hum ca
bo , que tinha da banda do mar, e deixou* 
fe vir fobre a nao M eri, e matou-lhe mui- 
ta gente com as cfpingardas, e béftas, e ali 
morreo o Capí tao, (que era hum homem prin
cipal de Cambaya;)  e yendo o desbarato 
da armada do R e y , e a vitoria nao penfa- 
d a , que lhe Noíío Senhor moílrava, e que 
os Mouros fe lan^avam ao mar com medo 
da noíTa aitelharia, cuidando que ali tinham 
leu remedio a nado-, pelos reprimir alargou- 
le da náo, e D. Antonio com elle no íéu 
eíquife, ebradou aosCapitáes, que acodif- 
fem aos bateis, e feguillem a vitoria. E  o

Íjrimeiro Capitao , que veio ter com elle, 
oi Manuel Telez ; e por o feu batel fer 

mais leve do remo, meteo-fe nelle com fuá 
bandeira real (que hoge eílá em N. Senho- 
ra da Graja,)  e foi-íe por á villa dos nof- 
los no meio da armada dos Mouros, pera 
dali acodir aonde folie ncceífario , e dar 
ordem aos Capitaes do que aviam de fa- 
zer, e ali élteve íém le bolir, bem fervido 
de frechadas , e efpingardadas, e mandou 
a Jorge Barreto de Craílo que fe meteífe

no



no fbu batel, e Jorge da Silveira, Aires de 
Soufa Chichorro, Duarte de Soufa, Nico
lao de Andradc, Nuno Váz de Caítelo-bran- 
c o , e outros muitos Fidalgos, e criados del* 
Rey com elle , que foílem cometer a náo 
M eri; e fe ainda ouveíTe gente nella, que 
a trouxeíle toda á eípada , lém dar vida a 
ningucm. Jorge Barreto foi cometer a náo, 
e os primeiros que entráram foi Gafpar Diaz 
de Alcacere do Sal, e á entrada Ihe corta- 
ram amao direita, que logo ali ficou com 
a efpada apertada, ao qual Afonfo Dalbo- 
querque deu de íua fazenda em fuá vida dez 
mil reacs de ten^a: e após elle entrou Joáo 
Eftao , Efcrivao da armada, que o defen- 
dco que o nao mataífem , e Pero Contal- 
vez Piloto, que ouve ali duas cotiladas mui 
grandes (de que efteve á morte,) e Nuno 
Vaz de Caftelo-branco, que com huma béf- 
ta ferio, e matou muitos Mouros, até que 
nao teve almazem , c após eftes entráram 
todos os outros, que hiam com Jorge Bar- 
reto , e tres Marinneiros da náo Capitaina; 
e juntos todos ,pelejáram com tanto esfor- 
50 , que de feflenta Mouros , que ficáram 
na náo , fem fe quererem lanzar ao mar, 
forarn todos mortos, e eftirados por eífe con- 
vés , e a náo ficou afii com a gente, qué 
lhe Jorge Barreto deixou pera a guardaren!.

CA-*
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C A P I T U L O  XXXI.

De como os Capitaes, depois da èdo Meri 
rendida, foram feguindo a Vitoria : e o 

ejìrago que fizeram na armada : e co
rno o grande Afonfo Dalboqueraue fo i 

cometer o cerarne, onde oferir am.

C Omo Jorge Barreto teve a nao Meri 
rendida, os noíTos, que nella ficavam, 

com a artelharia della comejáram a tirar á 
gente da Cidade , que andava na praia, e 
fizeram-lhe muito nojo, e Jorge Barreto foi- 
fe ajuntar com D. Antonio, que andava no 
efquife da náo Capitaina , e Francifco de 
Tavora no feu batel, e foram feguindo al- 
guns galeóes , que hiam fogindo contra a 
llha de Queixome : e com a artelharia, que 
nellcs levavam , e efpingardas matáram mui
rá infìnidade de Mouros , e na companhia 
de D. Antonio hiam Francifco de M elo, 
Pero Gómez, Rui D iaz, (filhos de homens 
honrados de Alenquer, j e Simao velho fi- 
lho do Commendador de Almourol , Ja
mes Teixeira, Duarte de Melo , Pedral vres 
Froes, e Antonio Vogado. Eftes Capitaes, 
depois de terem pofto em desbarato os ga- 
leoes , e muitos delles metidos no fundo, 
vieram-íe recolhendo para onde Afonío Dal- 
boquerque eílava, o qual mandou logo An-



ionio do Campo que folie afFerrar huma 
nao, que eftava por render, e em lúa com- 
panhia Jiia Nicolao Juzarte feu fobrinho, 
e Antonio Dabreu, e outra muña gente, e 
pelejáram hum grande efpaco fem a pode- 
rem entrar; porque osMourosdanáo eram 
Fartaquins , e defendéram-íe mui valeroia- 
inente. Vendo-os Afoníb Dalboquerque neí- 
ta preña, mandou Afonío Lopes da Coila 
que os foíTe íocorrcr, e em fuá companhia 
Antonio de Lis filho de Aivaro Gil de Lis 
de Setuval, e Antonio de Azevedo, e Bras 
da Silva leu irmáo, e Aivaro Feraandes mo
jo da Capela delRey , e outros hornens hon
rados , que pelejáram de maneira, que entra
ra m á náo , e matáram-lhe milita parte da 
gente ; e alguns, que nao podéram lofrer 
lúa furia, lanjáram-le ao mar. Joao da No
va , que eftava perto delles, como os vio 
no mar , acodio no leu batel com Fernáo 
Soares, Joáo Luis criado delRey D. Ma- 
noel , e Antonianes Meftre da fuá náo, e 
comejáram todos a por o ferro nos Mou
ros , que andavam a nado, e matáram mui- 
ta parte delles, e outros ic afogárain, e da- 
li foi aferrar huma náo grande, em que avia 
muitos Mouros, que inda nao tinham fen- 
tido o ferro dos nolíos; e comejandoos a 
combater, chegou Franciíco de Tavora no 
feu batel, e com elle Manoel de Lacerda,

D.
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D. Joao de Lim a, Baíliao de Miranda, Pe
ro Dalpóe, Martin Vaz , Lopo Alvres criado 
do Condeftabre , e Diogo N eto, e muita 
gente darmas; echegando abordo da náo, 
elle por huma parte , Joao da Nova pela 
outra, a entráram, e matáram quantos achá- 
ram dentro, lem dar vida a nenhum. Afon- 
■ ío Dalbóquerque , que eítava em vigía do 
que fefazia, vendo que aíguns fefalvavam 
a nado, mandou aos Capitáes que atalhaf- 
iem da banda da térra, e trouxeflem todos 
á efpada: clles acudíram, e nao deram vi
da a nenhum. Os Mouros eram tantos no 
mar , dos que fe lan§avam das náos que 
os Capitáes entráram, e das que noíTa arre- 
1 haría rneteo no fundo , que nao podendo 
acodir por ferem os bateis poucos, e os Tol
dados já enfadados de matar , fe falváram 
mui tos a nado.

Nelle tempo andava Cogeatar em hum 
parao muito efquipado, com fuas arromba- 
das feitas de colchas vermelhas, e huma mea 
gavea no topo do maíto, metido na maior 
furia da bataiha, animando os leus , que pe- 
lejaílem , e rrazia comíigo muiros Turcos 
coracones com fuas efpadas guarnecidas de 
pratá, e ouro, e muiros archeiros, íem fer 
conhecido dos noífos , fenáo por derradei- 
r o , que o diífe hum Mouro a Afonío Dal- 
boquerque, já quando fe elle hia recoilien-

do



do pera térra, depois do desbarato da liia 
armada. E com tudo mandou aos Capitaes 
nos idus bateis, e a Jorge Barreto de Cas
tro que o feguiíTcm , e lhe foflem tomar a 
térra , e invefliifem o parao , em que elle 
hia; e quando chegáram, eram já os Mou- 
ros tao pegados com as cafas , que fe lan- 
cáram ao mar, e Cogeatar tambem com el- 
Ies, deixando no parao muñas eípadas guar
necidas de ouro, e prata, e agomias, e ver
tidos de horcado, e de leda, tudo defpojo 
de gente honrada, que lhe os noifos tomá- 
ram , e com elle fe tornáram pera onde Afon- 
ío Dalboquerque eftava j e como forana to
dos juntos , tornáram outra vez á batalha 
do mar com os Mouros , que andavam a 
nado , e ás lanzadas, e cotiladas matáram 
tantos delles , que de canfados de matar" 
nao podendo acodir a tudo, fe falváram al- 
guns, e o mar andava tao tinto de fangue, 
que era elpanto velo. Os grumetes, e pa- 
gens das naos tambem por fuá parte nao 
faziam lenao validos com os croques, e lan- 
jar-lhes as tripas fbra, de maneira , que foi 
feito grande eítrago nelles: e ouve grume
te, que ib matou outenta Mouros. É  por
que iíto tudo era ao longo da ribeira , re- 
cebéram os noíTos muito daño de hum ce- 
rame , que o Rey tinha feito de madeira 
metido no mar? diante das portas do Cai

te-
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telo com a artelharia que nelle tinha , e com 
frechas. Como Afonfo Dalboquerque vio os 
hoílos afrontados da artelliaria, mandón re
mar rijo o feu batel direito ao cerame, com 
determinado , que acodindo todos os Ca- 
pitáes, cometer o Cállelo ; e nao fora muita 
dúvida éntralo, fe todos acodíram, porque 
os Mouros eftavam táo cortados de medo 
do desbarato que viam, que ouvera pouco 
que fazer na entrada; mas os Capitáes nao 
tinham fabido fuá determinado, nem Afon
fo Dalboquerque cuidou que podía íer; mas 
a vitoria, e o desbarato dos imigos lhe mol- 
trou o que podéra fazer, fe todos acodíram 
com tempo; mas com elle nao fe achou mais 
que Antonio do Campo , e ambos apertá- 
r|im rijo com os Mouros, que eftavam no 
cerame; e com as bombardas, que traziam 
nos bateis , mataram alguns delíes á porta 
do Cállelo , que logo víram levar a rallo

Eera dentro da fortaleza. Os remeiros do 
atel, cm que Afonfo Dalboquerque hia com 

a revolta da peleja, embaradram-íe de ma- 
neira, que atravefíaram o batel debaixo do 
cerame, e ali feríram Afonfo Dalboquerque, 
e a Manoel Tclez de huma frechada pelo 
rofto , e Pero Vaz Dorta, e Jorge da Sil- 
veira, e dous bombardeiros, e outros tres, 
ou quatro homens: e no batel de Antonio 
do Campo feríram a elle, e a Antonio Da-

breu,
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breu, e cinco Marinheiros. E  com quanto 
ali foram eftes feridos , apertáram tao rijo 
com os Mouros, que os metéram todos pe
la porta do Cállelo dentro , e niíto acodí- 
ram todos os Capitaes nos leus bateis , e 
juntos le afaftáram pera fóra, e foram-íe ao 
longo da Cidade csbombardeando todas as 
cafas. Durou efta batalha, que osnoiTos ti- 
veram com os Mouros no mar , defde as 
fete horas de pela menháa até as tres horas 
depois do meto dia, em que morréram in- 
finidade de Mouros, c os bombardeiros o 
fizeram aquelle dia de maneira, (porque Nof» 
foScnhor osquis ajudar,) que nao tiráram 
tiro , que nao mcteílém nao no fundo, e 
mataífem muita gente.

Parte I. Cap. XXXI. e XXXII. i $ 9

C A P I T U L O  XXXII.

De como o grande Afonfo Dalboquerque 
desbaratan a armada, efoi ao longo da'Ci
dade , queimando, e deftroindo todo o ar
raba Idc : e de como o Rey Ihe mandón dons 
Mouros em huma almadia, pedindo-lhe paz.

N Áo contente o grande Afonío Dalbo- 
_  querque de ter desbaratada, e deftroi- 

da toda a annada do R e y , porque lhe nao 
ficalTe nada por fazer , mandou a Afonío 
López da Coda , Antonio do Campo , e 
D. Antonio de Noronha , que foílem nos

ba-



bateis dando caga a humas atalaias, que hiam 
fugindo pera a térra firme. £  como elles an- 
davam favorecidos da vitoria, que lhe Nó£> 
ib Senhor dera, foram-nas fegumdo, c to
das as que alcangáram metéram no fundo, 
e matáram-lhe toda a gente que nellas hia, 
c a outras punham o fo g o , e hiam arden- 
do por eflé mar, pera onde as levava o ven
to , que era hum grande elpedlaculo pera 
ver. £  Afonlo Dalboquerque com os outros 
Capitaes foi-fe ao longo dapraia esbombar- 
deando o arrabalde , queimando todos os 
navios! , que eítavam varados em térra j e 
hiam táo perto, que das janelas, e eirados 
lhes feríram alguns homens com frechas, e 
pedradas; e todos os navios, que topou no 
mar, que le hiam recolhendo pera vararem 
etn térra, tomou, e matou-lhe toda a gen
te , e pos-lhe o fogo. E  porque a efte tem
po andavam alguns Capitaes nos leus bateis 
eípalhados por eíTe mar a efta pelearía, man- 
dou-lhes fazer final que fe recolheílem pera 
onde elle cftava, e rogo voltáram todos, e 
vieram afferrar térra meia legoa daCidade. 
Chegado Afonfo Dalboquerque, ali achou 
Francilco deTavora, ejoao da N ova, co
mo homens de pouco recado, com fita gen
te em térra; e chegando a elles, difle-lhes, 
que pera homens a que parecia mal, e im- 
poíIÍYel cometer aquelle íéito, nao devéram

de
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de citar tao defeanjados em terra de ièus 
imigos fem Tua licenza, emandou-lhes que 
fe recolheíFein logo aos bateis* e a Afonio 
Lopez da Coita que deíembarcafle com fua 
genie , e folle tornar hum outeiro , onde 
avia huns grandes edificios, e lèpulturas de 
Mouros honrados , e que defcobriiTe dali 
todo o campo , e ville o que là hia, e com 
elle mandou certos bombardeiros , e gente 
folta pera pórem fogo aos navios,■  que achaí- 
fem, e cafas do arrabalde. Afoafo Lopez 
da Coita, depois de ter defeuberto o cam
po , e vio que citava feguro, veio-lè do ou
teiro pelas coilas do arrabalde com iùa gèn
te á villa dos nollbs bateis, queimando, e 
deitruindo tudo o que achava , e Afonfò 
Dalboquerque lite foi dando coilas por mar 
ao longo da ribeira com todos os Capitaes, 
c dali até a Cidade nao ficou coufa nenhu- 
ma no arrabalde, que nao folle queimada, 
fem aver quem lhe refiitiiTe; e alguns Mou
ros , que iè quiieram fazer fortes em humas 
cafas pera as defenderán, ali morrèram to
dos queimados, e todo o campo ao longe 
era cuberto de gente, qùe fugio da Cidade 
pera a ferra. Vendo Cogeatar roda a arma
da do Rey de Ormuz desbaratada, e a bra- 
vofidade do leu animo reprimida , temendo- 
fe que Afònib Dalboquerque lhe cometel- 
fe a Cidade, mandou arvorarhuma bandeira 

Tom. t. L bran-
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branca na mais alta torre do Cállelo em fi
nal de paz. Afonio Dalboquerque, que hia 
ao longo das caías , vendo a bandeira na 
torre, levou remo, e deixou-íe citar quedo, 
e mandou a Afonio López da Coila, que 
vinha por térra, que fe recolhefle com to
da a íua gente; e eítando aífi, chegou hu
ma almadia com dous Mouros, e huma ban
deira branca, pedindo paz, os quaes Mou
ros eram naturaes dcOurao, cavia poucos 
dias que «eram chegados a Ormuz, e deram 
novas da Armada, que EIRey D. Manocl 
mandara a Turquía, em que hia o Conde 
Prior por Capitao geral, e por elles man
dou o Rey de Ormuz dizer a Afonio Dal
boquerque , que elle fe metía em fuas máos, 
e Ine quería entregar a Cidade, pois tudo 
ornáis de íeuReyno elle o tinha ganhado: 
e por fer já Sol pollo , c a gente nao ter 
comido todo aquelle dia, recollieo-fe Afon
fo Dalboquerque pera as naos , e mandou 
hum dos Mouros na almadia a térra com 
recado ao R e y , que primeiro que entended 
le em nenhuma couía das que Ihe mandava 
dizer, Ihe mandaíle dez Mouros principaes 
da Cidade em arrefens, os quaes fem mais 
dilajao ao outro dia amanheceílem abordo 
da íua nao ; e que íbubeíle certo que pelo 
mais pequeño engano que lhc fizefle, lhos 
avia de mandar lanzar todos efpedajados

em
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cm terra. Partido hum dosMouros com éi* 
te recado, Afonfo Dalboquerque le recolheo 
pera as naos com toda a gente a delcançar 
do trabai ho daquelle dia , e levou comfigo 
o outro Mouro, que fe chamava Abedalá ; 
e como foi menhaá, mandou recado aos Ca- 
pitaes, que le viellem em leus bateis a bor
do da fuá nao , e foi-íe correndo todas as 
naos dos Mouros , que eílavam furtas lèni 

j gente, c mandou-as deíamarrar, e pór-lhes 
i o fogo : ventava o vento da terra, e foram- 
! fe por eífe mar ardendo , que era coula eí- 

pantofa de ver ; e porque avia algumas náos, 
que eílavam antre a nolfo armada , e era pe- 
rigo pôr-lhes o fogo, mandou-as Afonlo Dal- 
boquerque arrombar, e fòram-lè ao fundo, 
recolhendo primeiro algumas coulas , que 
nell as avia pera provimento da lúa Armada* 
Feito ilio, tornou-íe a recolher, e diíle aos 
Capitaes, que eftivefíem todos preftes, por
que nao vindo recado do Rey até ás dez 
horas, que elle determinava de combater a 
fortaleza , e entrala per força de armas, e 
prender o R ey , e todos os leus Govemado^ 
res. Os Capitaes fe foram pera as fuas náos 
mal contentes della determinalo de Afonlo 
Dalboquerque ; mas nao oularam de lhe fa
jar nifio, eellefoi-fè pera alúa nao, e man
dou chamar o Abedalá, e enformou-fè del
le do ellado em que eilava a Cidade de

l  ii Or-
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Ormuz; c perguntou-lhe, qual era a caufa, 
por que o Rey nao quifera ter paz, e ami- 
zade com elle? O Abedalá lhe aiílé, que o 
Rey era tno^o , e nao tinha nenhuma cul
pa ; e que Cogeatar, que era Governador 
do Reyno , fizera com o Rey que fe nao 
concertafle com elle, porque tinha por mui- 
to certa a vitoria, por lhe ver pequeña Ar
mada , e pouca gente; e que mandára apre- 
goar por toda a Cidade, que todo o Mou- 
r o , que matafl'e Portugués, morreífe por if- 
fo , e que os tomafíem a todos vivos, pera 
com elles fazer a guerra ao Benjabar; e que 
Cogeatar os mandára chamar o dia que 
aquella Armada ali chegára, e lhe pergun- 
tára que homens eram os Portuguefes, e fe 
eram homens de guerra, e que gente podía 
trazer a fuá armada ; e elles lhe difleram, 
que os Portuguefes tinliam fama de cavalei- 
ros ante todos osReys Chriltáos, eMouros

* f  *

daquellas partes; e que por elles íerem taes, 
tinha EIRey de Portugal ganhado muitos lu
gares em o Reyno de Fez aos Mouros ; e 
lobre iíto que lhe elles difleram, comeara 
Cogeatar de fazer muitos feros , e elle lhe 
refpondéra: Senhor, nao te enganes, e tre
me , que fe  nao ouver efpada , nao averá 
ley de Mafamede-, e ao outro dia pela me- 
nhaa tornou oMouro companheiro de Abe
dalá , e trouxe quatro Mouros principaes por



arrefens. Afonfo Dalboquerque comejou-fe 
de agaftar, e diíTe-lhe, porque lhe nao man-, 
dára o Rey os tlez Mouros, que lhe man- 
dava pedir ? O Mouro lhe reípondeo, que 
a gente da Cidade era toda fúgida, e mor
ía ; e que por iíTo lhe nao mandava mais

3ue aquelles quatro, que eram os principaes 
a térra ; e que o Rey lhe difiera, que íé 

diflo nao folie contente , que elle fe viria 
meter em fuas maos com toda fuá caía. Afon
fo Dalboquerque difiimulou comelle, enao 
llie reípondeo nada até ver o fim que feria 
elle negocio , e mandou chamar todos os 
Capitáes , Fidalgos , e Jiomens honrados, 
que avia na Armada, á íiia náo; e eílando 
todos afientados na tolda da náo, que pera 
iíTo eftava muito bem concertada , mandou 
vir perante íi os Mouros ; e hum delles, 
que era o principal da cala do R e y , come- 
£ou a falar defta maneira :

D iz o Rey de Ormuz nojfo Senhor, 
que ñas coufas paffadas antre ti , e elle , • 
que foram caufa de tantos males, e deftrui- 
fao de naos , e gente , nao teñí nenhuma 
dej culpa que te dar , porque be moco , e 
nunca fe  vio em trabalhos de guerra , fe-  
nao agora, e que mdos confelhos de feus Go~ 
vernadores lhe fizeram nao aceitar a paz ̂  
e amizade, que lhe tu ojferecefle, de que 
ejlá muito arrependido ; e que prouvera a

Déos
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Déos que efte arrependimento nao fora tan
to d fuá cufia , e de feu pavo, e va fa lo s, 
como be: que efte Rey no be delRey de Por
tugal , e que elle fe  quer meter em tuas 
ntaos, e fa zer tudo o que tu quiferes: que 
te pede que ajas piedaae delle, e defie pavo, 
e que o facas como fa z  bum pai com bum 
filbo dejobcdiente, que depois de arrependi- 
do Ibe perdoa: e que pois efte Rey no be del
Rey de Portugal, nao queiras acabar de 
deftruir efta Cidade, porque eftd de manei- 
ra y que nao ba cafa nella, em que fe  nao 
Jintam trabalbos, martes y e defaventuras. 
E  Cogeatar, que be Governador do Reyno, 
e osKegedores da Cidade te mandam di- 
ser , que riles sao teus efcravos, e que o 
Reyno be teu , e querem efiar d tua obe
diencia , e fa zer tudo o que tu quiferes. 
Aíonio DaJhoouerque mandón iair os Mou- 
ros pora lora iem Ihes refponder} e praticou 
com es Capitaes, e FidaJgos, que ali efh- 
vam, o que íñria ñeñe negocio, e rodos af- 
ientáram que derla de aceitar eftes ofiéreci- 
mentos do Rey , e leus Govemadores , e 
<|ue os Mouros eñiveílem na nao aré íé al* 
ienrur eñe negocio com o Rey,
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C A P I T U L O  XXXIII.

Da repofta que o grande Afonfo DaJbo- 
querque deu aos Mauros: e de como mandou 
tero Vaz Dort a Feitor, e Joao Eßäo, e Gaß 
par Rodrigues lingoa a terra : e do que 
pajfdram com o R ey , e feus Govemadores.

A Sfentado eile negocio da maneira que 
tenho dito, mandón o grande Afonfo 

Dalboqucrque chamar os Mouros, e difle- 
Ihes perante todos, que elle defejava milito 
de lérvir ao R ey, querendo eílar á obedien
cia delRey de Portugal leu Senhor , como 
dizia ■, e que pera tomar conclusao neíle ne
gocio , manda va Pero Vaz Dorte , Feitor 
daquella Armada, falar ao R e y ; e que lhe 
rogava muito , em quanto elle nao vinha 
com repolla, fe nao efcandalizaíTém de ficar 
ali na nao. Os Mouros lhe reípondéram, 
que fizeílé o que quifelle, porque elles offe- 
recidos vinharn a fazer o que Uies mandaí- 
fe. Afonfo Dalboquerque mandou Pero Vaz 
Dorta a terra , e Joao Eílao, Elcriváo da 
Armada , e Gaípar Rodrigues lingoa com 
elle; e que diíleíie ao R e y , e Cogeatar, e 
Govemadores da Cidade, que elle em nome 
do mui alto, e poderofo Rey D. Manuel, 
Rey de Portugal, e Senhor das Indias, acei- 
tava a obediencia, que lhe tinlia mandado;

e que
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eque até leiílo aíTentar damaneira que avia 
de íér , elle alevantaria a mao de Ihe fazer 
a guerra, que lhe pedia que tomaílém logo 
conclusáo , e neíle negocio nao ouveífe as 
diílimula^óes paliadas. £  depois de dar eñe 
recado a Pero V az, perante todos, apartou- 
fe comelle, edifle-lne quediflimuladamente 
olhalle pela diípolicao aa fortaleza , e en
tradas , e faidas delta, e quanta gente o Rey 
teria comligo, e le avia muita artelharia, e 
armas, e a ordem que tinha. Partidos com 
elle recado , como Afonfo Dalboquerque 
nao era defcuidado das coufas de fuá obri- 
gacao, e do cargo que tinha, e porque nao 
labia como eñe negocio foccderia, come$ou 
logo de fe pro-ver de todas as coufas, que 
eram neccílarias pera cometer a Citado, e 
mandón ajuntar muita madeira das náós dos 
Mouros pera fe fazer forte com tranquearas 
em qualquer lugar da Cidade que ganhaf- 
le , e mandou vigiar toda a Ilha em roda, 
pera que da térra firme lhe nao podeífe vir 
nenhum focorro de gente , agoa, e manti- 
mentos. Pero Vaz , e Joáo Eftáo foram a 
térra, e deram o recado ao R e y , e a Co- 
geatar; e como elles eftavam muito defejo* 
ios de paz , delpacháram-no logo. Torna
dô  Pero Vaz Dorta com a repolla, dille a 
Afonfo Dalboaueraue perante todos, que o 
Rey lhe mandara teijar as máos polo que*

rer

1(58 COMMENT. DE A . D aLBOQUERQUE



rer aceitar por valíalos delRey de Portugal, 
e tomar fuá amizade , e que elle prometía 
de fer fempre leu leal valíalo. E  que Go- 
geatar Ihe mandava dizer, que elle fora e£ 
cravo do Rey Sargol, e que agora era feu; 
e que pois o Rey eftava á fuá obediencia, 
e a térra era fuá , que podía fazer nella o 
que quifelíe; que lhe pedia milito por uler
eé que a pena , que merecía de fe nao vir 
o día dantes á fuá obediencia, lhe perdoaf- 
íe , porque elle lhe jurava por íiia le i que 
em tal cafo nunca confentíra ; mas que o 
povo, e alguns Mouros mercadores Ino fi- 
zeram fazer; e que fe elles niílo tinham al- 
guma culpa, que bem paga eftava. Afonlo 
Dalboquerque como ouvio efta repolla do 
R ey , e Cogeatar, primeiro que tomaíTc ne- 
nhuma conclusáo com os arrefens , e cora 
os Mouros de Ourao, le apartou com Pero 
Vaz , e Joáo Eftao , e perguntou-lhes por 
aquellas coufas , que lhes mandára que vi£ 
íém. Pero Vaz Dorta lhe diñe, que o Rey 
tinha comfigo a alguns archeiros , e que a 
fortaleza de dentro era forte , e grande, e 
que pera fe defender tinha o Rey de Ormuz 
ncceftldade de mais gente da que lhe elles 
vírao, e que lhe vira mui boa arteLharia de 
metal, mas pouca, c outra de ferro; e que 
foubera de alguns Mouros com que falára, 
depois de fer defpedido do R ey , que a fuá
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determinacao , e de todos os que com elle 
eftavam , era metcrcm-fe em lúas máos , e 
fazerem tudo o que elle mandare , e que 
cria lito , porque os achila muito quebra
dos , como gente vencida, e desbaratada. 
Com efta informado de Pero V a z , e Joao 
Eftao, detenninou Afonlo Dalboquerque de 
mandar os quatro Mouros , que tiníia em 
arrefens, a térra, pera provar le neftas par 
Iavras, que Jhe o R e y , e Cogeatar manaa- 
vam dizer, avia alguma malicia, como nos 
outros negocios paflados; e tambem por lhcs 
moftrar que tinha muita confianza nenes, fa- 
zendo da neceílidade virtude j porque aínda 
que llie abriflem as portas , e lhe entregad 
fem a Cidade, era a nofla gente do  pouca, 
que na mais pequeña cafa de Ormuz , em 
que entraflem, nao averia mais homens que 
íoubelle parte hum do outro , e quis curar 
ifto, moftrando que confiava nelles, porque 
os Mouros nao vieífem a faber quáo pouca 
gente elle tinha, e eftando na fuá Armada, 
efta va mais poderolb, e mais lénhor da Ci
dade. E aflentado ifto comligo, deípedio os 
arrefens, e mandou por elles dizer ao Rey, 
e a Cogeatar, que o Fcitor lhe dera feu re
cado ; e que quanto era a obediencia que 
dizia, que queriam dar aElRey feuSenhor, 
que elle em feu nome a recebia , e as cau
las da guerra pallada Ihes perdoava , pois

que-



queriam ler leus valíalos > e ao que diziam, 
que a terra era delRey de Portugal : e que 
podía fazer nella o que auifeífe , que niffo 
Faria o que follé mais lervijo delRey léu 
Senhor ; e com ella repolla mandou os ar» 
refens. E como o Rey os vio lém laber a 
caula por que osAfonío Dalboquerque fol- 
tára, pois com milita inítancia Inos manda
ra pedir, nao fe ouve por fatisfeito das pa- 
lavras, que por elles Ine mandou dizer : e 
ao outro dia pola menhaa cedo os tornou 
a mandar todos quatro, e que lhe dilTeflém, 
que elle era vallalo delRey de Portugal , e 
que ella va preíles pera fazer tudo o que elle 
quilèlìè; eque naCidade, cemtodo o Rey- 
no podia mandar tudo o que foíTe fervido 
delRey de Portugal, pois era fa i, eque llie 
perdoafle o erro paliado, porque o que fi- 
zera fora por máos conlélhos. Vendo Afon- 
fo Dalboquerque repolla tao jullificada, quis
le aproveitar do tempo, e mandou logo Pe
ro Vaz Dorta a terra , com hum dos qua
tro arrefens , dizer ao R e y , que querendo 
elle ler leal valíalo delRey de Portugal leu 
Senhor , como dizia, que elle lhe deixaria 
ter a governane do Reyno em feti nome, 
pagando de tributo cada anno aquillo ,_que 
folie rezáo, até elle determinar niíío o que 
folie mais feu fervido. O Rey lhe reípon- 
deo , que elle o tornava por Pai, e que o
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Reyno, e a Cidade, e as rendas delle tudo 
era feu, pois otinha ganhado, quemandaf- 
lé governar a Cidade por quem quifeíTe, c 
que logo Ihe mandaría entregar a fortale
za , e fe metería em fuas maos , e que lhe 
lembrava que em os grandes Capitaes o ven
cer eraperdoar. ECogeatar lhe mandou di- 
zer, que elle fora eferavo do Rey Sargol, 
Rey que fora de Ormuz, como ja  lhe tinha 
mandado dizer, o qual lhe rivera íempre mui- 
to amor, e lhe fizera de confino muitas mer- 
cés , por qu5o lealmente o íempre fervíra. 
E  citando elle por guazil em Calayate , os 
Abexins, que eram guarda do R e y , o qual 
era filho do Rey Sargol feu Senhor, fe ale- 
vantáram, e matáram á treifao, e roubáram 
todo o feu thefouro , ficando em poífe da 
Cidade; e fabendo elle eíta treifáo, ajunrá- 
ra gente deífes lugares do Reyno, e viera a 
Ormuz, e os desbaratára, e matára a todos 
aquclles , que foram principaes na treigáo, 
e alevantára por Rey elle m ojo, que agora 
reinava, a que pertencia a focefsáo do Rey- 
no de direito , por íér da linhagem dos Reys 
filho de hum Rey cegó, que ali eílava ; e 
que pois tinha ganhado o Reyno, que elle 
queria eílar á fuá obediencia , e fazer tudo 
aquillo, que lhe elle mandaíle ; e quando 
ifto nao quifeíTe , que lhe pedia por mercé 
que o deixaíTe com fuá velhice ir viver a

Ca-
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Calayate, que era íua natureza, porque ahi 
quena acabar leus dias.

C A P I T U L O  XXXIV.

Como o grande Afonfo Dalboquerque ajfen- 
tou com o Rey as pareas, que avia de 

pagar: ecomo ¡hepedio lugar na 
Cidade perafazer fortaleza.

C Om eftas juílifica^óes do Rey táo im
portunas , e de Cogeatar , pareceo a 

Afonlb Dalboquerque tempo pera fazer leu 
negocio mais acomodado ao férvido delRey 
D. Manuel, e determinou de pedir ao Rey 
que lhe pagaíle huma certa penjao de pa
reas ; e iuo aíTentado, mandar-lhe pedir lu
gar na Cidade pera fazer huma fortaleza, 
porque com ella na térra, e Armada no mar 
ncavam as couías de Ormuz mais ieguras, 
e fóra de inconvenientes, e trabalhos; e pol
io nefta determinado, rcfpondeo ao R e y , 
e a Cogeatar polos Mouros, que elle tinha 
por muito cerro tudo o que lhe mandáram 
aizer, eque efta confianza tena fempre del- 
les polo amor que tinha ao R ey; e que dil- 
feíTem a Cogeatar, que le efpantava muito 
delle mandar-lhe pedir licenja pera le ir pe
ra Calayate; porque huma das principaes re- 
zoes, que o obrigavam a largar aquelle Rey- 
no ao R ey, fora porque o elle avia de go-

ver-
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vernar ; e que le iílo aíli nao avia de íér, 
que faria outro fundamento; e que avia de 
ler com condijao, que pagaíle certa coulá 
de tributo cada anno a El Rey de Portugal 
feu Senhor pera defpefa de huma Armada, 
que avia de andar naquella coila, fervindo 
o Rey de Ormuz, Cogeatar lhe mandou di- 
zer polos Mouros, que o que elle mandal- 
le , iíío pagaria. Afonfo Dalboquerque lhe 
mandou dizer , que todavía quería íaber o 
que poderiam pagar, e depois elle daría nif- 
lo feu parecer. O  Rey lhe refpondeo, que 
náo avia de por preco, e que pois o Rey- 
no era leu , que pagariam o que lhe man- 
daflc. Como Afonfo Dalboquerque vio que 
o Rey fe punha a nao prometer nada, man- 
dou-lhe dizer polo Feitor , e Joao Eftao, 
que pois elle deixava tudo á fuá determina- 
cao , que lhe parecía, vilto a grandeza do 
Reyno, e a nobreza ¿aquella Cidade, e o 
muito que rendia a Alfandega, e a obriga- 
$ao que ficava a EIRey de Portugal a con- 
lervar , e defender o Reyno a todos feus 
imigos, o que fe náo podía fazer íem gran
des defpefas, que pagaífe trinta mil xerafins 
em cada hum anno de pareas, e toda a def-

Eeza que aquella Armada tinha ffeito até aquel-1 
; dia. O Rey praticado com Cogeatar, e 

com os leus Govemadores, relpondeo, que 
o Reyno eftava muito deftroido, e pobre,

e que



e que nao podía 1èr pagar tanto tributo ; que 
1 he pedia muito pormercê que quilèfïè acei
tar feis mil xerafins cada anno, e cinco mil 
peradefpefa da Armada. Afonfo Dalboquer- 
que mandou chamar os Capitáes , c diífe- 
lnes o que o Rey de Ormuz manda va pro
meter que pagaría de tributo, que Ihe dii- 
feíTem ie o aceitaría. Os Capitáes começàram 
a dar fuas rezóes , parecendo-lhes bem que 
fe aceitafle o que o Rey prometía, funda
dos no defejo que tinliam que nao ouvefle 
effeito aquelle negocio de Ormuz pera fe 
irem pera a India , onde tinham fuas pre- 
tençoes. Afonfo Dalboquerque diífimulou 
corn elles , e diíle-lhcs, que olhailem bem 
o que diziam, porque o Reyno de Ormuz 
era coula grande, e o trato daquella Cida- 
dc avia de 1er cada vez maior ; e pois o 
Reyno era delRey D. Manuel leu Senhor, 
ganhado por força com iba armada, e gen
te , nao feria rezao lárgalo com tao peque
ña pensáo, porque ainda com trínta mil xe
rafins , que lhe mandara pedir, nao ficava 
fatisfeito, pelo muito que valiam as rendas 
do Reyno. Todavía os Capitáes por cima 
deltas rezôes, ede outras, que lhe elle deu, 
ailentáram no que tinham dito. Afonfo Dal
boquerque vendo claramente que elles que- 
riarn dañar elle negocio , nao quis tomar 
mais feu parecer niíto, pois por cima deve-

rem
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rem que o Rey quería fazer tudo o que el* 
le quifeífe, diziam que Ihe largafle o Rey- 
no com tao pequeña pensáo; e porque fe íf- 
to náo vieífe a faber, e rambem por ter os 
Governadores da térra mais fuaves pera Ihc 
concederem lugar pera fázer fortaleza, que 
era o que elle mais pretendía que tudo, de* 
terrninou de lhes por hum tributo honeílo, 
e fazelo de maneira, que ficaíTe lempre ref- 
guardado aos Reys de Portugal acreícentalo 
cada vez que quileíTem , pois a térra era 
fuá, conquiílada per leus Capitáes, e gente 
com muita defpefa de lúa fazenda. E man- 
dou dizer ao R ey, que pelos defejos que ti* 
nha de o fervir , era contente que pagaíTe 
em cada hum anno quinzc mil xeraíins de 
tributo a EIRey D. Manuel, e a todos os 
feus foceífores, (fendo elle diíTo contente,) 
e que daria logo cinco mil xeraíins mortos 
pera a defpeza da Armada; e que as merca* 
dorias, que de Portugal vieflem pera a fei- 
toria, follem francas; e as que os Portugue* 
fes compraflem em Ormuz, e nos leus por
tos , nao pagalTem mais dircitos, que aquel- 
les , que os naturaes da térra pagavam j e 
além deltas condijoes llies pos outras , que 
Ihc parecéram férvido delRey D. Manuel ■, 
e com ellas foi o Rey , e Cogeatar, e to
dos os Governadores contentes de aceitaran 
o Reyno , e govemanja deüe da máo de

Afon-
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Afonfo Dalboquerque, em nome deIRey de 
Portugal : e deíte concertó íé fízeram duas 
cartas , huma em Ixuma folha de ouro do 
tamanho de huma de papel , feita a modo 
de libro, efcrita em Arábigo com letras aber
tas ao boril , e fuas brochas de ouro Com 
tresfeílos de ouro dependurados porcadeas, 
a faber, hum do R ey , outro de Cogeatar 
leu Governador, e outro da Cidade. A  ou- 
tra carta quis o Rey que foíTe em Parle * 
que he a lingoa commua da térra, e ella fe 
fez em papel com letras de ouro, e pontos 
de azul, e ambas ellas cartas mandou Afon
fo Dalboquerque metidas em caixas de pra- 
ta a EIRey D. Manuel, as quaes devem de 
eltar na Torre do Tom bo: (ienao ouve defeui- 
do em deixar perder huma antiguidade co
mo ella, digna de muita memoria:) E  deíle 
teor deu Afonfo Dalboquerque outra ao Rey 
de Ormuz, feita por Joáo Eftao, Eferiváo 
da Armada , conforme ao poder , que lite 
EIRey D. Manuel tinha dado em feu Re
gimentó , allinada por elle, e afielada com 
o ílnete das Armas deIRey.
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C A P I T U L O  XXXV.

Como o Rey de Ormuz mandón pedir ao gran
de Afonfo Dalboquerque huma handeira 

pera por nos Jeus Pafos em final de 
p a z , e o que fe  nijfofez.

A Cabado efte concertó, mandou o Rey 
pedir ao grande Afonib Dalboquerque 

huma bandeira pera a pór fobre os leus ra
jaos cm final de paz , e amizade; e como na 
Armada nao avia nenhuma quelhepodeíTem 
mandar , dille ao Feitor que folie a térra 
fazela de cetim branco com huma Cruz de 
Chriftus; e acabada, mandou dizer ao Rey 
por Joáo Eftáo, que a bandeira eftava pref- 
tes, que mandaíTe Cogeatar, e Rexnordim, 
e aos Governadores, e Officiaes da Cidade, 
é a todo o povo, que vielTem a borda da 
agoa recebela com muita felta , e naquelie 
dia nao trabalhafle ninguem na Cidade , e 
que mandaíTe ter preftes cávalos pera os Ca- 
pitáes, e Fidalgos, e criados delRey; e dif- 
fe a Joao Eftáo, que depois de dar efte re
cado aoRey vierte correndo ás náos, edif- 
fefle a todos, que fe viertan a bordo da fea 
nao, pera dali partirem com feus bateis mui- 
to bem concertados, e aos Meftres que em- 
bandeirartem as náos , e aos Conaeftabres 
dos bombardeiros que mandartem cevar to

da
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da a artelharia, e em chegando a bandeira. 
a térra mandailem tirar • e mandou a Jorge 
Barreto de Craíto que fe fizeiTe preftes pera 
levar a bandeira. Como tudo efteve apare-* 
Jhado, huma fegunda feira pela menhaa, dez 
dias de Outubro de 1507. vieram-le os Ca- 
pitaes nos bateis a bordo da náo Cápitaina, 
e ali entregou Afonfo Dalboquerque a ban
deira a Jorge Barreto , e diñe a Pero Vaz 
Dorta , c Joao Eílao o que aviam de fazer, 
e a ordem, que aviam de ter no levar da 
bandeira por a Cidade. Partidos todos nos 
bateis embandeirados, e alcatifados, e tiros 
por proa , chcgáram a térra, onde já efta- 
vam aguardando na praia Cogeatar, eR ex- 
nordim , e os Governadores , e principaes 
da Cidade, e a gente do povo com muitos 
cávalos pera os nolfos, muito bem concerta
dos ao feu modo, e Jorge Barreto cavalgou 
primeiro que todos, e tomou a bandeira ñas 
maos ; e como a teve levantada, comecou 
logo a artelharia das náos , e dos bateis a 
atirar : e pollos todos a cávalo, foram ca- 
min fiando pela principal rúa da Cidade , e 
diante de todos hia todo o povo, com mui- 
tos inílrumentos ao feu m odo, bradando de 
quando em quando Portugal, Portugal; e 
como o povo era muito, parecía que fe fun
día o Mundo com fuas gritas: e logo após 
o povo hia a bandeira , e Cogeatar, Rex-

m ii ñor-
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nordim, c todos os Governadores da Cida- 
de hiam apegados com ella , e os Capí» 
taes, e Fidalgos da Armada hiam detrás, e 
nefta ordcm foram pela rúa principal da Ci- 
dade, etornáram por outra direitos aos Pa
gos , onde o Rey eftava efperándo a pé, e 
ali fe decératn todos , e Jorge Barreto lhe 
entregou abandeira, eelle adeu dafuamao 
aos Governadores que a levaflem : e afli a 
foram pór em a mais alta torre dos feus 
Pagos; e como foi villa das naos, comecá- 
ram outra vez a defparar toda a artelharia. 
E  deíla entrega fez Joao Eílao feus ellro- 
mentos, em que o R ey, Cogeatar, e Rex- 
nordim, com todos os principaes da Cida- 
de , aflináram y e feito iíto , os Capitáes fe 
defpedíram do Rey , e vieram-íe embarcar 
nos bateis, e foram-lé á nao de Afonlo Dal- 
boquerquc, e contáram-lhe tudo o que paf- 
laram , e o grande triunfo, com que levá- 
ram a bandeira pela Cidade, de que elle fi- 
cou muito contente, e deu multas gragas a 
Noífo Senhor por lhe deixar acabar aquelle 
negocio como elle deíejava, e ao outro dia 
lhe mandou dizer le mandaria tirar a ban
deira da torre pera a guardar. Afonlo Dal- 
boouerque lhe dille , que l i , e que a guar
darte muito bem , porque elle efperava em 
Déos que debaixo della o avia de ajudar a 
ganhar muitoslugares, efortalezas aosReys
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leus vezinhos, que lhe fempre fizeram a guer
ra. O  Rey refpondeo, que elle era vaflalo 
delRey de Portugal, e que ifto baftava pe
ra ninguem oufar de ter penderás com el
le. E porque o eftromento, que Joao Eftao 
tirou da entrega da bandeira, nao vinha ju
rado , mandou Afonfo Dalboquerque a el
le, e a Pero Vaz Dorta que foflem a térra - 
e dilfeflém ao Rey , que elle, e Cogeatar* 
e Rexnordim, e todos os Governadores da 
Cidade juraíTem no leu Alcorao de terem, e 
manterem tudo aquillo quetinham aílinado: 
e o Rey foi dilfo muito contente, e todos 
juráram de o comprír, ejoao Eftao paíTou 
diíTo eftromentos , e cartas teftemunhaveis, 
que Afonfo Dalboquerque mandou a EIRev 
D. Manuel.
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C A P I T U L O  XXXVI.

De como o grande j .ífonjo Dalboquerque 
f e  vio com o Rey no Cerame , e o que nef- 
tas vijlas paffáram, e  o que aconteceo aos 
Marinbeiros no mar com os Mauros mor
ios , que andavam fobre a agoa.

DEfpedido o Feitor , e Joao Eftao do 
R ey , depois dos eftromentos jurados, 

difte-lhes, que elle deleja va muito ver-íe com 
Afoníb Dalboquerque: que lhe dille íTe da fuá 
parte , que lhe pedia muito por mercé lhe

man-



mandarte dizer onde quería que fe viííem, 
e de que maneira. Afoníb Dalboquerque I h e  
mandou dizer ,  q u e  elle t a m b e m  defejava m u i -  
to de o ver, eque nao avia outro lugar m a i s  
acomodado p e r a  f e  p o d e r e m  ver que o l e u  
Cerame , porque eílava f o b r e  o mar , q u e  
ali feria bem venan-ie ,  e  q u e  o mais f o l l é  
como elle quifeflé. O  R e y  com elle r e c a d o  
de Afoníb D a l b o q u  e r o u e  m a n d o u  logo p o r  
f e u s  O f G c i a e s  f á z e r  p r e ñ e s  o  C e r a m e ,  o q u a l  
foi todo a l c a t i f a d o  d e  muirás a l c a t i f a s ,  e  a o  
d e r r e d o r  b a n c o s  c ú b e n o s  c o m  e l l a s ,  e b u m  

e f l r a d o  c o m  d u a s  c a d e i r a s  d e  l e d a ,  e a l m e 
l a d a s  d o  m e f e n o  t e o r .  C o n c e r t a d o  o dia e m  
q u e  f e  a v i a r a  d e  v e r ,  m a n d o u  A f o n í b  D a i -  
b o q  c e r q u e  a o s  C a p i t í e s  q u e  f e  f a e í l é m  p r e C  
t e s  c o m  l e u s  h a r é i s  m u l t o  b e m  c o n c e r t a -  
dos ,  e a t o d o s  os F l d a l g o s ,  q u e  a v i a  n a  a r 
m a d a  p e r a  i r e m  c o m  e l l e ,  p o r q u e  a Ü i  e í a -  
v a  c o n c e r t a d o  q u e  A f o n í b  D a l b o q u e r c u c  

a n a  d e  i r .  E  o  R e v  c o m  o s  l e u s  G o v e r n a -  
d o r e s , e  p r i n c i p a «  S e n h o r e s  d o  l e u  Reyno, 
que a l i  e r a r a  v i n c o s  a  ierviio n a  g u e r r a ,  E  
c o m o  t o d o s  í o r a m  p r e f t e s ,  e m b a i c o u - f e  Afon
íb D a l b o o u e r q u e  n o  l e u  b a t e l .  e  o s  C a m b i e s

A  * ín o s  l e u s ,  e r o r a m - í e  todos a o  C e r a m e  5  e e m  
c h e g a n d o  a  e l l e  d e l p a r o u  t o d a  a  a r t e l  h a r í a  
d a s  n a o s *  C o m o  o  R e y  i o u b e  q u e  A f o n í b  
D a i b o q u e r q u e  d e i e m b a r c a ^ a  5  v e i o - o  n e c e b e r  

f ó r a  a c o m p a n l i a a o  d e  C o g e a t a r  3  R e x n o r d í m  ?
e  t o -
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e todos os outros , que com elle aviam de 
eltar. Chegado Afonfo Dalboquerque ao 
Rey, trataram-íb ambos com muita cortelia, 
e dali le foram adentar ñas cadeiras , e os 
Fidalgos, e Capitáes nos bancos da mao di- 
rcita: e Cogeatar, Rexnordim, e os Senho- 
res, que vinham com o Rey nos bancos da 
mao efquerda. Seria o Rey a elle tempo de 
idade de quiñze annos, bem difpodo, e de 
bom coipo, hum pouco b ajo , trazia vedi- 
do hum íaio de cetim crameíim ao modo 
da térra , e huma touca branca na cabeja, 
c hum paño cengido derredor de fí , e hu
ma adaga de ouro, e hum cetro de ouro na 
mao com a cabeja de chridal encadoada em 
ouro. Depois de edarem ademados , diñe 
Afonfo Dalboquerque ao R e y , por Gafpar 
Rodrigues lingoa, que folgava muito de o 
ver pelo amor que lhe tinha, e pola gran
de obediencia , e acatamento, que lhe via 
tcr ás coufas delRey D. Manuel leu Senhor; 
que lhe pedia por mercé que fode fempre 
leal , e verdadeiro vadalo leu, e lhe reco- 
nhecede a mercé que delle em feu nome ti
nha recebido , deixando-lhe a governanca 
do Reyno, e leu edado como dantes tinha. 
O Rey lhe relpondeo, que elle era em co- 
nhecimento da mercé , que lhe tinha feito 
em nome delRey de Portugal , e que fem
pre feria leu valíalo, e eílaria á lúa obedien-
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èia j e depois de militas praticas paitadas, 
querendo-íe Afonío Dalboquerquc defpedir 
do Rey , pedio a Cogeatar , e a Rexnor- 
dim , e a todos os outros Senhores , que 
quifèuèm butra vez perante elle retificar, e 
jurar o concerto, que tinham feito, porque 
quería elle tambem íer teftemunha di/To , e 
elles o fìzèram logo ; e acabado ilio , defpe- 
dio-fe do R ey , e de todos os Senhores, e 
foi-fe embarcar, e o Rey lhe den huma cinta 
de ouro, e huma adaga guarnecida de ou
ro , e hum cavalo mui bem aparelhado, e 
duas pe§as de brocado pedrado : e aos Ca- 
pitáes, e Fidalgos deu a cada hum fuá pega 
de feda. E  dali por diante comecáram os 
noíTos ir , e vir a terra , porque até entao 
nao confentia Afonfo Dalboquerque que li 
foíTem ; e eílava o R e y , e todos tao con
tentes dá paz que era feita, pelo muito que 
lhe cuftou a guerra, que toda a maneifa de 
cortefia folgavam de fazer aos Fidalgos, e 
Cavaleiros, que hiam aterra fol'gar, e man
dava quelhes tiveífem fempre cávalos fella- 
dos pera and arem pela Cidade.

Nefte tempo, avendo já oito dias que a 
batalha do mar era paitada, pareeéram em 
cima da agoa muitos corpos mortos daquel- 
les Mouros, que le langáram ao mar o dia 
da batalha , e de outros muitos, que mor- 
réram ñas náos em di verfas partes : Hum Gru-
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mete, que eftava no batel de Antonio do Cam
po , apegou dehum comhum gancho, que 
veio ao longo da náo, e por lhe ver bom 
vellido , comejou-o a deípir, e aehou-lhe 
dinheiro, e huma adaga de prata. Como os 
Marinheiros das outras naos fouberam ifto, 
foram-íé nos bateis por eíTe mar a ella pefl 
caria : e todos os que topavam defpiam, e 
achavam-lhes dinheiro, terrados, e agomias, 
guarnecidos de ouro , e prata , e joias dé 
gente limpa , e honrada, e durou Ülo oitO 
dias, de que os Marinheiros ouveram hum 
grande delpojo. E a eítes Mouros mortos, 
quepodiamfer paflante de oitocentos, achá- 
ram muitas frechas metidas polo corpo -y de 
que morréram, íem terem outras feriaas das 
noflas armas, nao avendo em toda a Armada 
peíToa, que tiveíTe arco, nem flecha, neM 
que foubeíTe atirar com elle. Parece que Noffo 
Senhor quis fazer aquelle dia elle milagre 
pera moftrar aos Capitaes, que arreceavam dé 
acometer elle feito, quao certa vitoria tem de 
leus imigos aquelles, que pelejam cont ver- 
dadeira fé contra infléis. E  porque a maré le- 
vava eftes corpos mortos a térra, fez renovar 
aos moradores daquelia Cidade os trabadlos 
pafíados , porque huns achavam ali leus fi- 
Ihos, outras os maridos, e outros parentes, e 
amigos , que com grande pranto, e choro 
hiam foterrar, que era grande laílima ouvilos.

Paripé I. C apitulo  XXXVI; %
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C A P I T U L O  XXXVII.

D e como o grande Jfonfo Dalboquerque man
den pedir ao Mey ¡m ar emOrmtz pera 

fa zer huma fortaleza , e do que nijfo 
paffou, e como fe  comecou, onde 

dgera ejiá.

S Endo feitas todas as leguran^as de huma 
parte, e da outra, e pago o dinheiro das 

pareas, (como tenho dito,) determinou Afon- 
fo Dalboquerque de fazer huma fortaleza em 
Ormuz, porque fem ella Ihe parecía que as 
couíás daquelle Reyno nao podiam ier bem 
íeguras. Ademado ido , mandou dizer ao 
Rey pelo Feitor , que EIRey D. Manuel 
leu Senhor lhe mandava em leu Regimen
tó , que ganhando algum lugar, ou Cidade 
«aquellas partes por conquifta, que a fegu- 
raífe comliuma Boa fortaleza, eque fe lem- 
bráfíe da trei^ao, e maldade, que os Reys 
de Calicut, e Couláo cometéram contra os 
leus Capitaes, tendo feito aífento de pazes, 
e aífinado por elles. E  porque le elle quena 
tirar deftes inconvenientes, e tamban pela fá- 
zendá, e gente delRey de Portugal, que ali 
ficalfe eítar mais fegura, que lhe pedia mui- 
to por mercé que o ouveflé afli por bem, 
e llie aconfelhafle onde faria ella fortaleza. 
D  Rey aconíelhado de Cogeatar, reípondeo,

que



que a licenja era efcufado pedir-lha , pois 
rudo era de ElRey de Portugal; e quequan- 
to a aconfelhar-lhe onde a faria , que feria 
de parecer que a fizeíTe na Ilha de Qucixo* 
me , ou na de Turumbaquc, porque erara 
lugares, onde avia agoa. E  fe a quería fa- 
zer pera defensáo de Orrauz , que no por
to de Nabandé, que era na térra firme, efe 
tariá rauito melhor que em outra nenhuma 
parte. E  pollo que o fundamento de Afon- 
fo Dalboquerque era fazela em Ormuz, on
de agora eltá, e nao em outra parte, toda
vía , por diffimular com Cogeatar, e mofe 
trar-lhe que lhe nao dava mais fazela em hura 
lugar que noutro, mandou a Afonfo López 
da Coua com dous bateis armados ver o 
porto deNabandé, e deu-lhe muitos panos 
de Cambaya pera dar aos moradores prin- 
cipaes do lugar. Partido Afonfo López da 
Colla, em chegando a o porto, veío toda a 
gente da térra recébelo com muitas talhas 
de agoa, melóes, e mapns, e outras frui
rás da térra. E  depois de ter viílo o litio, 
e repartidos os panos, que levava por eífes 
homens honrados, tornou-fe com recado a 
Afonfo Dalboquerque , e trouxe-lhe hum 
prefente de fruitas, que lhe hum Mouro hon
rado do lugar mandava: e dilfe-lhe, que o 
litio de Nabandé era térra areifca defabafa- 
da , e junto do porto avia tres bracas de

agoa,
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Bgoa, e dali a Ortouz lèriam cinco Iegoas, 
tudo parcel , que começava ein vinte bra
ja s , e hia diminuindo ateo porto: e a agoa, 
eue os Mouros bebiam, eltava afollada da 
nbeira do mar hum bom pedaço. Chegado 
Afonfb López da Coila com ella informa- 

" * rto de Nabandé , ao outro dia
a  • i  1 _  r»

*88 C omment, de  A . DALBoquERqvE

com dous Pilotos á Ilha de Queixome ver 
o porto, donde os Mouros traziam agoa a 
Cidade ; e dille a Afoníb Dalboquerque, 
que na Ilha avia hum lugar grande ao lon
go da ribeira do mar , no qual o Rey ti- 
nha humas cafas velhas derribadas; e a agoa, 
que fe dali trazia pera Ormuz, era de Tuuis 
po£Os , que eítavam afaílados hum pedazo 
da ribeira , e tudo ao derredor da Ilha era 
parcel debaixo fundo. Eílando Afonfo Dal- 
boquerque nefta pratica com D. Antonio, 
chegou Cogebeirame de térra , c dilfe-lhe, 
que huma legoa da Cidade de Ormuz efta- 
va hum lugar, que le chamava Turumba- 
que, que rinha muita agoa, que o mandaf- 
fe ver, porque podia íér que le contentaiTe 
delle pera fazer fortaleza. Afonfo Dalbo
querque , pollo que entendeo que elle Mou- 
ro vinha lanzado por Cogeatar, diflimulou 
com eLIe , c diífe-lhe , que elle queria etn 
peílba ir ver aquelle lugar. Deípedido o 
Mouro , mandou a Franciíéo de Tavora,

Antonio de Noronha, que fora

An-



Antonio do Campo, e Manuel Teles, qué 
fe fizeíTeiri prefes pera irem com e fe , e ao 
outro diapela naenJiaá cedo partíram; epo
lo vento ler por diante, chegáram com afe 
las trabalho a Torumbaque: defe porto fe 
vé o Cabo de Majandom. Tendo Afonfo 
Dalboquerqué* ídlló per fi, e pedos CapitaeS 
os lugares, que lhe Cogeatar tinha ofrereei- 
dos pera fazer fortaleza , deu rezao dlíTo a 
algumas peífoas da iba Armada particular
mente , de que podia bar fuá honra, e que 
fabia que eram defejofbs de todo o férvido 
delRey D. Manuel. Praticado efe negocio 
com elles, fem darconta aos Capitáes, (dos 
quaes leja nao conbava polo que tinha pal
iado com elles,)  aíTentáram todos , que 
avendo de fazer Fortaleza naquellas partes, 
que devia de íer dentro em Ormuz, porque 
ali era mais fervijo delRey de Portugal fa- 
zer-fe, que nos oütros lugares, que Cogea
tar aprefentava. Determinado iilo, mandou 
AfonJfo Dalboquerqué dizer ao Rey pelo 
Feitor , que elle tinha mandado ver todos 
os lugares, que lhe offerecéra pera fazer for
taleza; eque pola enformacao que dedles ti
nha, olhádas bem as qualiaades de huns, e 
outros , e os inconvenientes , que fe diilo 
podiam feguir, lhe parecia fer .mais fervijo 
feu fazer-fe na poma de Morona , que em 
outro nenhum lugar ; porque além de eílar

ali
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ali antre dous portos muito bons, hum de
levante , mitro de ponente , convinha-lhe 
muito pera fegurança de feu eftado ter os 
Portuguefes muito petto de li. O  Rey deu 
conta dette recado a feu pai o Rey cegó, c 
a .Cogeatar , e a Rexnpraim, e aos Gover- 
nadores da terra ; e porque todos defejavam 
a paz , foram ditto muito contentes : e re
dondeo a Afonfo Dalboquerque , que elle 
avia por bem , polos defejos que tinha de 
fua amizade , de lhe dar o lìtio que pedia 
pera fazer fortaleza, e que mandane come- 
çar a obra cada vez que q u itte . Com efe 
recado do Rey ficou Afonib Dalboquerque 
multo contente , e mandou dizer a Cogea
tar, que Ihe mandaíTe dar todos os pedrei- 
ros, que ouvefle na Cidade, e tudo o mais 
que fotte neceífario pera ferventia da obra, 
e fervidores em abaitança, porque a quería 
logo começar , e que elle pagaría tudo o 
que o Rey mandatte. Cogeatar mandou lo
go provér o que era neceftario ; e. porque 
imigos fenhoreados por força fe vem tempo 
procurami por fiia liberdade, nao fe quis Afon
ía  Dalboquerque de todo fiar em Cogeatar, 
e mandou a D. Antonio de Noronha feu fo- 
brinho , que eftivefle em terra com oitenta 
homens dos principaes, que àviq lia Arma
da , pera fegurança da gente, que trabalhai- 
fe na obra ; e que tirette ao longo da ribei-

ra
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ra dous bateis aparelhados de arrelharia por 
proa , que eftiveflem fempre ali pato da 
praia, preítes pera acodirem onde fofle ne
cesario. E  aü mandou por hura parao mul
to bem toldado por amor da calma, era que 
elle, e todos os outrosFidalgos, e Cavalei- 
ros aviam de eftar dando aviamento a todas 
as couíás neceflarias pera a obra ; e mandou 
a Antonio do Campo, que íé viefle no leu 
navio ancorar junto deíte parao , pera dar 
favor a tudo uto. E  porque a gente , que 
eftava em térra , nao andaíle de noite pela 
Cidade fazendo coufas de que fe o povo ef- 
candalizaíTe, diífe a D. Antonio, quefe vidr
ié cada noite com toda a gente dormir ao 
navio , e ao parao, e que dali fe vigiaren» 
muito bem. Fez Medré delta obrahum bom- 
bardeiro, que ie chamava Fernao Dalvarez , 
bom official dede officio, eordenou que os 
Capitáes de dous em dous tiveflem cuidado 
de trazer pedra da pedreira pera a obra. Or
denadas todas eítas couíás , foi-íe Afoníb 
Dalboquerque a térra com toda a gente da 
Armada , e come^ou a abrir os aliceces da 
torre da menagem a vinte e quatro dias do 
mes de Outubro do anno de mil e quinhen- 
tos e fete ¿ e porque eíta tone avia de lér 
tao alta, que podefle íér vida de toda ater
ra firme da banda da Perfia, mandou fundar 
os aliceces muito largos , e da mefina ma-

nei-
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neira mandou fundar Os muros da fortale
za , a que pos nome Noffa Senbora da Vi
toria. Comepada a obra, deu Afonfo Dal- 
boquerque grande prelTa a íe acabar a tor
re , porque fuá determinado era, vindo o 
mes de Janeiro , ir dar huma viíía ao mar 
R oxo, e quería deixar efta torre no primei- 
ro /obrado, porque dali ié podiam defender 
os Portugueíés a toda a gente da Pedia que 
viellé, até elle tornar a Ormuz ; e porque 
osoíficiaes trabalha/Tem de melhor vontaae, 
além de lhes pagar cada día o aue Cogea- 
tar tinha a/Tentado que lhes pagaucm, man
dou dar a todos os que trabalhavam agoa, 
e tamaras quantas quifeíTem de graca; e an- 
davam todos táo contentes com ino , que 
muitos vinham trabalhar na obra fem osCo- 
geatar mandar; e com iílo , e com a diligen
cia , que os Capitaes, e Fidalgos tinham na 
íerventia , come^ou a obra a crecer milito 
em pouco tempo, e o portal principal def- 
ta torre mandou fazer de tres ancoras de pe- 
dra, que foram da náoM eri, que ieali to* 
mou, e davam os Mouros por ellas muito 
dinheiro ¿ mas Afonfo Dalboquerque as nao 
quis dar, e mandolinas aíléntar no portal da 
torre , porque fica/Fe memoria pera fempre 
daquella grande vitoria, que os Portuguefes 
ali tiveram.

CA-
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C A P I T U L O  XXXVHI.

De como o grande ¿(fonje Dalboquerque
fez prefles Jim Armada pera ir dar huma 
tifia ao ejkéito do mar Rexo : e a repojla 
que deu aRjexnordim fobre as pareasque  
o Embaixador do Xcque Ifniael vinha pedir.

V Endo o grande Afoníb Dalboquerque 
a vontade, e aífoflego, com que a gen

te da térra trabalhava na obra; (o que nao 
via nos Portugueíes, porque a muiros pare
cía coufa multo defneceflaria fazer-fe aquel
la fo rta le za p o r fe unir a ella amizade dos 
Mouros da térra, mandou aPeroVaz Dor- 
ta Feitor da Armada, que tomaífe humas ca-* 
fas na Cidade , em que recolheíTe todas as 
mercadorias, que trazia, pera comejar a ayer 
trato antre os noífos, e os Mouros, e que 
de todas as mercadorias fizeflem bom bara
to , porque com efta cobija folgaílem mais 
com noíla amizade , e deu-lhe pera Efcri- 
váes Pedralvarcz, mojo da Camara delRey, 
e Lizuarté de Freitas, e Antonio Fernandos 
Taflálho, criado do Conde de Villa nova; 
e porque a gente, que eíliveíle em térra, an- 
daífe fempre junta, por atalhar a malicia de 
Cogeatar, mandou aosCapitáes, quedeíTem 
mefa á gente , que Ihe era ordenada, e que 
cada hum tivefíe hum homem, que íhe fofe 
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fe comprar tudo Q que fbflb neceflario , e 
que eíle podeflé andar pelaCidade, levando 
efcrito dofeuCapitáo, e que outr© nenhum 
náo; e pera executar todas eftas coufes, fez 
Meirinho a Martim Vaz com doze horneas; 
e mandou-lhe, que todo o Portugués, que 
achaíTe Íem fua lipenja pela Cidade , feos 
trouxefle preíos; e achando algum daquel- 
les , que aviam de ir comprar com efcrito 
do leu Capitao , fazendo comía, de que fe 
os Mouros podcíTem efcandalizar , o píen- 
deíTe, e lho trouxefle pera o cafligar muito 
bem. Ordenadas todas eftas coufas , e ou- 
tras, que sao largas de contar, determinou 
Afonfo Dalboquerque de pór todas as náos 
da fuá Armada a monte , e aparelhalas de 
mallos, e vergas, e enxarceas, porque tudo 
era gallado do muito tempo, que avia que 
andava no mar ; e porque fe náo flava de 
Cogeatar, (pollo que ñas litas falas, e no avia- 
mento quedava a todas as coulas, que eram 
neceflarias, moftrafle o contrairo,) mandou 
a Joáo Redondo , Meítre da carpentaria, 
que náo pofefle mais que huma náo; e aca
bada aquella de fe concertar, e aparelhar de 
tudo o que lhe follé neceflario , poleíTe ou» 
tra; jx>rque ordenando-lhe Cogeatar alguna 
trei^ao, perdendo-lé huma náo , ficaflém as 
outras pera darem rezáo de l i : e com eftas 
diflimulafóes, fem fe dar a entender a nin»
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P a r t è  €  a r i l l o  XXXVIII. tp f
guem, foi concertando fuas náos, e apare- 
lhando-as de tudo o que era neceílario, co
mo le aquella oía partitilo de Portugal j e 
juntamente corti ilio mandou fazer huma fui* 
ta de dezoito bancos , pera fe ájudar della 
entrando oeftreit©domar Roxo. Ecom ver 
a fuá Armada ¡ defta maneira, tinha mòr con
tentamento , que de todas as Vitorias, que 
naquelle Reyno ouvera contra os Mouros, 
porque com a ter affi concertada, nao arre- 
ceava a vinda da Armada do Sal que fe eí- 
perava, por grande que folie ; e andando 
nelle traballio, velo Rexnordim ter com el
le aoparào, onde ella v a , e diffe-lhe da par
te do Rey , que da banda dalém da terra 
firme era chegàdo hum Capitao do Xeque 
limaci àéontpiÉillado de gente de cavalo a 
pedir as pardas , que Ihe elle era obligado 
a pagar cada anno j e fabendo que elle ali 
eítava fazendo aquella fortaleza, nao oufára 
de pallar a Orriiüz, e dali lhas mandára pe
dir : que lhe mandaíle dizer o que faria. 
Afonfo Dalboquerque lhe refpondeo , que 
diíleíle ao R ey, que aquelle Reyno de Or- 
muz era delRey de Portugal, gánhado com 
fuá Armada, e gente : que Ibubefife certo que 
fe tributo pagane á nenhum outro R ey, fe- 
nao a EIRey D. Manuel leu Senhor, que lhe 
avia de tirar a governala do Reyno, e da- 
la_a quem nao ouvefle medo do Xeque IA
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mael ; e mandou trazer das náos pelouros 
de bombardas , bédas, e eípingardas > e bom- 
bas de fogo : .e que diíTeíTe ao Rey , que 
mandaflé tudo aquillo ao Capita© do Xeque 
Ilmael, porque aquella era a moeda, emque 
EIRey ae Portugal mandava aos feus Cani
lles , que lhe pagaflem ,as parcas daqueilc 
Reyno, que edava debaixo de íeu íenhorio, 
e mando: e que lhe prometía, acabada aquel
la fortaleza, de entrar o eftreito da Perfia, 
e fazer tributario a EIRey de Portugal leu 
Senhor todos os lugares, que o Xeque li
mad tinha naquella ribeira ; e que quando 
fe lá yiíTem, que lhe pedidera as pareas do 
Rey de Ormuz , porque elle Ihas pagaría em 
muito boa moeda. Tornado Rexnordim com 
eda repoda , pareceo a Afonfb Dalboquer- 
que que íéria neceflario conténtalo, ea.Co- 
geatar , e a tres Mouros principaes , com 
quem le o Rey aconlelhava; porque tendo 
cites contentes , e da lúa parte , que eram 
do confelho do R e y , teria delle tudo oque 
quilefle, e fez predes certas pe^as de prata, 
e elcarlata roxa , e vermelha, e muitos pa
nos ricos, que tomara ñas náos das píelas, 
e algumas coufas , que trouxera de Portu
gal. E  por Joao Eítáo, Efcrivao da Arma
da , que lhe ede preíénte levava, lhe man- 
dou dizer , que lhe perdoalle mandar-lhe 
aquella pouquidade, pois eram cotilas deho-

iy6 CoMMENT. DE A . DALBOQUERQUE



P. I. Cap. XXXVIII. fi XXXIX. 197

meni, que paffatva de dous annos, que an
dava no mar, eque featrevéra a fazelo pe- 
la muita amizadè, que com elles tiniia. Re- 
cebéram oprefènte com muito contentamen
to , e mandàram-lhe grandes agardecimcn- 
tos por elle.

C  A  P I T  U  L  O  XXXIX. : ■ : 1

Decomo oRey deOrmuz mandou dizer 
ao grande Afonjo Dalboquerque, que defe- 
java de ver atirar os efpingardetros Por- 
tuguefes, e Ihos mandou : e corno efcreveo 
ao Fiforey da India q ejìado em que; tinba 
as coufas de Orm uz, e oque pajjou com os 
Capitaes.

T Y  Exnordim ficou tlo aflombrado de ver 
X v a  temetidade, com que AfònfòDàlbo1 
querque lhe relpondeo , que chegando àó 
Rey , fizeràftì logo preites, huma atalaia ,e  
nella manddram butti Mouro com todas ei- 
tas pejas , que Afonfo Dalboquerque deu, 
que as déflfi aoCapitao do Xeque Ifmael 
da fua parte § e que adeiengpnafle, que* nìio 
aviam de pagar nenhum tributo ao Xeque 
Ifmael, potquroReyno eradelRey dePor- 
tugal. PafladodÉo , dati adèis , ou fete dias' 
mandou o Rey chamar Safpar Rodrigueii! 
lingua , e diflè-lHe , que diiTelTe a Afonfò 
Dalboquerque leu pai, que defèjava multo

de



de ver atirar os leus efpingardeiros , que %  
pedia por meneé que flios mandafle lá hua 
diá. E  como Afonfo Dalboquerque andava 
iémpre acautelado das malicias , e manha$ 
de Cogeatar, mandou por todas as naos aos 
Capitáes , que fizeílem preñes duzentos e 
cincoenta béfteiros , e efpingardeiros , dos 
mais mancebos, e melhor dilpóftos, e que 
ioubeíTem muito bem atirar, porque quería 
moítrar a Cogeatar quanto ma|s poder tinha 
do que lhe ós ñoños podiam ter dito; por
que Ida entendendo na frieza, com queCo- 
geataf acodia ás couíás , que eftava muito 
artependido de Ule ter dado |ugar pera fa- 
¿cr fortaleza, por ter fabido dos Portugue
ses , com que falava, que na Armada' avia 
muito pouca gente, e por eftejmodo le que
ría ir certificando mais na verdade. Afonfo 
Dalboquerque vendo eftes deíenhos de Co
geatar , fundados todos fobre fiadaiiada ten- 
§ao, diflinmlou fempre com elle, e por fa- 
9»r a vontade ap R e y , mandpu ter preñes 
humas barreiras ao longbj dd: WUíQ da for
taleza , e fez aparelhar os béilpbs^ eefpiu- 
gardeiros de tudo o que era neeeflario pera 
aquelle auto; e aviíbu a D.-Antonio de No- 
ronha feu fobrinho , quen£ñamerii térra, 
que olharte por elles, e que- u© confentiffe 
tirar nenhum, fenao aqueíles, que o, melhor 
foubeífem fazer j e eftando todos preñeŝ  

•!> ‘ ■ man-
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mandou a Cafpar Rodriguez Jingoa^que 0$ 
fbfle aprefentar ao R ey, e llie diflelTe, que 
com aquelles mancebos , e outros muitos, 
que UieEIRey feu Senhor mandaría dePor-r 
tugal, elperava em Déos de lhe fazer refti- 
tuir todos os lugares, que lhe os feus vizi- 
nhos tinham tomados. Chegados os béílei- 
ros , onde as barreiras eílavam , veio-os o 
Rey ver de hum terrado dos feus Pa^os, e 
elles fizeram-no rao bem, que pareciam méf- 
tres daquelle officio. O R ey, depois de os 
ver atirar ,; delpcdio-os, e mandou dizer a 
Afonfo Dalboquerque , que folgára muito 
de os ver .atirar, e que avia dias, que nao 
vira couía, que lhe melhor pareceíTe: e que 
lhe pedia muito por mereé, que fe nao ti- 
nha ordenado outra coula da náo M eri, lhe 
fizeífe mereé dglla, e feguro pera poder na
vegar deGathbqya pera Ormuz, porque ef- 
tava a Cidade tai); desbaratada ■> que era ne- 
ceífario aéodirenl ¿nercadoíias de huma par-, 
te, e da outra á Alfandega, pera do rendi- 
mento dcllas le poderem foprir as defpefas 
que fe faziam; e tambem lhe pedia, que lhe 
mandaíFe darhunsMouros feus criados, que 
na guerra paliada foram cativos, e que elle 
lhe daria por elles quanto quifeflc. Cogea- 
tar lhe mandou pedir outra náo , e humas 
molhcres , e meninos, que eílavam cativos 
em poder dos noífos, que eram de criados
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feus. Afonfo Dalboquerque lhe iftandou dar 
rudo, fem por iflb querer paga, diflimulan- 
do fempre com Cogeatar, porque defejava 
de acabar a fortaleza. HumMouro Capitáo 
de huma náo do Rey de O nor, que ic ali 
tomou, fabendo as larguezas, que o grande 
Afonlb Dalboquerque fazia com o Rey, e 
com Cogeatar , foi-lhe falar , e dllïe-lhe, 
que elle era doReyno de Onor, com qucm 
o Vilorey tinha pazes, como podía ver por 
aquelles dous feguros de D. Lourenço feu 
fillio ; e que ao tempo que elle chegára a 
aquelle porto com íiia Armada, eftava elle 
defcarregando fuá mercadoria , e Cogeatar 
lhe tomára a fuá náo por força, emetêram 
gente, e artelharia nella ; e pois náo tinha 
culpa, e forçoiàmente lha tomáram, como 
podia faber de Cogeatar, que lhe pedia por 
mercé que lha mandífle dar. E aínda que o 
Mouro tinha ponca rezao em ifto que pe
dia , quis Afonío Dalboquerque guardar o 
fcguro de D. Lourenço, e mandou-lha dar, 
e feguro pera poder navegar • e por efte Mou
ro elcreveo huma carta ao Viíorey , dan- 
do-lhe conta do que tinha fëito, e a detcr- 
minaçao em que ficava, pedindo-lhe que o 
mandafle logo focorrer com gente , navios 
pequeños , e galés, e muniçdes de guerra ; 
e que lhe náo mandava efte recado por na
vio feu, pela muita neceífidadc que tinha del-
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les , e della carta deu em fegredo conta a 
j Antonio do Campo, e guardou-lho elle tam- 
i bem, que o fouoe logo Cogeatar, e as cou

las que mandava pedir ao Viforey , e tudo 
o mais que determinava de fàzer. Os Capi- 
taes, e Fidalgos da Armada, porque lhe An
tonio do Campo deu a entender que na car
ta liiam muitas coulas contra elles, (nào lèn- 
do aiïï, ) ficáram mui defeontentes de Afon- 
fo Dalboquerque ; e pelos defejos, que ti- 
nham de le irem pera a India enfadados já 
dos rrabalhos daquella guerra , começaram 
’ ’* '' te a làzer-lhc coufas com que

Da fula  , que o grande Afonfo Dalbo
querque fe z  aos Capitáes fobre as amotina- 
coes, em que andavam: e dos requerimen- 
tos, que íhe fizeram  : e de a Igumas pala
bras , que com elles pajfou fobre ijfo.

CHegado o mes de Janeiro, em que o 
grande Afonfo Dalboquerque tinha de

terminado de fe partir pera o eílreito, fon
do já a torre da menagem em altura pera fe 
poder defender, e a lúa Armada aparelhada 
de tudo o que lhe era neceflario pera aquel
la jornada, mandou a Manuel Telez, que
carregalfe na fuá nao todos os mantimentos,

C A P I T U L O  XL.
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que fe podeflem aver, pera de canünho pro
ver a fortaleza de Qrcotorá, e algumas mé- 
zinhas, e coufas de botica pera os doentes; 
e mandou ao Feitor , que compraíTe todas 
as coufas, que lhe Manuel Telez défle por 
hum rol; o que elle fez com multa diligen
cia , e carregou a nao, e entregou ao M ef 
tre tudo petante o leu Efcrivao. Como Afon- 
lo Dalboquerque defpedio o Feitor pera ir 
fazer ellas coufas, foi-fe a térra ver a obra 
da fortaleza: os Capitaes fe foram logo pe
ra elle; e como avia dias, que tinha fabido 
que elles murmuravam de le aquella forta
leza fazer, pera faber mais certo lita deter
minado , apartou-fe pela praia com Manuel 
T elez, Francifco deTavora, eAfonfo Lo-

Eez da C oila, que ali eílavam, fendo tam- 
em prefente Jorge Barreto de Caítro feu 

cunhado, e diífe-lhes, que as couías deOr- 
muz eílavam no eftado que elles viam, que 
lhe pedia muito que lhe diíTeíTem fe era mais 
férvido delRey acabar aquella fortaleza, ou 
ir na volta do Cabo de Guardafüm, porque 
elle pera huma couía, e pera a outra tinlia 
a Armada preíles, e muito bem aparelhada. 
Os Capitaes lhe refpondéram, que bem viam 
o eítado em que tinha as coufas de Ormuz, 
e porém que lhes parecía que era mais fer- 
vico delRey de Portugal ir ao Cabo deGuar- 
dafum elperar as náos, que vinham da India

com
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com eipeciarias pera o eftreito , que eftat 
fazendo huma fortaleza, que acabado de a 
deixar, avia de lèr logo tomada dos Mou- 

e ainda que deixaiTe gente nella, nao
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ros
podía fer tanta , que a podeíTem defender 
ao poder do Rey ae Ormuz. Jorge Barreto 
foi de parecer que devia de aíTegurar as cou- 
fas de Ormuz, e acabar a fortaleza, que ti- 
nha comejado, porque era huma coufa mui* 
to importante ao fervijo delRey de Portu
gal. Áfonfo Dalboquerque foi-íe com o pa
recer de Jorge Barreto, nao Ihe defcobrin- 
do nada da fuá determinado* Afonfo Lor 
pez da Coila como vio que Afonfo Dalbo
querque aíTentava no parecer de Jorge Bar- 
reto , corne^ou-fe a travar em palavras com 
elle, ediíTe-lhe, que aquellenegocio eratáo 
grande , e de tanta fuftancia, que compria 
cuidar-íé devagar nelle: e pois Antonio dó 
Campo, e Joao da Nova nao eílavam pfce- 
” ntes, que os devia de mandar chamar, e 

iltos todos aífentar o que íé faria, porque 
ofler Ormuz nao lhe podia parecer bem. 

Afonío Dalboquerque dillimulou com elle, 
e foi-fe pera o parao, onde fempre eílava, 
lém lhe reíponder coufa alguma. Afonío Ló
pez da Coila , e Francifco de Tavora , e 
Manuel Telez ficáram tao defcontentes def- 
ta pratica , e da pouca conta, que Afonfo 
Dalboquerque fizera delles , que fe foram

ajun-



ajuntar com Joáo da N ova, e com Antonio 
do Campo logo ¿ e ao outro dia pela me- 
nhaá mandáram-lhe fazer hum requerimen- 
to porefcríto, (bem pouco necefíario,) de 
que Afonfo Dalboquerque ficou muito def- 
contente ; e pela neceífidade eme tinha de 
acabar as coufas deOrmuz, diflimulou com 
elles, erompeo o requerimento fem os caf- 
tigar , como elles mereciam; e com muita 
paciencia lhe mandou dizer por Joáo Eftáo, 
que Ibes pedia que tiveflem tal fegredo na- 
quellas coufas, em que andavam, que Co- 
geatar as nao vieffe a faber , pois eftavam 
em tempo , que compria muito ao férvido 
delRey de Portugal ferern todos em hum 
querer, e em huma vontade j que Cogeatar 
era tao difcreto , e tinha taes modos pera 
faber tudo, quefabia muito bem quanto el
les delejavam de deixar aquella emprefa, e 
irem-fe pera a India; e que lhe aconfelha- 
vam , que nao fízeíTe aquella fortaleza ; § 
por Cogeatar nao íéntir fuas fraquezas, manr 
dava que lhe diíTeíTem, que todas as difié
renos , que antre elles avia, eram porque 
ié agravavam muito de lhe elle nao dar as 
aáos, em que elles tinham parte.
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C A P I T U L O  XLI.

J)e como os Capitáes torndram afacser ou• 
tro requerimento ao grande Afonfo Dal

boquerque , em que Je ajjináram todos : 
eoque elle ntjfo f e z , com áis que 

com elle pqffbu.

VEndo os Capitáes que o grande Afon
fo Dalboquerque Ine romperá o leu 

requerimento , dali a poucos dias, eítando 
elle em a torre da menagem, dando ordem 
a algumas coufas neceflarias pera a obra, 
lhe mandáram por Antonio Fernandes, Ef* 
criváo da náo deFrancifco deTavora, ou
tra requerimento aflinado por todos], tiran
do Joao da Nova , que náo quis affinar. 
Afonfo Dalboquerque , enfadado delles, e 
de fuas coufas , tomou o requerimento aíG 
dobrado como JÚio deram, lem o ler, e man- 
dou-o meter debaixo de huma pedra do por
tal da torre, que fe eítava allentando, a que 
os Marinheiros dali por diante chamáram 
o portal dos requerimentos ; e os Capitáes 
íicaram táo enfadados dillo , que delHe en- 
táo trabalháram fempre de buícarem coufas 
pera fedefavirem delle; etodas as lúas pra- 
ticas, quando le ajuntavam, eram dañar as 
coulas de Ormuz , e que era hum tredor, 
e que fazia aquella fortaleza pera fe alevan

tar



tar com ella, e fazer-fc fenhor do Reyno, 
e que toda aquella culpa era delles , po¡s 
lhe confentiam fazer fortaleza, feudo muito 
contra o férvido delRey. E  que na carta, 
que efcrevéra ao Viíorey, (de que Antonio 
do Campo era boa teftemunha,) lhe man- 
dava dizer grandes males delles, roubando- 
Ihe íua honra, e férvidos, e neíla pratica re- 
prendéram Joao da Nova , porque fe nao 
hia pera a India, pois nao era da fuá obri- 
gagáo; e nao contentes deftas praticas, que 
tinham antre í l , cada hum na lúa nao indi- 
nava a gente do mar pela ter da fuá banda 
contra Afonío Dalboquerque , affirmando- 
lhe que lhe tinha roubado a íua parte dos 
vinte mil xerafins de pareas, que o Rey pa
gara ; c que EIRey D. Manuel lhe tinha 
mandado em feü Regimentó , que das pri- 
meiras pareas, que os Reys que conquiftaf- 
lé pagaífem , deífe parte a toda a gente da 
Armada, e que tudo ifto tinha tomado pe
ra í i , a fim de le alevantar com a fortaleza 
depois de acabada , porque nao fazia fun
damento de tornar mais a Portugal. Afonfo 
Dalboquerque fabendo eftes coníellios , e 
praticas, em que os Capiraes andavam tra- 
balhando por amutinarem a gente toda con
tra el Je , e que nao ballava pera os animar 
naquelle negocio ter-lhes muitas vezes dito 
quáo bem pareceriam ñas janelas daquella for*

ta-
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taleza muitas damas, e charamelas, e o gran-» 
de contentameiito, que EIRey D. Manuel 
tena, quando íbubeue que tinham íenhorea- 
do o Reyno de Ormuz , e feito fortaleza 
nclle, cuidando que por aquí os incitaría a 
tcrem goito de o ajudarem. JE porque a prin
cipal rezáo, por onde eftavam agravados de 
AfonfoDalboquerque, era a carta, que e£* 
crevéra ao Viíorey , mandou-os chamar, e 
moílrou-lha, dizendo, que por ella veriam 
nao fer verdade o que lhe Antonio do Cam
po tinha dito, e fez-lhe outras muitas jufti- 
ficâ óes , e defculpas, que podéra efcufar, 
e nada diílo lhe quiferam receber, mas an
tes como homens foberbos lhe deram a en
tender em palavras nao fer aquella a carta, 
e que íizera outra. E  ellavam táo indigna
dos pelo que Antonio do Campo tinha dito 
da carta , nao féndo verdade, que Afoníb 
Dalboquerque a rompeo perante elles, e dif* 
fe-lhes, que efcreveiiem outra á fuá vonta- 
de, e que elle a aílinaria: e aíli fe apartou 
delles mui defeontente por lhe nao recebe- 
rem fuas verdadeiras defculpas: e o princi-

!>al deíte negocio era Jorge Barreto, que cí
es já fe tinham mudado de todo. Apartado 

Afonfo Dalboquerque , mandáram apanhar 
os pedacos da carta por Joáo López, cria
do de Francilco de Tavora ; e pollo qué 
nella nao dizia mais que dar conta ao Vi

lo-
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íorey do eitado , ein que as coufas de Or- 
muz ficavam, e como lúa determinado era 
folíelo, pedindo que lhe mandaíTe gente, ar
mas , e artelharia. Vendo elles ella determi
nado de Afonfo Dalboquerque, affentáram, 
légundo o negocio era grande, que dali tres 
annos nao iriam á India , e perderiam car- 
regarem lúas quintaladas, quetinham de or
denado ; e dali por diante comejáram-fe a 
dañar muito mais contra elle.

C A P I T U L O  XLII.

Do que o grande Afonfo Dalboquerque paf 
fou com os M eflres, e "Pilotos, e toda a 

outra gente do mar, que os Capitaes 
timam amotinado contra elle.

SAbendo o grande Afonfo Dalboquerque, 
que os Capitaes tinham amotinado toda 

a gente das fuas naos, principalmente Mef- 
tres, e Pilotos, Mannheims, e Bombardea
ros , que era a gente, de que elle mais fun
damento fazia, porque eram lempre os pri- 
meiros no trabalho da fortaleza. pelos def- 
aílombrar mandou-os chamar a todos , e 
moftrou-lhes o Regimentó, que trazia del- 
Rey D. Manuel, e difle-lhes, que elle ti- 
nha íabido que os leus Capitaes os indina- 
vam contra elle, dizendo, que lhes tomava 
lúas paites dos quinze mil xerafins , que o
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Rey de Ormuz pagára de tributo; que pof 
aquello Regimentó , que lhe ali moftrava, 
veriam o que EIRey niíTo mandava que fi- 
zeífe, e que nao era elle o homem pera lhe 
tomar nada do que lhe follé devido, e que 
por cima diíto tudo elle quería pór o di- 
nheiro, que le em ilTo montalfe, em poder 
de dous homens até o Vilorey determinar o 
que folie juftica. Elles como eftavam indi
nados polos leus Capitáes , nao lhe aceita
ran! nada diño que dille, e comefáram com 
grandes vozes, e grandes alvorojos adizer, 
que nao aviam de trabalhar na obra, nem 
pele jar até lhes nao pagaren! o feu. Afonfo 
Daíboquerque lhes dille muito manfamente, 
que aquelles alvoro^os eram efeufados , e 
que le lembraíTem que eram Portuguefes, e 
que andavam entre imigos muito longe da 
lúa rerra, e que nío compria aver antre el
les fenao muita paz, e amizade, porque tu
do o que le pañava naquella Armada labia 
Cogeatar muito bem, e que le nao quifef- 
feni crer pelo coníclho de feus Capitáes, 
porque andavam aborrecidos da guerra , e 
dei’ejofos de fe ir pera a India carregar fuas 
quintaladas: que o que folie leu de dircito 
elle lho nao avia de tomar ; e que le lem- 
braflem que contra o Regimentó delRey lhe 
dera efcala franca em todos os lugares que 
tomara , onde ouveram grandes deípojos, 

Tom. I. o de
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de que edavam muito ricos , e que foranj 
fempre muito bem tratados delle , e pagos 
de leu Toldo, fem Ihes deverem nada; e que 
íe os trabaLhos da guerra os faziam mal fo- 
fridos, que elle nao edava fóra delles, nem 
fazia mais niflb que comprir o que Ihe El- 
Rey manda va em leu Regimentó; e que lhe 
rogava muito da fuá parte que o quifeíTem 
lcrvir, como le delles eíperava, e por falta 
fuá fe nao perdeífe huma empreía tamanha, 
como a que tinham ñas maos, pois eííe fo- 
ra o fundamento, com que partirá de Por
tugal. Todavia elles, (per cima deltas rezócs, 
e outras, que lhe Afonío Dalboquerque deu,) 
comejáram a dizer defatentadamente , que 
pois nao tinha dúvida a lhe dar fuas par
tes , le folie juftija, que elles eram conten
tes que Jorge Barreto , Afonío López da 
Coda, e Antonio do Campo o determinad 
fem; e elle lhe refpondeo, que as coufas de 
feu Regimentó determinadas , e ademadas 
por ElRey feu Senhor, nao ñas avia de pór 
a juizo de ninguem, fenao ejecútalas, co
mo por elle lhe era mandado, e que abad 
tava terem-no elles vido pera fe convence- 
rem : e fe lhes parecía que no que diziam 
tinham rezao , que perto edava o Viforey 
pera o determinar, e que elle feria feu pro
curador diante delle; porque tambem daquel- 
le dinheiro , quando náo foífe delRey, ti-
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nha fuajoia, c vinte cinco partes. E já  agaf* 
tado tomou hum livro namao, ediffe-íhes, 
que por aquelles Santos Evangelhos Ihes 
jiu*ava , que elle nao entendia aquillo dou- 
tra maneira , nem EiRey Ihe mandava que 
do tributo, que os Reys que conquiftafiem 
pagaífem, deíle parte á gente daqueJla Ar
mada. A  ifto relpondéram todos, que Ihes 
défie fuas partes, e que cada Capitao ficaria 
por fiador da fuá gente , pera Uias tornar, 
quando foífe juftiqa dar-lhas. Afonfo Dal- 
boquerque defejofo de ter mais certeza de 
quacs eram os Capitáes, que metiam a fuá 
gente nifto , diífimuiou com elles , e diíle- 
Üies, que era muito contente de fazer aquil
lo que Ihe pediam, com tanto que cada hum 
trouxefle aííinado do íeu Capitao em que fe 
obrigafic por iflo , e que elle Ihes mandaría 
logo dar o dinheiro. Com efta repolla fe fo- 
ram muito contentes pera as fuas naos , e 
deram conta aos Capitáes de tüdo o que ti- 
nham paífado; mas nunca podéram acabar 
comelles que lhésdeífem eferito, e ficou a 
coufa afli pera o Viforey a determinar. Paf* 
iáda ella pratica, que Afonfo Dalboquerque 
teve com os Meílres , e Pilotos , mandou 
dizer a Francifco de Tavora, que fe fizef- 
fe preítes pera irem á pedreira, porque avia 
falta de pedra na obra, e o dia era feu, e 
que viefTe pelamenhaá ter com elle pera irem

o ii am-
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ambos; e como todos eftavam juramentados 
de lhe nao obedecer , foi-fe Francifco de 
Tavora pela menhaa ápedreira fem efperar 
por elle , e Afonfo Dalboquerque chegou 
dali a poucas horas muito defearregado, e 
fem lhe dizer nada andáram ambos pairean
do pela praia, em quanto fe os bateis car- 
regavam, e nifto chegou Pero Vaz Dona, 
Feitor, a cavalo, que vinha da Cidade, e 
apartou-fe pera detrás de hum penedo a fa- 
lar com Afonfo Dalboquerque; e depois que 
faláram, tomando-fe pera os bateis, vio ir 
Francifco de Tavora hum pedazo pelo mar 
caminho da Cidade , e mandou-lhe capear 
que efperafíe, e nao quis: e como iílo vio, 
embarcou-fe, e foi-fe após elle, e mandou- 
lhe outra vez capear que efperafíe. Francif
co de Tavora, mais comvergonha que com 
vonrade, mandou levar o remo, e efperou.

C A P I T U L O  XLIII.

Do que o ¡gande Afonfo Dalboquerque faf- 
fou com Francifco de Tavora viudo da 

pedreira: e da pratica , que teve com 
os Capitáes depois de ejlar em térra.

C Hegado o grande Afonfo Dalboquer
que a Francifco de Tavora , porque 

entendía a femente, que Antonio do Cam
po tinha femeado no coracao de todos os

Ca-
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Capitaesnao fe pode ter que le nao def- 
enganaílé com elle , e difle-lhe : Seithor 
l 'rancifco de Tavora , com mais cortefia 
vos aguardo eu , quando vindes a mi , do 
que me vés agora JizeJles. Como ? Antre 
duas pedras em térra de imigos me aveis 
vos de deixar, e irdes-vos fem mi , e fem  
meu mandado ? bem fe i eu o cajligo, que vés 
merecieis ; mas fofro tu do , porque me he 
necejfariofofrer. Franciíco de Tavora le ale- 
vantou em pé, e pondo a boca em Déos, 
diíTe : Vos nao me aveis de cajligar, nem 
tendes poder pera ijj'o: tomai a vojja náo, 
e fazei delta o que quiferdes, que vos pro
meto , que fe  nos fazemos d véla , que vos 
ei de fugir : e difíe-lhe outras palavras, a 
que Afonfo Dalboquerque nao quis refpon- 
der, e mandou-o pallar ao leu batel i e aven
do dó deile , lhe diñe , que era pobre, e 
cafado de novo, que náo quiíéíTe andar na- 
quellas conjuragoes com os Capitaes , por
que le perdería com EIRey D. Manuel. 
Francifco de Tavora agallado lhe difle, que 
tinha mais que elle, e que nao quería nada 
delRey, e que bem labia que lhe quería mal 
polo requerímento que lhe fizera: que dei- 
xaiTe Ormuz, e fe fofle ao Cabo de Guar- 
dafum fazer o que lhe EIRey mandava em 
feu Regimentó. Afonfo Dalboquerque lhe 
refpondeo, que le efpantava muito dellc di-

zer,
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zer, que lhe quería mal polo requerimento, 
que lhe todos fizeram, pois lhe elle defco- 
bríra que lho queriam fazer, e lhe pergun- 
tára fe affinaria nelle, e lhe relpondéra fem 
nenhuma paixao rindo-lé, que le lhe pare
cía bem o que os outros Capitaes faziam, 
que alfinaflé. Franciíco de Tavora envergc- 
nhado difto que lhe tinha dito, calou-fe, e 
nío lhe relpondeo nada : e chegados á ri- 
beíra, levou-o Afonío Dálboquerque com
ligo pera a fuá nao; e porque os Capitaes 
andavam já de todo dañados , e ellas coti
las eram já muito públicas por toda a Ci- 
dade , e nao le podía já curar, fenao com 
o cútelo da juíliga delRey , ou com a pa
ciencia deJob, determinou de tomar algutn 
irteio com elles, e mandou-os chamar, e dif- 
le-lhes, que quando EIRey D. Manuel lhes 
hzera mercé em Poitugal das Capitanias da- 
quellas naos, foi pera o virem fervir naquel- 
la emprefa de Ormuz em fuá companhia, e 
pelejarem debaixo da fuá bandeira , e nao 
pera andarem ñas diíFerenjas , em que an
davam com elle, as quaes eram milito per- 
judiciaes ao férvido delR ey, que o Rey de 
Ormuz , e Cogeatar fabiam muito bem: e 
que depois que partíram de CJocotórá até 
aquella hora, nunca lhe aconfelháram coufa, 
que nao folie contra o íervico, e honra de 
lila Alteza , o que elle curara fempre com
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muito filo , e milito fofrimento, que com 
elles tivera. E  aínda que lhe EIRey man
dara que tomaiTe feus confelhos, como di- 
ziam , de crer era, que fendo elles os que 
eram, que tambem me mandaría que fizef* 
fe o que lhe parecellè mais leu ferviço, pois 
lhe aeonfelhavam que deixaife huma empre- 
Ç& tamanha, como aquella, e & follé á ga- 
lhofaría das píelas do Cabo de Guardafum, 
na qual emprelà iè o todos ajudáram como 
verdadeiros Portugueiès, elle a tivera polla 
no diado, em que avia de eilar ; e le cada 
dia lhe aviam de vir com requerimentos, 
defaifoiTegando a gente, e trazendo-a toda 
alvoroçada, como andava, (que Cogeatar fa- 
bia muito bem, ) que lho nào avia de fo- 
fier, como íizera até ali: e que Ibes pedia 
muito por mercé, que com muita paz fer- 
viflem todos E IR ey, que lhes avia de galar- 
doar feus ferviços , e nao aconfelhalfem a 
Joao da Nova que le defconcertafle com el
le , e lhe pedine licença pera le ir pera a 
India, pois fabiani todos que em quanto an- 
dafle naquella guerra, nao era ferviço del- 
Rey dar-lha •, e affi lho dilferam em hum 
confelho , que com elles tivera fobie ilio 
em Calayate. E  fe fe agaftavam com o tra
ballio , que tinham na continuadlo da obra 
da fortaleza, que eftiveflem em ibas naos, 
e nao vielfem a terra, que elle os avia por

Parte I. Caïitulo XLIII. aiy



defobrigados dittò, porque nao era tamanho

3uenao folgafle mais de o pattar, que tu* 
o o mais que eada dia diziam , e faziam 

contra elle. £  que lhe mandava , da parte 
delRey de Portugal feu.Senhor, i que nenhum 
delles fotte mais a terra lem lua licenca; 
porque fègundo os Mouros andavam delaf- 
iottegados corri eftas coufas, • aconteccndo al* 
guma defàventura , queria faber o Capitào 
que la ella va. Pattarla ella pratica, fem mais 
qùerer ouvir as rezóes fingidas, que lhe da- 
vam , os deipedio que fe {ottieni pera as fuas 
jiaos, e fofpendeo Francifco de l  avora da 
Capitani da fua, por lhe ter dito que lhe 
avia de fugir , e deu-a a Diniz Fcrnandes 
de Melo.

C A P I T U L O  XLIV.

De corno fugir am quatro Chrijìaos da 
vojfa Armada , e contdram a Cogeatar as 
differeufas, que avìa aatre o grande Afon- 
fo Dalboquerque, e os Capitaes : e do re- 
cado que lhe mandou, e o mais que pajfou.

C Omo o cuidado de Cogeatar era tra
ballar fempre de faber tudo o que Afon

ie» Dalboquerque Fa z ia , e ordenava, foube 
logo as differengas , que os Capitaes dom 
elle tiveram , e os requerimentos, que lhe 
thijiain feito, e nelle .tempo fugiram quatro
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homens da Armada , pelos quaes foi mais 
certificado' de tudo o que palla va; e como 
a determinajao de Afonfo Daiboquerque era, 
tomando do eftreito , (pera onde aetermi- 
r.ava de ir, ) fazer leu aliento emOrmuz, e 
alevantar-fe com a fortaleza depois de aca
bada , a qual elle fazia contra parecer dos 
Capitaes, e fem leu coníelho, porque El- 
Rey de Portugal náo Jhe mandara que fizef- 
fe fortaleza em Ormuz: Cogeatar como ef- 
tava arrependido de ter dado lugar pera le 
fazer fortaleza, ficou muito lédo de Ihe c i
tes affirmarem, que os Capitaes, e gente da 
Armada náo eram dilío contentes , porque 
tinha grande dor em leu corado de ter con- 
fentido nifio; e ajudou muito a elle leu ar- 
rependimento certificarem-lhe, que Afonfo 
Daiboquerque quería fazer aliento em Or
muz , porque lendo allí, ficaria clic íem ne- 
nhum mando , e Afonfo Daiboquerque lé- 
nhor do Reyno. Cogeatar com a paixao, 
que tinha defte novo delenho de Afonfo 
Daiboquerque , deu conta deltas cotilas a 
certos Mouros honrados , que eram da fuá 
parcialidade, pera entender o que avia de fa
zer neíte cafo. Praticado com elles, dali a 
dous dias mandou dizer a Afonfo Daibo
querque por Pero Vaz Dorta, Fcitor, que 
os Regedores da térra lhe vinham cada dia 
com grandes querelas, dizendo, que ofiin-
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damento, com que fazia aquella fortaleza , 
era pera fe alevantar eom día , e deftroir 
Ormuz :. e pois allí era., nao avia de con* 
fentir que le pofeíTe mais pedra nella. Afon* 
lo  Dalboquerque enfadado delta infamia, que 
Ihe os Portuguefes punham, relpondeo-lhe, 
que elle nao era coríairo , nem EIRey feu 
Senhor o mandára lénáo a conquiftar aquel- 
le Reyno , que elle tinha carinado; e que 
os Portuguefes, que tinham honra, nao acof- 
tumavam fazer treifao a leu R e y , e que o 
nao julgalTe por quatro bargantcs , que lá 
tinha comfígo, que pois foram tredores ao 
leu Déos em deixarem a fita Sandia F é , que 
aíli o feriam a feu R e y : e que pera deftroir 
Ormuz , fe o quifefle fazer, nao tinha ne- 
ceflidade de mais que daquella Armada que 
ali tinha; e que a fortaleza que fazia, nao 
era pera le alevantar com ella, como Úie os 
Capitaes davam a entender, íénáo pera guar
dar , e defender Ormuz, como coufa del- 
Rey feu Senhor. E aínda que Cogeatar man
dado elle recado , todavía a obra hia por 
diante. O Fcitor foi a térra com ella repof- 
ta , e dille a Cogeatar tudo o que Ihe Afon- 
íb Dalboquerque dillera; e como elle pelo 
que labia dos Capitaes delejava de le defa- 
vir com Afonfo Dalboquerque, diíTe ao Fei- 
to r, que Ihe diflefle, que o Rey quería man
dar Rexnordim falar com elle certas cou

fas ,
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fas, que Ihe compria perante os Capitaes, 
que ordenaíTe hum lugar , onde íé viíTem. 
Afonfo Dalboquerque Ihe mandou dizer, 
que olugarmaiscerto, onde fepodiam ver, 
era na fortaleza , e que ali iría efperar por 
Rexnordim aquella tarde. Como o Feitor 
foi com efte recado, foi-lé Afonfo Dalbo
querque com todos os Capitaes á fortaleza, 
e ali efteve efperando hum grande efpajo 
até que veio o Feitor, e difle-lhe, que Rex
nordim nao avia de vir , porque Cogeatar 
eftava arrependido do recado, que Ihe tinha 
mandado, e que fe nao fiarte em fuas pala- 
vras , porque o vira tao contente de laber 
as differenjas, que avia antre elle, eosCa- 
pitáes , que nao avia de comprir nada do 
que Ihe prometerte; porque na pratica, que 
com elle rivera , cntendéra que o recado, 
que Ihe o Rey queria mandar por Rexnor
dim era, que íe alevantafle logo daquelle 
porto com fuá Armada, c le foiTe. Afonfo 
Dalboquerque enfadou-fe muito defte reca
do , que Ihe o Rey queria mandar; porque 
avia poneos dias , que eftando elle preñes 
pera íe partir pera o eftreito , Ihe mandara 
dizer polo mefmo Rexnordim , que íe nao 
forte, porque tinha nova certa, que hum 
grande Sennor da térra firme , que fe cha- 
inava o Mellará, fé íazia preñes com huma 
grofla Armada pera vir fobre a Cidade , e

íé-
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íégundo ella eftava deftruida, e fem gente 
feria fácil couía tómala, e tomando-a, ficaria 
Senhór de todo ó Reyno : e elle lhe re- 
ipondéra, qué aínda que aína ida doeftrei- 
to foíTe obngatoria, por lhoEIRey feu Se- 
nhor mandar em feu Regimentó, faria o que 
lhe elle mandava; pois polo contrato , que 
com elle tinha feito em leu nome , era obli
gado a defender aquelle Reyno como coul'a 
íua. E porque efte recado, que O Rey que
ría mandar a Afonfo Dalboquerque, era con
forme á ten^ao dos Capitaes, e aos reque- 
rimentos, que lhe tinham feito, veio Afon
fo Dalboquerque claramente que elles erara 
culpados nefte defavergonhamento de Cogca- 
tar ; e entendendo ifto, diílimulou com el
les , e fem lhes dizer nada, deipedio-os, que 
foíTem pera as fuas naos ; e mandou dizer 
aCogeatar, por Gafpar Rodríguez lingoa, 
que daquella Armada delRey de Portugal 
feu Sennor cram fúgidos quatro Chriflaos, 
que elle tinha prelos pera os caftigar , por 
alguns crimes , que tinham feito : que lhe 
pedia pormercé que lhos mandafle entregar. 
Cogeatar diñe aGafparRodríguez, que até 
aquella hora elle nao labia parte delles, que 
os,mandaría bufcar, e achando-íe, que lo
go lhos entregaría; e pollo que Afonfo Dal
boquerque entenderte que Cogeatar tinha os 
Chríftáos comíigo, diílimulou comelle com

fiin-
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P a r t e  I. C ap. X LIV. e XLV. ü i

fundamento de acabar a toire da menagem 
até o primeiro fobrado, a que dava grande 
prcfla. E  com tudo pallados alguns dias, 
vendo efue lhe nao mandava os Chriflaos, 
mandou-lhe dizer que lhe pedia muito que 
lhe mandaíTe os feus homens, porque como 
elle era Capitao mór daquella Armada, tinha 
obrigajao de dar conta com entrega delta, 
e da gente a EIRey feu Senhor : e que fe 
lembraífe que o R ey , e elle avia muito pou- 
cos dias, que tinham jurado de ferem mui
to obedientes a EIRey de Portugal feu Se
nhor, e de comprir inteiramentc os manda
dos de quem feus poderes tivefle. Cogeatar 
lhe refpondeo, que fe nao agaftaífe, que os 
feus homens eftavam da banda dalém na tér
ra firme, atados de pés, e de maos, que lá 
tinha mandado, que dali a cinco dias Ihos 
mandaría.

C A P I T U L O  XLV.

De corno o grande Afonfo Dalboquerque, 
vendo que Cogeatar lhe nao entregava os 
homens, mandón recolher os officiaes da obra, 
e agente, que andava em térra, e o ma 'ts 
que pajjou com os Capitaes.

PAÍfados os cinco dias,  que Cogeatar to- 
mou pera mandar buícar os homens, 

mandou-lhe o grande Afonfo Dalboquerque
di-



dizer porGalparRodriguez, que o tempo, 
que Ihe mandara pedir pera fe bufcarem os 
teas homens, avia dias que era pallado, fe 
eram viudos , que lhos mandaffe. Cogeatar 
íhe difle, que eñe tinha mandado alguns cria
dos feus á terra firme em bufca dos Chrif- 
taos, e que nao vinham, nem tinham feito 
nada: que dilTefle a© íénhor Capitao mor, 
que Ihe mandaffe hum criado feu , em que 
tinha feito reprefaria, que fabia a terra mui- 
to bcm, pera o mandar em bufca dos feus 
homens , porque era muito diligente, que 
faria efte negocio differentemente de todos 
os outros, e dali a dous dias lhos mandaría. 
Tomado Gafpar Rodriguez da terra com ef- 
ta repolla , dille a Aronío Dalboquerque, 
que elle entenderá no alvorojo de alguns 
Mouros, que eram da parcialidade de Co
geatar , e ñas palavras de fiia repolla, que 
íhe nao avia de entregar os Chriltaos, é que 
defejava de quebrar com elle, e que andava 
neflas dilajóes a fim de pór em effeito al- 
guma trei^ao, que tinha ordenada, porque 
mandara tapar as bocas de duas rúas, que 
vinham ter ás cafas , onde eflava a feitoria 
de pedra, c cal. Advertido Afonfo Dalbo
querque diíto , que Ihe Galpar Rodriguez 
diffe , e por atalhar as malicias de Cogea
tar , determiriou de mandar alevantar máo 
da obra, e praticou elle negocio com Joao

da
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da N ova, e o Feitor, que ao prelente eíta- 
vam com elle no parao junto de térra ; e 
porque a ambos pareceojjem, mandou Afon- 
lo Dalboquerque, fem mais dilacao, a Joao 
da N ova, que recolfrefle todos os officiaes 
da obra , e a mais gente, que andava pela 
Cidade, porque nao recebelíem alguma afron
ta dos Mouros. Joao da Nova foi-le logo 
a térra, e fez recolher todos ao parao, de 
modo que antes do Sol podo nao avia nin- 
guem na Cidade; ecomo foram recolhidos, 
mandou Afonfo Dalboquerque chamar os 
Capitaes , e alguns Fidalgos á fuá náo , e 
juntos todos, diñe-ibes o que tinha pallado 
com Cogeatar, e o que lhe Gat'par Rodrí
guez dillera, e pedio-lhes que lhe dilfeflem 
o que faria , le lhe Cogeatar nao quileíTe 
entregar os homens. Praticado elle negocio, 
afíentáram, que le lhos Cogeatar nao entre- 
gafle, que lhe devia fazer a guerra, c def* 
troir Ormuz, le podeffe; e que lhe nao de
via de mandar o feu M ouro, que lhe man- 
dava pedir, nem os outros, que lhe o Rey 
pedia, porque tudo eram enganos, e men
tiras. Afonlo López da Colla foi de outro 
parecer , e dilfe, que por cima do que os 
Capitaes diziam, que feria bom mandar-lhe 
o Mouro , e dar falha a fuas mentiras, e 
diífimulafóes, pois eílava em fuá mao fazer- 
liie guerra cada vez que quifeífe. Afonfo Dal-

bo-

Parte I» Capitulo XLV. 223



boquerque pareceo^Ihe beni ette eonfelho de 
Afonfo Lopez da Coita , e mandou a Co* 
geatar o leu criado , e os dias, que lhe man
dou pedir; e nette interim ditte - ao Feitor, 
que diffimuladamente recolheflè a feitoria, 
eos homens, que nella tinlia. Cogeatar co
mo foube que iè mandava recolher a feito
ria , vendo que Afonfo Dalboquerque anda
va Tempre diante delle em tudo , por diffi- 
mular, e ver ièpodia antreter, mandou-lhe 
dizer por Almajá da parte do R e y , que lhe 
pedia muito por mercè, que náo mandafle 
recolher a feitoria , porque era grande ef- 
candalo pera os mercadores , e elle da fua 
parte recebia muito defprazer niflb. Afonfo 
Dalboquerque lhe refpondeo, que como que
ría fua Real Senhona que fiafle a fazenda 
delRey leu Senhor, e os ièus oflìeiaes del
le , iè Cogeatar tinha mandado atalhar com 
paredes duas mas, que vinham ter á feito
ria , e nao lhe quería mandar quatto bargan- 
tes , que lhe fugíram da fua Armada, que 
per muitas vezes lhe tinha mandado pedir: 
e com efta repolla lhe mandou amottrar por 
Joao Ettao as cartas , que lhe tinham feito 
da entrega doReyno, equediflèiFe aoRey, 
que lhe pedia muito por mercè que cuidaffe 
bem no que fazia, e nao faltatte de iùa pa- 
lavra , nem quifefle ter guerra com EIRey 
de Portugal leu Senhor, porque fé perdería:

e que
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P a r t e  I. C a p . X LV. e  XLVL iz f
c que vifTe bem aquellas cartas, e os íellos  ̂
com que eftavam affelladas, e que nao que-* 
braíTe a paz , que com elle tinha ademada 
cin nome delRey de Portugal , porque o 
Rey no de Omiuz nao le podía defender por 
armas, fenao com fifo, e bom coníclho. O  
Rey, e Cogeatar nao quiíéram ver as car-» 
tas, dizendo, que bem fabiam o que eíla- 
va nellas , e que fuá tenfao era comprilas 
inteiramente, porque elles eram valíalos del
Rey de Portugal; e que fe todas ellas cou
fas fazia por amor dos homens, que Ihe fu- 
gíram, que fe nao agaílaííe, que elles apa
recerían!»

C A P I T U L O  XLVL

Como Cogeatar manáou pedir ao gran* 
de Afonfo Dalboquerquefeguro pera os CbriJ* 
taos: E os Cápitaes Ihe mandáram reque
rer que nao fizejjh guerra d Cidade, e o que 
fobre ijfo pajfoü com elles.

N O  cabo dos dous dias ,  que Cogea
tar pedio pera mandar os Chrillaios,  

vendo Afonfo Dalboquerque que nao vi- 
nham, mandou-lhe dizer por Galpar Rodri
gues , que Ihe pedía multo que lne mandaf* 
le os leus homens, e nao andalle em dila
te s  , porque lho nao avia ele lofrer» Gal- 
par Rodríguez foi a térra, e deu elle recado 
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a Cogeatar; e paitadas muitas praticas fobre 
iíTo, diíle-lhe, que dilTeflé ao Capitáo mór 
que ]he mandaífe huns Mouros, que tomara 
no desbarato das nábs, que eitant leus cria
dos , e hum Alvará feu , em que prometía 
de nao fazer jultija dos homens, que logo 
lhos mandaría, porque náo quería ter güeña 
contelle, fenáo multa paz, eamizade, pois 
todos eram vaíTalos delRey de Portugal, e 
íémpre avia de eftar á lúa obediencia; epor 
aquí Ihe dille outras muitas palavras a finí 
de averem effeito lúas diífimulajóes. Gafpar 
Rodríguez tornou com ella repolla , e dif- 
fe a Afonfo Dalboquerque , que Cogeatar 
lhe mandára amoílrar os Chriflaos muito atar 
viados , e que os vira tao contentes de li,

3ue per cima deltas palavras, que Cogeatar 
izia, léafHrmava que lhos nao avia de en

tregar. Afonfo Dalboquerque, pollo que en
tendía muito bem lúas manilas, ementiras, 
diífimulou íémpre com elle, porque deléja- 
va de faber delles quem os fizera fugir; e 
porque nao ficalfe nada por fazer, tornou a 
mandar Galpar Rodríguez com o clcfito, 
que lhe pedio de léguro , e que lhe man- 
daflé dizer onde quería que lhe polélTem os 
Mouros, porque lhos mandaría logo. Par
tido Gafpar ^Rodríguez com elle recado, 
mandou Afonfo Dalboquerque a Joáo Ef- 
táo, que correífe todas as náos, e ajuntaflé
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os Mouros , que podiam íer duzentos , e 
embarcados eni hum zambuco, vieffe com 
elles á borda da agoa, onde elle eílava no 
parao: e como ali foram, mandou dizer a 
Cogeatar , que ali tinlia os Mouros , que 
mandafle os Chriítaos. Cogeatar Ihc reípon- 
deo, que os mandafle pór em térra, e que 
fofle hum Capitao ao Cerame polos Chrif* 
raos, que lá llios entregaría. Afonfo Dalbo- 
querque, como andava atalaiado de fuas trei- 
cóes , mandou a D. Antonio de Noronha 
leu fobrinho , e a Joáo da Nova com du
zentos homens , que poíéiTem os Mouros 
junto da fortaleza atados huns nos outros, 
c que ali efperafíém íéu recado r e mandou 
a Franciíco de Tavora, que fofle em hum 
batel ao Cerame polos Chriíláos , e a (Jai- 
par Rodríguez que fofle diante dizer a Co
geatar , que os Mouros eflavam em térra, 
que mandafle entregar os Chriíláos a Fran
ciíco de Tavora, que lá hia pera os trazer. 
E porque Gafpar Rodríguez comejou a tar
dar , e nao vinha com recado, mandou Afon
fo Dalboquerque hum mojo íéu a faber por
que tardava, e no caminho o achou que vi
nha já : e diífe-lhe, que Cogeatar o active- 
ra todo aquelle tempo íém Ihe refponder, 
que nao podéra íaber o íim por que o fize- 
ra, e que vira os homens vellidos de trajos 
de Mouros, com lúas efpadas na cinta, mui-

p ii to
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to ledos, como homens, que fabiam que os
nao aviam de entregar; e dcpois de muirás 
praticas , que tivera com elle, lhe difiera, 
que devia de mandar apreíéntar os Mouros 
ao Rey pera fe aquelle negocio fazer me. 
lhor, eque elle mandaría amoítrar os Chrif- 
taos aFranciíco deTavora. Afonfo Dalbo- 
querque enfadado delta repolla, mandou lo
go recado a D. Antonio, e Joao da Nova, 
que recolheffem os Mouros ao zambuco j 
porque Cogeatar náo entregava os Chrillaos, 
e no Cerame avia grande ajuntamento de 
frécheiros , e elle lhe iría dar collas com a 
mais gente , porque ordenando-lhe Cogea
tar alguma treicáo, nao nostomafle defaper- 
cebidos. Recomidos os Mouros ao zambu
co , deíembarcou Afonfo Dalboquerque,e 
ajuntou-íe com D. Antonio, e Joao da No
va , e eíliveram aífi hum bom eípa^o ao pé 
da fortaleza eíperando a determinado de 
Cogeatar; e como tudo foi alfoíTegado, re
col heo-fe aosbateis, efoi-fe á íua náo. Che- 
gado Afonfo Dalboquerque á náo, deu-lhe 
Antonio Fernandez, que era o corretor dos 
requerimentos, (como atrás tenho dito,) hum 
eícríto aflinado por todos os Capitaes, que 
eu tresladeí do proprio, que dizia affi: 

Senhor , fazemos ifto por efcrito, por
que por palavra nao oufamos, por quáo apaf- 

Jionadamente nos fempre rejpondeis ; e em
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cafo que vos, Senhor, nos tenhais dito per 
vez-es que EIRey vos nao manda que •toméis 
confelbo comnojco, ejie cafo he de tamanba 
(ubjlancia, que nos parece que fimos obri- 

[gados adarvo-loi e je  o nao fizejfemos, fie- 
riamos dignos de grande cajligo ; e porque 
efta guerra , que agora queréis fa ze r , he 
muito contra ofervtfo delRey nojfi Senhor, 
nos parece que Vojfa Merce deve de olhar 
muito bem , antes de a camelar , quanta 
culpa tem Cogeatar pera fim  rezao pórem- 
f i  ao taboleiro quinze mil cruzados de ren
da cada am o, afora a honra de tdo gran
de Cidade, e Rey no \ efe de todo Vojfa Mer- 
cé determina de Iha fazer  , c quebrar a 
paz , e ajfento, que com elle tem fe ito , a 

\ uos nos parece que o nao deveis de fa zer , 
porque mais firvifo  delRey nojfi Senhor Je- 
rd deixar agora efta Cidade, e dijfimular 
com Cogeatar , e pera o amo vir pojfante 
pera a fenhorear, e fig ura r , que déftroila 
pera fempre. E  fe  todavía VoJJ'a Mercé de
termina de fa zer a guerra , olhe bem que 

fija  com todo o refguardo, e figuranca defi 
ta Armada , em que vai mais ao fervico 
do dito Senhor, que ganhar, nem perder ef
ta Cidade agora , pois a todo o tempo fe  
póde fa z e r ; porque Jdindo Vojfa Mercé em 
térra de Orm uz, ou na Cidade, nos deter
minamos de nao ir comvofco , nem fer em
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ta l guerra , nemxonfelho enarque difl, 
feja  tierto, e depois o nao pojjamos, negar 
a (finamos aquí todas: oje cinco dias dome] 
de Janeiro de m il e quinhentos e oito an
uos. Jodo da Nova. Antonio do Campo. 4 fon\ 
Jo López da Cofia. Francifco de Tavora. 
Manuel Telez. 1

Vendo Afbnfo Dolboquerque efle den
tó , foi-fe á náo de Francifco de Tavora, 
e levoujoao Eftao Efcrivao da Armada com- 
íigo, e ali mandou chamar a todos; e feu
do juntos, diífe-lhes, que Antonio Fernan
dez lhedera hum eferito afllnado porelles,

3ue tinha muito bem guardado pera o man
ar a EIRcy feu Senhor: e que pois eftavam 

arrependidos do que lhc tinham aconl’eiha- 
do , e lhe parecía bem nao fe deftruir Or- 
muz, que lhe difléífem fe fe aífinnavam de 
náo íerem com elle nella guerra, como no 
feu eferito diziam; e que íe lembraífem que 
avia dous dias, que praticando com elles fe 
feria a guerra a Ormuz, fe lhe Cogeatar nao 
entregaífe os feus homens, que lhe aconfe- 
lháram que Iha fizeíle , e nao íe fiaffe ñas 
fuas palavras brandas, e doces, porque tu- 
do eram mentiras : e que agora os via tao 
mudados , que lhe parecia que ou era pai- 
xao, ou alguma coufa, que elle nao enten
día , porque de cavaleiros nao era refufar 
os trabalhos da guerra j porque EIRey Dom
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Manuel , pela confianza , que nelles tinha, 
os mandára em fuá companbia pera xonquiP- 
tarem aquelle R cyno: e queolbaíTem mui- 
to bem o que diziam, porque n3o lhe obe- 
decerem era irem contra o poder delRey, 
que Jhetinhadado íbbrelles. OsCapitaes lhe 
relpondéram , que era vetdade que lhe t¿- 
nham aconfelhado que fizefle a guerra a Or- 
muz, le Jhe Cogeatar nao déile oshomens, 
e que depois de lho terem dito , cuidárara 
niíTo, eaíTentáram fer muito de férvido dcl- 
Rey noflb, Senhor fazer-fe, e por iíTo devia 
de a efcufar quanto podeífe , e diílimular 
com Cogeatar ; porque EIRey D. Manuel 
lhe manaava em leu Regimentó, que tildo 
o que fizeíTe folie com confelho delles , o 
que elié nunca quiíera tomar, e fazia rudo 
o que queria , - fem lhe dar conta de nada. 
E poraqui foi cada hum tratando dos agra- 
vos, que delle tinham. Afonfo Dalboquer- 
que lhe reípondeo, que os trabalhos da guer
ra nao le podiam chamar agravos , e que 
o folfem, nao era tempo pera fe falar nel- 
Jes , íenáo pera acabada aquella fortaleza, 
a defenderem em que pez aos Mouros. E  
fe os agravos, que diziam eram de feu of- 
ficio , que na India tinham o Viforey, que 
Jhe faria juftija , e EIRey D. Manuel em 
Portugal que o caítigaria : e o que agora 
mais compria ao fervico delRey era fe aviam
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de 1er corn elle em aquella guerra, ou náo. 
Franciico de Tâvora difle , que feria com 
elle , e fùria tudo o eue lhe elle mandate, 
Todos os curros Capitáes & affîrmârant de 
rúo fùzerem outra coufa, iènao à quetinham 
dito no feu elcrito. Joâo da Nova começou 
a  dizer, que fe Os Capitaeseftavam naquel* 
la determinalo, era por elle mandar reco. 
Jher a gente da Cidade lem feu confelho : 
e  que pois Cogeatar diziayque todos eran 
valíalos de EIRey de Portugal, efcufado en 
fazer-lhe a guerra. Afonib Dalboquerque lhe 
refpondeo : IJJo me ouvereis vtis de dizer, 
quando vos mandes recolher a gente y e nas 
agora , pois o f iz  com vojfo confelho-, e ds 
Feitor -y e fem mais querer ter pratica corn 
elles, os deipedio. Afonib Lopez da Coffa 
como chegou á lúa nao , mandou ajuntar 
toda a gente, e quiz fàber déliés le eftavam 
na Aia determinalo : todos lhe refpondê- 
ram, que elles aviara de morrer, onde ôfeu 
Capitao mdr morrelTe. PaiTadas eftas prati- 
cas, foi«fe Afonfp Dalboquerque pera a fua 
nao’ enfadado della determinaçao dos Capi- 
táes ; e eftando alii fufpenfo no que nefte ca
lo farla, chegou Fer nao Soares, e diiFe-lhe, 
que os Capitáes ficavam muito arrependidos 
doeferito, que lhe tinhara mandado, e mili
to mais das palavras , que cora eHe paila- 
rara : que lhe pediam multo por merce que
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Parte I. Cap. XLVI. e XLVII. a j j
fe náo lembrafle diflo, porque a paixáoos 
fegára, e que todos eítavam preítes perá o 
fervirem naquella guerra, e fazerem tudo o 
que lhes mandafle.

C A P I T U L O  XLVII.

De como o grande Afonfo Dalboquerque de-
termino» de fazer guerra a Órmuz: e 

como a gente do Rey, que eftava em 
guarda dos pocos de Turumbaque, 

fot desbaratada pelos nojfos.

T Endo o grande Afonfo Dalboquerque 
aflentado de fazer guerra aoReydeOr- 

muz, feihe nao mandalTe entregar os ChriC- 
taos; primeiro que acome§afle, quiz enten
der no alvoro^o*-dos Gapitáes,'e faber fe o 
recado , que lhe mandáram por Femáo Soa
res , era mais que comprimento; porque náo 
querendo clles eftar á fuá obediencia, como 
tinharn dito , proveria de outros Capitaes 
ñas náos , que fervifTem a EIRey; e man- 
dou ajoáo Éftao Elcriváo da Armada, que 
da fuá parte diíTefle a Antonio do Campo,

Íjue tinna algumas culpas delle, que deixaf- 
e a fuá Capitanía , e fe vieíTe prefo á fuá 

náo : e aos outros Capitáes , que pois fuá 
determinado era nao fervirem EIRey na- 
qucJJa guerra, que deixaflcm as fuas náos, 
e que elle as proveria de Capitáes, que íer-



viíTem aE IR ey, e eftiveffem á fuá obedien- 
cía. > e que de tudo o que paflafle coui el* 
les fizeíTe autos. Os Capitáes vendo eña de* 
terminado de Afoníb Dalboquerque, enver* 
gonhados do que tinham cometido , diífe- 
ram a Joao Eítao , que elles eftavam arre, 
pendidos do que tinham dito , e feito , e 
qué ifto Ihctiniiam mandado dizér porFer- 
nab Soares, eque elles eftavam preftes pera 
o fervirem, eíbrem com elle naquella guer
ra , que quería fazer. Afoníb Daíooquerque, 
vifto o arrependimento dos Capitáes , por
que o tempo náo era pera caítigar culpas \ 
pela néceílidade que debes tinha, perdoou- 
lhes , e tomou-lhes fuas Capitanías , íalvo 
a de Antonio do Campo , a que náo quis 

, tomar a liia , por ter informa^ao que tora 
autor de todas ellas emburilhadas. Palladas 
ellas praticas , que teve com os Capitáes, 
mandou-lhes que fe chegaflem á térra com 
fuas naos quanto mais podeíTem, e deixaf- 
femrageiras por popa pera fe tornarem atrás 
cada vez que quifeném, e com a artelharia 
deftem batana á fortaleza do R ey , e que 
cada hum tivelTe ao longo da fuá nao hum 
parao pera os emparar da artelharia, que os 
Mouros tinham no muro da fortaleza ; e 
mandou ao leu Meítre, quechegaftetambem 
a fuá náo a térra quanto podefle da banda 
do porto, do Ponente« Os Capitáes deram

aquel-

. f|4  COMMENT. DE A. D aLBOQUERQUÉ



aquelle dia bataria com tanta furia á Cida- 
de , que matáram muita gente na fortaleza, 
e derribáram rnuitas cafas pela Gdade. Os 
Mouros tinham a fuá artelharia afíéllada táo 
alta , que de baixa mar nao fazia nojo ás 
naos, porque paflava por cima dellas, e de 
preamar daya nos paraos , que tinham por 
emparo; e fe metiatn algum no fundo, ca
da Capitao punlia logo outro em feu lugar. 
Envergonhado Antonio do Campo de ver 
os Capitáes ñas fuas naos pelejar, e elle fó- 
ra da fuá, mandou pedir a Afonfo Dalbo- 
querque que llie perdoaífe feus erros pafla- 
dos , e llie tornalTe fuá náo pera com ella 
ajudar feus compaiiheiros , e que eUe feria 
rudo o que elle mandañe. E  porque neile 
tempo, tinha neceflidade de homens , pollo 
que Antonio do Campo follé o que ordia 
todalas emburilhadasperdoou-lhe, c man- 
dou-lhe entregar o feu navio : e aos Capi
táes diíTe, que ao outro dia tomalfem a dar 
batería á fortaleza ; e foi com tanta furia, 
que os repairos da artelharia grafía, por fe- 
rem podres , arrebentáram todos. Afonfo 
Dalboquerque vendo iilo , mandou afallar 
as naos pera o mar, e poz-fe em ordem pe
ra tolher que náo vieíTem mantimentos, nem 
agoa á Cidade , e cercou a Ilha em roda 
com toda a Armada , e mandou por fogo 
a todas as náos, que no porto ellaram com

feu
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feu feguro , requerendo primeirq a Cogea- 
tar per muitas vezes que entregaífe os ho- 
mens , que lhe tinha tomado , lembrando- 
Ihe o aflento , que elle , e o Rey tinham 
feito , quando lhe entregára o govemo da- 
quelle Reyno em nome aelRey de Portugal. 
E  com cita ordem , com que tinha cercada 
a Cidade , comejou aver nella muita falta 
de mantimentos, e de agoa, porque lhe nía 
podía vir da térra firme ; e íabendo Afonfo 
Dalboquerque a falta que avia, mandou-lhe 
apertar mais o cerco, e notificou aos Capi- 
taes, e a toda a gente da Armada, que nía 
determina$áo era nao fe alevantar daquelle 
cerco até lhe o Rey nao entregar a Cidade, 
e que já nao fazia fundamento de ir ao ef- 
treito. Aflentado ifto, mandou a Manuel Te- 
le z , que íé fizefle preftes pera levar os man
timentos que tinha á fortaleza de CJocotorá; 
e tendo nova no caminho que por aquella 
cofia andavam algumas náos de Portugal, 
que fe vilfe com os Capitáes , e Ihes diffef- 
lé da fea parte , que o vieflem focorrer, e 
que lhe trouxeffe todas as munijóes de guer
ra que achafie, porque de tudo tinha necef 
fidade. O  povo da Cidade vendo-fe atalha- 
do de maneira , que de nenhuma parte lhe 
podía vir agoa, que era o que fe mais fen- 
tia, ajuntáram-fe os principaes Mouros del
ta * e foram-fe ao Rey , pedindo-lhe que'

man*
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mandarte guardar os pocos de Turumbaque,

?ue eftavam no Cabo da Ilha , porque os 
ortuguefes fe nao apoderaftem delies, e da* 

li fe podería foprir a muita falta, que avia 
de agoa. O  Rey mandou logo hum Capi- 
tao com gente ae pé, e de cavalo pera efta- 
rem em guarda dos poyos , e tendas , em

?ue fe podeflem agalálhar. Avilado Afonlb 
)alboquerque delta determinado dos imi- 

gos, mandou-os huma noite efpiar; e íabi- 
da a ordem , em que eftavam, nao fofren- 
do tarda nya , mandou D. Antonio de No- 
ronha com cem homens , c Francifco de 
Tavora, e Joao da Nova com outros cen- 
to , que os foflem cometer; e eftando pref- 
tes, embarcáram nos bateis , e partíram á 
boca da noite; e chegando aos poyos, que 
íeriam duas horas ante menhaá , deram lo
go nos Mouros, que eftavam bem delcuida- 
dos do que lhes aconteceo, e desbaratáram- 
nos, e matáram dous Capitaes principaes do 
R ey, que eram vindos com aquella gente, 
e muitos Mouros de pé , e de cavalo , e 
queimáram humas pocas de cafas , que ali 
eftavam , e todalas tendas, que trouxeram 
pera leu gafalhado; e acabado ifto, enché- 
ram os poyos de homens, e cávalos, e ca
melos mortos , e recol héram-íe aos bateis 
com ella vitoria, e vieram-le pera as náos, 
trazendo comligo dous archeiros, que ali ca-
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tiváratn, dos quaes íoube Afoníb Dalboquer-

3ue, que avia dias que o Rey por conielJio 
o Rey cegó , e dos Govemaaores da tér

ra tinha determinado de le alevantar contra 
elle, ematar todos os Portugueíés, que an- 
daflem na Cidade, porque eftava muito ar- 
repcndido de lites dar lugar pera fazer for
taleza , e que na Cidade avia muita falta 
de agoa; e Cogeatar por fe náo fiar de nin- 
guem, tinha a chave de huma ciflerna, que 
leria de oitenta covados, e t’ 1 '
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Dalboquerque, podo que elles Mouros, que 
guardavâm a dilema, tinham ofocorro cer- 
to por eilarem perto da Cidade, com tudo 
pelos enfadar determinou de. os ir cometer, 
e fez-le prefles com toda a gente, e partió 
das náos ante menhaá, e mandou Francifco 
de Tavora na dianteira com quarenta ho- 
mens, que délie neJIes ; e elle com toda a 
mais gente foi nas lúas collas, e deram tao 
de fupito nos Mouros, que os puferam lo
go em desbarato, e foram-nos feguindo hum 
pedaço, matando muitos Mouros de pé; e 
ao leu Capitao, que andava a cavalo, e Lo- 
po Alvarez , criado do Condeílabre, foi o 
primeiro , que Ihe pos a lança. Dos noflos 
foram muitos feridos com frechas , porque 
os Mouros de cavalo hiam fugindo , e ti
rando com ellas aos noíTos, que os leguiam

da della hum Capitáo com

fem
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fem ordem. Afoníb Dalboquerque, temen- 
do-íe do focorro, que ihe podía y ir, man,  
dou a D. Antonio de Noronha que os re- 
colheíTe , e quebrou as portas da cifterna, 
e enchéram-na toda de corpos , e cávalos 
morros, e com ella Vitoria ié foi embarcar 
nos bateis, e veio-fe pera as náos.

C A P I T U L O  XLVIII.

De como Cogeatar tornou a mandar deje»- 
tupir os pof os de Turumbaque, e a gen

te , que tinha em guarda deiles, ja i 
desbaratada pelos noffos, e o 

mais que pajjou.

P Aliados dous dias depois defte desbara
to , porque na Cidadc avia muita falta 

de agoa, e comegavam a morrer muiros me* 
ñiños dé fede, e de nenhuma outra parte le 
podiam prover com brevidade , íenao dos 
pojos de Turumbaque, (pela muita vigilan
cia , e cuidado, que o grande Afonlo Dal- 
boquerque tinha de guardar a Ilha toda em 
roda,)  determinou Cogeatar de mandar lé- 
cretamente defentupir os pojos , e mandou 
a iílo hum Capitao com gente de pé, e de 
cavalo, e muitos camelos, e bellas pera tra- 
zerem logo agoa á Cidade. Afonfo Dalbo
querque como tinha filas intelligencias, pera 
laber tudo o que o Rey ordenava, por Mou-

ros



ros a que dava múitó de fuá fazenda , foj 
lago avifado difto, eféz preftes Manuel Te- 
lez , e Afonfo López da Coila cdih cento 
e cincoenta homens pera inem faitear ella 
gente , e que tornaífem a intupir os pojos. 
Os Capitaes fe partíram de noite por mar, 
e chegáram aos pojos, comecando de ama- 
nhecer, e deram logo nos Mouros ; e co* 
mo ellés eílavam defcuidados , foraín dcf- 
baratados, e fem fazcrem reiiilencia, fe po- 
feram em fúgida, e os noíTos os foram fe- 
guindo , e no alcance maráram muitos, e 
tornáram-fe a recolher aos pogos , e ntatá- 
ram todos os camelos, e azemelas, que os 
Mouros ali tinham pera levarem agoa, e en
tupirán! os pofos. E  feito iflo, recolhérant- 
fe áos bateis , e tornando-fe pera as naos, 
topáram no caminlio Afonfo Dalboquerque, 
que vinha nos bateis com gente pera osaju- 
dar, fe folie neceflario. Qs Capitaes Ihe con- 
táram tudo oque tinham pallado: e ellelhe 
louvou muito o feito» e o modo» que tíve- 
ram em cometer os Mouros. E  difle-lhes, 
que tinha por enformajao, que íbbre aquel* 
les pogos eftava hum oüteiro alto talhado a 
pique ao mar, onde fe podía fazer hum for
te , em que podia eítar artelharia, e gente, 
que defendeflem nao fe levar dali agoa pe
ra a Cidade , que feria bom verem aquello 
litio, e o que le nelle podia fazer, porque
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tolhendo-lhe aquella agoa , de neceífídade 
ib avia o Rey de entregar, porque nao ti- 
nliao donde le prover, fenáo com muito tra- 
ballio, e riíco das vidas. Com ella determi
nado voltáram todos, e foram defembarcar 
110 porto, e comeando a caminhar pelo cer
ro acima , víram gente de cavalo, que vi- 
nham da Cidade em íocorro de huns pou- 
cos de archeiros, que ali fícáram do desba
rato pallado. Afonío Dalboquerque avendo 
vida delles, eíteve quedo com toda a gente, 
e mandou Afonío López da Colla, D. An
tonio de Noronha , Manuel T elez, e Jor
ge Barreto, que tomaíTem a dianteira á nof- 
la gente , e os tiveflem que nao andaflem; 
e feitos todos em hum corpo , mandou a 
D. Antonio com cem homens , que lobille 
o outeiro, e cometefle os Mouros : e elle 
deixou-fe eítar na praia com a mais gente 
á villa delles. D. Antonio ouve-fe tao vale- 
rofamente no fobir, que deu nos archeiros 
priineiro que a gente de cavalo chegafle, e 
pollos em desbarato , foi-os leguindo por 
hum vale, que hia ter á,Terra. A gente de 
cavalo, que vinha da Cidade, vendo os nof- 
Tos defmandados, comejáram a travar com 
elles. Os archeiros como fe víram favoreci
dos da fuá gente de cavalo, fizeram volta, 
e vieram-íe ajuntar com elles, e cometéram 
D. Antonio. Afonfo Dalboquerque vendo os 

T m . I. <¿ nof-
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noíTos emburilhados com gente de cavalo 
mandou dizer a D. Antonio que fe recolhef- 
ie pera onde elle eftava; e porque tarda va, 
mandou-lhe dizerpor AfoníoLópez daCof' 
ta que fe recolhefle logo, e com elle fegu- 
ro recado le veio recolhendo pelo vale abai. 
xo , hum pouco mais depreífa. Os Mouros 
como víram que D. Antonio fe recolbia, 
apertáram mais com elle. D. Antonio como 
le vio apreífado dos M ouros, voltou, e fe- 
los arredar de íi , íicando alguns archeiros 
eílirados por elle chao mortos, e recolheo- 
fe á praia, onde feu tio eftava, e os Mou
ros pegados com elle lem ordem, e mará- 
ram hum mojo junto com Afonfo Dalbo- 
querque de huma fréchada pela cabera , o 
qual vendo os Mouros alfi desmandados, 
mandou a D. Antonio que tornalTe a dar 
nelles com a fuá gente, e nefta volta matá- 
ram tres Mouros de cavalo, que fe quife- 
ram aventajar dos outros, homens bem tra
tados de vellidos, e de armas. Os de cava
lo como víram eftes mortos , deixáram as 
armas, e as cubertas dos cávalos pera fica- 
rem mais leves, e puíeram-fe em fúgida pe
ra a Cidade. Foram feridos nefte desbarato 
D. Antonio de íete fréchadas, Gonzalo Quei* 
mado, NunoVaz de Caítelo-branco, e An
tonio de L iz , e outros, e tornáram-fe a re- 
colher. Os archeiros , polio que fe viíTem

fem

242 COMMENT. DE A . D aLBOQUERQüE



fem a gente de cavalo, ajuntáram-fe na bo
ca do vale com animo de le vingarem , e 
ás fréchadas comejáram a tratar mal os nofe 
los. Afonio Dalboquerque enfadado da fuá 
contumacia, dille aos Capitáes, que dellem 
nelles, e foram-nos íéguindo por hum vale 
acima, e efeozéram-os de maneira, que nao 
oufáram de cometer mais os noíTos , e pu- 
lcram-fe todos juntos em hum outeiro , e 
reda volta feríramAfonfo López da Colla, 
Manuel Telez , Jorge da Silveira, FernSo 
Feijo, Joao Rodríguez Pireira. Afonio Dal
boquerque como tere os Mouros afaítados 
de ii, recolheo-fe aos bateis, e veio-fe pera 
as naos, fem fe determinar no lugar que hia 
ver ; e de dous frécheiros, que le afi cati- 
váram , foube que os de cavalo que mata- 
ram , era hum aelles íilho de Rexnordim, 
homem muño cavaleiro, que viera da Per- 
lia com gente a íérvir o Rey naquclla guer
ra , pelo qual fe fez tamanho pranto na CÍ- 
dade, que ñas náos fe ouvia. Eftes tres Ca
pitáes , que aquí matáram, pagáram a lbbcr- 
fea, com que fe oferecéram ao Rey pera guar
daren! eítes pojos.
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C A P I T U L O  XLIX.

Do recado , que o Rey mandou ao grande 
Afonfo Daiboquerque, pedindo-lhe pazes, 

e a repofta que lhe deu, e o que paJJ'ou 
na liba de Queixome indo to

mar agoa.

REcolhido o grande Afoníb Daiboquer
que com cita vitoria pera as náos, foi- 

lhe dito, que depois de elle fer partido pera 
Turumbaque, faíram duas almadias de noi- 
te da Cidade pera a térra firme ; e defejan- 
do de faber o fundamento delta ida , man
dou logo Duarte de Soufa com dous elqui- 
fes muito bem aparelhados pera qualqucr 
coufa que lhe focedeíTe , que as folie efpe- 
rar por aquella parte por onde ellas faíram; 
e as almadia? tomando denoite, vieram dar 
de íupito com Duarte de Soufa; e como oli
ve villa dellas, foi-lhes dando ca^a, e antes 
de chegarem a térra as tomou ambas, e veio- 
fe com ellas a Afoníb Daiboquerque; e dos 
Mouros , que fe ali tomáram , foube que 
Cogeatar, pela muita falta que na Cidade 
avia de agoa, mandava almadias ligeiias do 
remo a Nabandc por ella de noite, porque 
podiam ir ao longo de térra mais fecrctas 

ue os paraos. Sabido ifto dos Mouros, man- 
ou-lhes cortar as orelhas, e os narizes, e

lan-
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lancalos cm térra , e queimar as almadias, 
c dali por diante mandava vigiar a ribeira 
pera atalhar efte remedio, que Cogeatar buf- 
cou pera averagoa. Opovo daCidade ven- 
do-fe apertado defta maneira , e pofto em 
grande neceífidade de fome, e fede, como 
eranoite, ajuntavam-fe muitos homens, mo- 
lheres, e meninos, e hiam-íe derredor dos 
pâ os do Rey , e com grandes brados , e 
gritas lhe peaiam que ouvefle piedade del- 
les , e dos trabalhos , que padeciam com 
inorte de pais, maridos, filhos, e parentcs, 
fem efperanja de Ihes vir focorro de nenhu- 
ma parte, e tudo por Cogeatar nao querer 
entregar quatro Omítaos, que nao aprovei- 
tavam pera nada , nem tinliam neccíTtdade 
delles: e por aqui diziam muitas defaventu- 
ras, que paíTavam, que era laílima ouvilos: 
os gritos eram tamañitos , que ñas naos íe 
ouviam. O Rey vendo eftes trabalhos doíéu 
povo, e as grandes necellidades, em que a 
Cijade eftava, determinou por coníélho do 
Rey cegó de mandar pedir mifcricordia ao 
grande Afonío Dalboquerque , e mandou- 
lhe dizer por Alma^á, hum Mouro capado 
muito leu privado, que elle eftava arrepen- 
dido de tudo o que era pallado, e que lhe 
jurava por lúa lei , que elle nao tinha ne- 
nliuma culpa: que lhe pedia muito por tuer
ce que fe contentaífe com a deftruijao, que
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tinha feita naquella Cidade, e que elle fáiy 
tudo o que elle quifeífe. Afonfo Dalboquer. 
que lhe reípondeo, que le o Rey quería con. 
cerro, e ter amizade com elle, que primei. 
ro lhe avia de mandar entregar a fortaleza 
delRey de Portugal feu Senhor , e os feus 
homens , que lhe tinha tomados, e toda a 
fezenda , que ficára na feitoria, com rodas 
as deípelas; e fatisfeito tudo, falaié em con
certó , porque doutra maneira o nao avia de 
ter com elle. Alma já foi com efta repolla a 
térra. O  R ey , depois de praticar elle negó 
ció com o Rey cegó , e Cogeatar , e com 
effes Mouros principaes do leu govemo, 
refpondeo, que na fortaleza nao falafle, por
que lha nao avia de dar , que dinheiro lhe 
daría quanto quifeífe. Afonío Dalboquerque 
vendo repolla tío  foberba , e eníendendo 
que era forjada por Cogeatar, dille aAlma- 
fá , que difleífe ao R ey , que elle nao tinha 
neceílidade do leu dinheiro, nem quería na
da delle, fenao a fortaleza, que era delRey 
de Portugal, ganhada com íua gente, e Ar
mada , que fe lha nao deílé, nao falafle em 
concertó, e que elle efperava que Cogeatar, 
que lhe aquilo fazia dizer , le arrependeíTc 
em algum tempo de lho ter aconfelhado. Co
geatar como labia que osCapitaes nao eran 
de parecer que fe fízeífe a guerra ao Rey, | 
mandcu-lhe logo denoite dizer aos navios,

Olh |
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[onde eftavam junto de térra, que Jhe fázia 
1 faber que o Rey tiveramuitos comprimen- 
tos com o íeu Capitáo mór, e lhe offerecéra 

jmuito dinheiro, pera que nao deftruille aquel
la Cidade, que eftava á obediencia delRey 
[de Portugal, e todos eram íeus valíalos, e 
que o nao quifera aceitar ; que o Rey deter- 
j mina va de mandar hum navio com recado 
tao Viíbrey da India, e dar-lhe conta deltas 
íem-rezóes quelhefazia. Afonfo Dalboquer- 
que foi logo avilado diilo , que Cogeatar 
paíTára de noite com os Capitáes; mas diP 
fimulou com elles íém os caftigar, como el- 
les mereciam , até ver fuá determinado, e 
foi continuando a guerra como fazia, e por
que na Armada avia muita falta de agoa, 
rnandou a Antonio do Campo, e Pero Vaz 
Dorta Feitor ao porto de Nabande, e viflem 
fe com dadivas , ou dinheiro podiam aver 
agoa, porque os moradores daquelle porto 
vivem diíTo, e trazem-na a Ormuz a vender. 
Chegados ali, hum Capitao do Rey de Or
muz , que eftava com gente em guarda da
quelle porto , nao quis ter prática com os 
noflos, nem coníentio que Iha vendeflem por 
dinheiro. Antonio do Campo, vendo a de
terminado do „Capitao , tornou-lé pera as 
naos , e contou a Afonfo Dalboquerque o 
que paflara, o qual fe fez logo preltes pera 
em pelfoa ir á Una de Queixome tómala por

for-
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força, por fer mais pertp, e levou comlîg0 
Antonio do Campo, e Francifco de Tavo. 
ra com cem homens, e paraos, e Mouros 
que eram ufados neile officio detrazer agoj 
à Cidade, e deixou Joáo da Nova com to- 
da a mais gente com feu poder em guarda 
das náos. Eftando tudo preítes, partíram de 
noite, e chegáram á llha antemenhaa, e pri- 
meiro que defembarcaífem, mandou Afonfo 
Dalboquerque por atalaias derredor dos po- 
ços pera vigiarem toda a terra ao longe, e 
Duarte de Soufa , e o Feitor que tiveffem 
cuidado de fazer carregar os paraos dagoa 
com muita brevidade. Ordenado iíto, defem- 
barcou com toda a gente, e foi marchando 
direito a hum lugar , que fe chamava Ar- 
bés, que eílava hum pedaço afaftado da bor
da dagoa , e mandou a Jorge Barrete com 
dez homens , que foífe por huma comiada 
alta vigiando a terra , e a Antonio do Cam
po com cincoenta homens que foíTe diante, 
e déñe no lugar, Antonio do Campo como 
chegou , deu logo nelle ; e Afonlo Dalbo
querque , que hia ñas lúas coilas, deu por 
outra parte com Jorge Barreto , que já ali 
era, e matáram alguns Mouros ; e como o 
Rey nao tinha aqui guarniçao de gente, os 
Mouros , que acodíram, vendo-fe maltrata
dos das noffas efpingatdas , poferam-fe em 
fúgida, ç deixáram o lugar. Afonfo Dalbo-

¡
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querque como o vio defpcjado, e que nao 
tinha deque fe rotear, mandou recolher to
dos os mantimentos aos bateis, e andando 
nefta prela, ouvíram hum tiro de bombar
da pera aquella parte , onde elles ficáram, 
e mandou logo recolher a gente , porque 
Ihe pareceo que era final que Jhe faziam, e 
veio-fe em corpo com toda ella direito á 
praia, e em chegando, difle-lhe Duarte de 
Soufa , que eilando fazendo agoada, viera 
hum Capitao com trinta Mouros , c duas 
bombardas em camelos , e que elle em os 
vendo fe recolhéra aos bateis , e fe pofera 
de largo, e o Capitao mandára decer as bom
bardas dos camefos, e comc$ára a esbombar- 
dear ; c aos primeiros tiros, vendo a noíla 
gente que vinha, tornara a carregar as bom
bardas , e recolher-fc muito deprefla. Afon- 
fo Dalboquerque acabou de tomar fuá agoa, 
e partio-le, e em chegando ás naos, loubc 
que Joao da Nova fora de noite no feu cf- 
quife a térra falar com os arrenegados , e 
comalguns criados deCogeatar, oquelen- 
tio muito pelo fazer íem fuá licenca , dei- 
xando-o em guarda daquella Armada em 
feu nome.
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Do que o grande Afmfo Dalboquerque pa¡. 
fou  com Jodo da Nava por nao querer ir 

a Nabandé, onde o mandava.

C Omo o grande Afonío Dalboquerque 
foi ñas naos, ao outro dia mandou di- 

zer a Joao da N ova, e a Francifco de Ta- 
vora, que elle tinha novas que ao porto de 
Nabande era chegada huma calila, que vi* 
nha da Perlia pera Ormuz com mantimen- 
tos, e outras mercadorias ; que fe fizeflem 
preftes com íiia gente pera irem lá , e que 
vieUem abordo da fuá náo pera lhes dizer 
o  que aviam de fazer. Francifco de Tavo- 
ra, como Ihe deram o recado, fez-fe logo 
preftes, e veio-íé á borda da náo Capitaina 
ás horas, que lhe tinha mandado ; e por
que era tarde, ejoáo da Nova nao vinha, 
mandóu-lhe Afonío Dalboquerque dizer, 
porque tardava, que Francifco de Tavora 
avia muitas horas que lá eftava efperando 
por elle: e Joao da Nova lhe mandou di
zer , míe fe tardava , era porque a gente da 
fuá náo nao o quería acompanhar , e que 
elle fe nao avia de ir. Afonío Dalboquer
que como eftava mal contente delle pelo que 
nzéra fendo ido á Ilha de Queixome , e 
enfadado tambem delta repolla, metco-fe no
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leu eíquife com Joáo Eftáo, Elcriváo da Ar
mada , e alguns homens, e foi-lé já de noi- 
tc á nao de Joáo da N ova; e entrando nel- 
la , porque vio a gente alvorojada, e polla 
cm lhc defobedeccr , diflimulou, e dme a 
Joáo da N ova, que os fizeíle embarcar nos 
bateis, e que le foíTe á fuá nao. Elle ( co
mo homem, que náo eílava fóra defta cul
pa) náo o quis fazer, e diíTe-lhe, que aquel
la gente nao quería ir pelejar á térra firme, 
porque náo eram a iíTo obrigados; e fe que
ría que lá foílém, que lhe mandafie dar lúa 
parte dos vinte mil xerafíns, que o Rey de 
Ormuz tinha dado de pareas. Afonfo Dal- 
boquerque lhe difte , que os fizeffe embar
car, que elle lhe respondería. E pollo que 
por muitas vezes lho diflefle, fempre le efi- 
cufou, dizendo, que a gente náo quería. En- 
tendendo Afonfo Dalboquerque que tudo 
nacía de Joáo da Nova , e nao da gente, 
diíTe-lhe: Muitos dias ha que eu fe i os con- 
felhos , em que vos, e os outros Capitaes 
andais, e tudo dijjtmulei, fazendo fempre 
que o nao fabia , porque defejava de aca
bar efta fortaleza em p a z , e todos ofizef- 
tes de maneira, que fe  veio tudo a perder; 
e nao contentes aifto, Jendo eu na liba de 
Queixome , deixando-vos a vos, com todo 
meu poder, em guarda defta Armada, fo f  
tes a térra fa la r com os intigos cercados,

e com



e com os bomens, que me fugíram , nao ten. 
do, licenfa minha pera o poder derfaztr¡ 
edefobedecer-me agente da vojfa nao, fin- 
do eu vojfi Capitao geral, ñafie de os ter
etes amotinados contra mi , afirmando que 
ibes tenho tomado a parte , que Ibes cabio 
dos vinte m il xerafins, que o Rey de Or- 
tnuzs pagou de pareas : e que EIRey Dom 
Manuel nojfi Senbor mo mandava em meu 
Regimentó , nao findo a jfi, e tudo ifio be 
a fim de eu deixar efla emprefa : porque 
todos defijais de vos irdes pera a India 
carregar vojfas quintaladas enfadados da 
guerra, e nao vos lembra que efta abriga
ndo tanto be minha, como de todos, e que 
nos convem darmos boa conta a EIRey nof- 
fo  Senbor defie Reyno, que temos ganhado. 
E  fifrer Cogeatar tantos trabalbos, e ne
cesidades , fim  me querer entregar quatro 
Chrifiaos, viftoeftd, quefabe y queme acm- 
filha is todos , que deixe a guerra , e me 
v á ; e quem tem efta culpa, EIRey noJfoSe- 
nbor o faberd. Joao da Nova nao ficou mui- 
to contente deltas coufas , que ihe Afonfo 
Dalboquerque dille, e come$ou-íe adeícul- 
par; e quanto era amotinar a gente da fuá 
náo , que lite perguntaíTe quantas vezes os 
reprendéra, e Forcára que le embarcalfem, 
lem Ihe quererem obedecer: e o que dizia 
das quintaladas , era verdade, que quando
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em Calayate lhe pedíram licenja pera le ir 
pera a India, fora pera carregar a lúa néo, 
c ir-le pera Portugal, como lhe T rillo  da 
Cunha tinha mandado em Cocotorá que o 
fizciíe , pera lhe levar recado antes de fuá 
partida , do que elle tinha feito naquella 
colla, e r uifera ir fem fuá iicen-

P a r t e  t. C a p i t u l o  L. syj

9a, que era
da Nova era de animo auliinado, e fober- 
bo , comejou a dizer muitas doudices , e 
fazer grandes alvorojos, de maneira que era 
o arroido tamanho na nao , que os Mou- 
ros, que eftavam nos muros da Cidade vi
giando , comejáram a dar grandes gritas, e 
atiráram quatro tiros de artelharia, falando 
muitas palavras contra Afonfo Dalboquer- 
que, como gente, qoéfabia daquelle alvo- 
rojo, e divisao; e vendo elle euas coufas, 
e que já nao aproveitavam boas palavras, 
pareceo-lhe que pera o crédito de fuá pef- 
loa feria mais onefto matarem-no a li, que 
fofrer defobedecerem-lhe, e remeteo a hu
ma efpada de hum grumete que achou , e 
faltou com os que eram autores defle alvo- 
rojo , no convés , e felos embarcar, e che- 
gou-fe a Joáo da Nova , e levou-o pelos 
peitos, e diffe-Ihe, que fe embarcafle logo. 
Como a gente da náo vio Afonfo Dalbo- 
querque embarajado com Joáo da N ova, 
nao ouve ninguem mais que oulalfe falar,

e ib-



c foram-fè todos embarcar. Joáo da Nova 
corno fe vio atalhado , (pera defcuipa do 
que tinha feito, ainda que foiTe contra fuá 
honra, ) puxou pela barba, que trazia muì- 
to comprida, e tirando alguns cábelos, que 
atou em hutn lenco, come^ou a dizer alto: 
Eu me irei à ElRey, e di ante do feu Con- 
felbo Ihe pedirei ju jlica  dejlas barbas, qoe 
me arrancantes, em pago dos férvidos, que 
Ihe tenbo feitos nejìas partes da India. Afou. 
fo Dalboquerque Ihe reipondeo fèveramea- 
te : Eu nao vos pus as nidos na barba \ t 
ainda que vo-la arrancdra toda ■> polo que 
tendes fe ito , e por me defobedecerles i nem 
por ifjo me omera EIRey nojfo Senbor de 
mandar cortar a cabeca ; e fe  eu ufara cm- 
vofco , e com os outros Capitaes do rigor 
de meu Regimentó, quando todos comen
tes a dañar as coufas de O rm uz, nao ef- 
tiveram ellas no eflado, em que agora ef- 
tam ; mas fofri-vos com muita paciencia, 
cuidando que affi fe  faria  o fervico delRey 
melhor, que era o que eu pretendía ; efem 
mais querer ter pràtica com elle, o fez em
barcar , e todos os mais culpados, e veio* 
fe pera a fuá nao já muito de noite : e ao 
outro dia mandou Joáo da Nova prefo fo* 
bne fuá menagem á náó de Franciíco de Ta* 
vora , e dine a Joáo Eítao , Efcriváo da 
Armada , que tiraffe huma devaíTa pera fe

fa-
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faber quem tinha a culpa deíle alevantamen- 
to. Tirada a devaíTa , achou o Capitao, e 
a todos táo culpados» que ouve que era me- 
Ihor conlélho perdoar-lhes polo tempo, em 
que eftavam , e pela ncceílidade que delles 
tinha, que dar-lhes o caftigo, queelles me- 
reciam ; c por aflblTegar a gente daquelle 
alvorojo , em que andavam , deu a cada 
hum dez xerafins, em parte do que Ihe po
día caber dos vinte mil xerafins de pareas, 
fe follé dimito dar-lhos, e fenao que fe def* 
contariam nos feus loldos , e mandou-lhes 
que fe tornaiTem pera a náo: e alevantou a 
menagem a Joao da N ova, e tomou-lhe a 
Capitanía, e náo quis entender em lúas cul
pas, e deixou o caftigo dellas pera EIRey, 
pollo que no leu Regimentó ihe dava po
der pera tudo.

C A P I T U L O  LI.

Como o grande Afonfo Dalboqtterque tornan 
4 liba de Queixome cam determinado 

de tomar agoa: e do desbarato, que 
fe z  na gente, que o Rey ali tinha 

pera guarda aella.

COm todas ellas deferenjas,  que o gran
de Afonfo Dalboquerque cada día ti

nha com os Capitaes, que Ihe davarn bem 
em que cuidar y nao deixava de bufear re

me-
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medio de aver ágoa pera a fea Armada, 
de que tinha muita neceílidade j e pollo que 
na llha de Qyeixome (que era inais peno) 
le nao podía já tomar iem forja de gente, 
pela muita que o Rey ali tmha mandado 
depois do desbarato, com tudo determinou 
de ir lá , c primeiro que partiíTe, quis iaber 
dos Mouros, que tomára em Arbes, onde 
fe alojavam os Capitáes , e gente , que o 
Rey ali tinha em guarda dos pojos. Os Mou
ros lhe diíTeram, que toda efltava apoíenta- 
da em hum lugar grande, que fe chamara 
Queixome, c dali fe proviam todalas outras 
povoajóes. Afonfo Dalboquerque eom ella 
informado , mandou a Joao aa Nova, e 
Afonfo López da Coila, que fe fizeflém pref- 
tes com fuá gente , pera irem com clic, e 
a Antonio do Campo que provefle. os pa
raos de Mouros , que os mareaíTem, pera 
carretarem agoa, e ueixou Francil'co deTa- 
vora, e Manuel Telez em guarda das náos; 
ecomo foi meia noite, partírant, e chegá- 
ram do cedo defronte de Queixóme, que 
foi neceflario furgirem em pégo, até ferem 
horas pera verem onde defembarcavam i e 
como a menhaa comejou a rompo*, man
dou Afonfo Dalboquerque chegar os bateis 
a terra, e delémbarcou com toda a gente, 
e dille a Joao da Nova , e Afonfo López 
da Colla, que com a fea foflém diante de

roP
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rofto ao lugar, edeiTem logo nelle, eman- 
dou a Jorge Barrero com cincœnta homens , 
que deflèm da banda do íértáo , pera ata-* 
îhar aos Mouros, que le nao acolheilèm 
por aquella parte , e que ali le ajuntariam 
todos; edepois de lhe dar eila ordem, foi- 
lé cotn toda a outra gente, marchando di- 
rcito ao lugar, pera dar coilas aos Capitaes. 
joáo da Nova , e Afonfo López da Coila 

preffáram-fe de maneira, que cnegáram pri- 
meiro que Jorge Barreto ao Cabo do lu
gar, eaeram em humas cafas grandes, on
de eítavam tres Capitáes do Rey deOrmuz 
pondo-le já a cavalo , e alguns archeiros. 
Como Joáo da N ova, e Afonfo López da 
Coila fentíram ñas cafas gente , remetéram 
ás portas ; e quebráram-nas com machados, 
e entráram com elles de roldao. Jorge Bar- 
reto , que já era com elles, foi-os cometer 
por detrás das calas por cima das paredes 
de huns quintaes. Os Mouros , quebradas 
as portas da n ia, recolhêram-iè a hum pa
tio , e ali íé defenderam por hum bom cí- 
paço , ièm os poderem entrar ; os noilos 
envergonhados aa tardança, apertáram rijo 
com elles, e entráram-nos por força : e na 
entrada feríram Joáo da Nova , que foi o 
primeiro, e o Meirinho, e Defpenfeiro da 
fuá náo , e matáram-lhe hum Marinheiro ; 
mas os noíTos fe vingáram bem, porque ma- 
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tiram os tres Capitaes,  que fe.eftavam poa. 
do a cavalo pera fogir, e todos os arcJiei. 
ro s, que com elles eftavam. Foi elle feito 
tao apreflado, e d o  bem peiejado, que ef- 
tando Afonfo Dalboquerque muito perto das 
cafas , em que ifto paíTou, nao lintio nada 
do que hia dentro; e quando entrou no pa. 
tio , onde os noífos eftavam , e vio tanto 
fangue, e tantos Mouros mortos, comejou 
a dizer grandes palavras de louvor aos Ca
pitaes , e a toda a outra gente, e que to
mara por fatisfacao de feus íervicos, velos 
EIRey D. Manuel feuSenhor pelejar daquel- 
las varandas: e fahio-fe fóra das cafas pera 
hum terreiro, e mandou a Aires de Soufa, 
e Fernao Soarez, e a outros, que cavalgaf- 
fem nos cávalos , que ali eftavam, e cor- 
reífem o campo por derredor da Villa , enao 
deífem vida a nenhuma pefloa , que achaf- 
fem: elles o fizeram, e matáram muitos Mou
ros , molheres , e meninos, e recolfaéram 
todo o gado, que acliáram, e tornáram-ié 
pera onde Afoníb Dalboquerque ¿flava ; e 
como ali foram , mandou matar todos os 
cávalos, porque os Mouros íenao aprovei- 
taífem delles, e fez recolher todos os man- 
timentos aos bateis, e veio-fe com efta vi* 
toria pera asnáos: enao quis que pofeflem 
fogo ao lugar, porque avia muitos manó- 
mentos , e efperava que quando os bateis
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tornaífem por agoa , levaflem de cada vez 
huns poucos, e deixou Antonio do Campo 
no feu navio em guarda dos pocos pera fa
vor dos que lá mandafle por agoa; ecomo 
cliegou ás náos, mandou lancar hum parao 
cheo de Mouros principacs, que aJi matá- 
ram , na ribeira da Cidade, e por fér gen
te honrada, e de eíiima , fizeram por eileg 
grande pranto. Defcarregados os paraos dos 
mantimentos, mandou Afonfo Dalboquerque 
Francifco de Tavora , e Jorge Barreto a 
Queixome, onde Antonio do Campo ficá- 
ra , que trouxeíTem toda a agoa, e manti
mentos que pudeffem ; e depois de ferem 
partidos , chegou o Piloto de Antonio do 
Campo com recado pera Afonfo Dalboqucr- 
quc , que lhe fazia a faber, que da gavia 
da fuá nao víram ao mar muitos navios, 
que vinham á véla contra a llha de Lara, 
que lhe mandafle dizer o que faria; e elle, 
porque o dia de antes viera de lá , e nao 
avia nova de tal Armada, nao fe pode de
terminar no que podia fer; c pera fe certi
ficar difto, mandou vir perante íi dous Mou
ros honrados , que tomara na llha, e per-

fjuntou-lhes que navios podiam íer aquel
es ? Hum delles lhe diñe, que deviant de 

ler huns, que Cogeatar mandava vir de Jul- 
far , pera fe ir nelles com o R ey, e com 
toda liia cafa pera a mefrna llha , que fo-

r ii cor-
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a 6o Comment, de A . DALBOQUERquE
corro nao podia lér, porque Cogeatar nao 
aria de meter mais gente comíigo naCida* 
de da que tinha, pela muita falta, que aria 
de mantimentos, e de agoa: e o outro Mou- 
ro diíTe, que affi Iheparecía,Jorque anoi- 
te , antes que os tomailem, paitara hum cria, 
do de Cogeatar com grande preña , elhe 
difiera, queJiiaaJulfar com recado aoGoa- 
z il, que Ihe mandafle gente, e navios, que 
nao labia pera que era.

C A P I T U L O  LII.

Como o grande Afonfo Dalhoquerque man
dón a Afonfo Lopez da Cojla , e Manuel 
Telez que Jefojfem ajuntar com Antonio do 
Campo, e cometejjem a Armada dos Mou- 
ros, e dies a deixáram, e fe  for am carrn- 
nho da India.

C Om efta nova ,  que o grande Afonfo 
Dalboquerque teve da chegada defies 

navios á Ilha de Lara, mandou logo reca
do de noite a Afonfo López da Colla , e 
Manuel T elez, que fe folfem ajuntar com 
Antonio do Campo, avifando-os, (pela in
formado , que tinha dos M ouros, que to- 
mára na Ilha de Queixome,)  da Armada, 
e gente r  que podía lér , e affi Ihe mandón 
dizer amaneira, que avia de ter, cometen* 
do a Armada pera pelejar ¿ e que por Men



Rodríguez, Condeítabre dos bombardeiros, 
que lhe aqiielle recado levava, o aviiàfìèm 
logo do que paflava , porque tendo nccef* 
íidade de focorro, elle em peíToa iría com 
todas as outras naos. Manuel T elez, e Afon- 
lb Lopez da Coila , como lhe dcram elle 
recado , leváram lúas ancoras, e foram-fe 
á Ilha de Queixome, onde Antonio do Cam
po eftava, e diíleram-lhe o que Afonlo Dal- 
boquerque mandava, e ali aifentáram todos 
tres de irem cometer a Armada dos Mou- 
ros ; e indo á véla, começando a defeobrir 
huma ponta da Uha, como os Mouros ou- 
veram villa dos nodos navios, largáram as 
amarras, e a remo, e á véla fogíram, e el
les lhes foram dando caça duas legoas, fem 
os poderem alcançar , e por 1er já noire, 
tornáram-fe a ancorar no porto da Ilha, on
de- a Armada dos Mouros eílava iurta , e 
dali efcrevêram por Men Rodriguez aAfon- 
fo Dalboquerquc o que tinham feito, e co
mo eftavam elperando recado feu , do que 
aviam de fazer. Chegado Men Rodriguez 
com elle recado, tornou-o logo a mandar, 
que didèlfe a Afonfo Lopez da Coda , c 
Antonio do Campo , que pois a Annada 
dos Mouros era ida, que tornadem a tomar 
fuas eítancias derredor da Cidade, como el- 
tavam, e a Manuel Telez que fe vielle fur- 
gir junto da fuá náo, e que o dcfpacharia

pe-
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pera levar os mantimentòs á fortaleza, deÇp. 
cotorá, como lhe tinha dito» hAen RodVi. 
guez partiodé. lo g o , e foi-fedineitoíá 1% 
de Lara , onde os Capitáes. todos fres íícá- 
ram ; e chegando, deu-lhss eüe recadare 
elles lhe reípondéram, que Je eftavam for- 
nccendo de agoa, e como a tiveflem tóma, 
d a, fe tornariam logo aos lugares onde lhe$ 
mandava. Tornado Men Rodriguez, no ea. 
minho topou com Francifco de Tavora , e 
Jorge Barreto, quevinham dallha de Quei» 
xome carregados de agoa, e deram-lhe hum 
Mouro velho , morador na Uha de Lara, 
que ali tomaram, que trouxefle comligo, o 
qual era hum Piloto, que fugira em Gana- 
nor a Antonio de Saldanha a primeiravez 
que fora á India. Como Mbn Rodriguez 
chegou, deu o Mouro a Afcnfo Dalboquer
que , edifle-lhe, que achara os Gapitaes to
dos tres em terra pafleando pela praia, afei
tados da gente, eque Afonío Lopez dà Coi
ta lhe différa com grande arrogancia : Dr» 
zei vós ao nojp) Capitati g éra i, que digo 
eu j quehomens sao ejles pera lhe elle man
dar fuas partes dos quinze m il xetafins 
perfumados a bordo ? Dillo , que lhe Men 
Rodriguez difíe , nao ficou Afonío Dalbo- 
qucrque contente, e perguntou ao Mouro, 
qpe Armada era aquella , e que gente, tra
zia ? jEUe lhe difíe, que eramJeíTernana?



ios , e que vieram nelles quatro mil J10- 
lens , e o Capitao fe chamava Xaquear, 
qualvinha por mandado deCogeatar guar- 

lar todas aquellas agoadas , porque a fea 
[gente nao tomaíle agoa nellas. Pallados dous 
feas, como Afonía.Dalboquerque vio que 
[os Capitáes nao vinliam a tomar as eftan- 
¡cías , que lhe elle tinba mandado que to
ma ííem , nem recado feu,,mandou Fernao 
Soarez no batel de Flor déla mar, e Pero 
Gonpalvez, Piloto mór, no efquife do Cir- 
ne , que folie em bufea delles, e lhe diffef- 
fe , que fe efpantava muito nao vircm com 
os feus navios , aonde lhe tinha ínandado. 
Chegado Ferino Soarez á llha , como os 
nao achou, portou emtcrra, etomou hum 
Mouro, que lhediíTe, que aquelles tres Ca
pitáes , que ali eftavam, tomáram agoa, e 
le fornecéram de muita carne , e tafia]hos, 
e falmóura metida em jarras , c fizeram-fe 
á véla , e foram na volta do Cabo de Ma- 
pandi. Fernao Soarez tornou-fe com ella in- 
formacao que achou, e dille a Afonfo Dal- 
boquerque o que paílava dos Capitáes , e 
que a ÁrmaHa dos Mouros ficava finta an- 
tre Illia de Lara , e a de Queixome. Elle 
enfadado de fea fúgida, deixando a Arma
da dos Mouros por desbaratar, e a elle em 
cerco fobre humaCidade tamanha com tres 
navios jíiquc huma Armada por pequeña que

f0i-
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folTe, Ihepodia dar muito traballio , emca 
fo tao novo ficou fufpenfo por elpâ o de 
feis dias, lem fe fàber determinar em o que 
faria, e mais vendo o grande alvorojo, c 
avia nos Mouros da Cidade , como ) . 
mens, que tinhamfabido a fogida-dosCa- 
pitaes : de huma parte via a Cidadefpelos 
muitos trabaihos , que padecía, de fonie, 
e fede) rendida, fe a nao deixafle: daou- 
tra, a grande © brigalo,. que tinha de pro* 
ver a Fortaleza de Quoterà de mantimen* 
tos , pela muita necéíCdade, que delles ti
nha i (os quaes Manuel Teiez levava no feu 
navio:) e eftando aili neftas coniìderajoes, 
tornou por mais feguro concho levantar
le daquelle cerco, e ir lòcorrer a fortaleza 
de (^ocotoni com effes poneos de mantímeo* 
tos que tinha , e as coufas de Ormuz dei- 
salas a Déos , porque elle lhe darla nutro 
tempo, emque lemelhor pudelfe ajudar del
le: e com ella dor, que tinha de deixar Or
muz , fe foi á náo de Joao da N ova, e dif- 
fe-lhc, que já tinha lita vontade comprida, 
pois que Antonio do Campo, Afonie Lo< 
pez da Coila , e Manuel Teiez eram fúgi
dos pera a India : que fuar determinaci© era 
ir iocorrer a fortaleza de Coeotorá com al- 
guns mantimentos , pois Manuel Teiez le
vara os que tinha, pera lhe mandar que fe ' 
feeíTe prelies, e que iria em íña cpmpanhia

m



até o Cabo de Rojalgate, e dali le iría ca- 
minho da India. Joao da Nova lhe dille, 
que elle náo folgára de lhe os Capkáes fu
gúen! , nem nunca fora com elles em tal 
confelho , mas antes lhe parecia muito mal 
o que tinham feito : que lhe pedia muito 
por mercé, pois lhe dava licenja pera fe fe 
pera a India , que lhe alevantaífe a mena- 
gem, que lhe turna tomada. Afonío Dalbo- 
querque Iha alevantou, e deípachou Pedral- 
varez, criado do Condeftabre , pera ir em 
fuá companhia com cartas pera o Vilbrey, 
em que lhe dava conta da fúgida dos Ca> 
pitaes, ecomo odeixáram (obre aquellaCi- 
dade, tendo nova certa, que a Armada do 
Soldáo eftavá em Diu , fazendo-fe preñes 
com a do Rey de Cambaya, pera virem lb- 
brelle, aquaí nova foubera por hunsMou- 
ros, que le tomáram em huma náo de Or- 
muz , que vinha de D iu, que Cogeatar 14 
mandara a pedir eñe íocorro : que pedia a 
fuá Senhoria, que fe eftes Capitaes la eram, 
que Ihesdéífe aquelle caftigo, que elles me
recían! , por deixarem o feu Capitáo geral 
em tal tempo, e lhe fugirem, e deu licen- 
5a a Jorge Barreto feu cunhado pera fe ir , 
porque lha pedio, e mandou a Joáo Eftao, 
e aJoáo Teixeira, (a que deu juramento dos 
Sandios Evangelhos,) que tiralfem devafla 
pelas náos da fúgida dos Capitaes, edepois
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de tirada a mandón a Portugal a fflRm. 
D. Manuel , pera 1er certificado como lie 
fugíram, e o tempo em que o deixáram : e 
deu licenga a alguns homens , que tinham 
Alvarás delRey , pera fervirem Officios, e 
Capitanías , e a todos: mandou pagar tudo 
o que Ules era devido de ieus íbldos , «or* 
denados até aquelle tempo» 1

C A P  I T  U  L  O  L ili.

De como o grande Ajphfp DafápqUeftáe fe 
partía pera Cjacotorá , é chegadp d lthat 

mandou Francifco de Tapora a metiñ- 
de btifcar mUntimentos , é p 

mals que pajfoU.

E. Stando o grande Afonfo Dalboquerque 
com íiias naos preftes pera partir, vie- 

raiñ dous Mouros .junto da noflaifortaleza, 
e comegáratn a capear com huma bandeira; 
e como os vio , mandou Aires de Soulá, 
e Joáo Eftáo , e Gafpar Rodríguez liíigoa 
a térra faber o que queriam: os Montos dif
iera m , que diíFefTem ao Capitao mor, que 
o Rey delejava muito fuá amizade, e que 
faria tudo quanto elle quiíefle; mas que os 
íeus homens nao lhos podía entregar ̂  por
que eram já leus irmaos. Afonfo Dalboquer
que cntendendo que ido eram manhas , e 
diiKmiüajoes de Cogeatar , por lhe ver já



pouca Armada, refpondeo-lhe, que por mui'« 
tas- yezes lhe tinha mandado dizer, que ne- 
nhum concertó avia defazer com elle, feni 
primeiro lhe mandar entregar. os leus ho* 
mens ¿ e que . agora o faria de peor vonta- 
de , pois os fizera arrenegar a ré  de Jefus 
Chriíto ñas mefquitas de Mafamede; e que 
le elle tal fofreífe , EIRey leu Senhor lhe 
mandaría cortar- a. cabera chegandoa Por
tugal ; e que lhe prometía (dando-lhe nodo 
Senhor dias'de vida) de rauito cedo lhe ti* 
rar a governanqa do Reyno de Ormuz , e 
acabar aquella fortaleza, que deixava come
dida : e que entao lhe pagaría em dobro 
todalas perdas e danos , que aquella Ar
mada tinlia decebido : e mandou ajoao Ef- 
rao, que affir lho notifícaíTe, e paíTalTe huta 
eftromento pubrico de tudo o que era paf> 
fado até aquella hora. E pollo que elle re- 
querimento , que elle mandou fazer a Co- 
geatar, pareceile coufa de zombaria, toda
vía, depois na légunda tomada deíte Reyno 
de Ormuz lhe aproveitou, pera fem efean- 
dalo lhe pagarem tudo o que lhe fizeram 
gallar. Aires de Soufa foi com elle recado 
a térra , e fem mais ter outra prática com 
elles, fe tornou. Chegado ás naos, mandou 
Afonfo Daiboquerque chamar a Francilco 
de Tavora , e tomou-Lhc a menagem , ar- 
receando que lhe fugiífe, como tinha dito,

e fez-
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e ffez-fe A  véla com Joao da Nova em fta
companíiia ; e fendo tanto avante como 
hum r dia pela menhaá nào vi©-Fior <deb 
naie , e parecendo-lhe que faria outro cì* 
minho, eque fe tornaría ajuntar com elle, 
paíTou aquellc dia todo fem a ver j e nao 
a vendo ao outro, aflentouque èra ida a  
minho da India : e pezou-lhe muito de fe 
Joao da Nova apartar delle lem. lhe falar, 
ficando de lhe ter companhia até o Cabo 
de Rofalgate, efez feu caminho via dety- 
cotorà; e ièndo na patagón do dito Cai», 
ouveram vifta de huma nàò , ederam-lhe 
ca^a todo aquellc dia, e por noite a perdè- 
ram , e tornàram a feguir fua viagem : e in
do naquelle golfáo, tomáram huma náo de 
Mouros, que vinha de Meeà mùito ricade 
do dia que partíram de Ormuz a vinte dias, 
foram ancorar no porto dà Ilha , eacháram 
o Capitao da fortaleza muito doente, e com 
tanta neceilìdade de mantimentos , que já 
nao comiam' fenáo palmitos, e huma fruita 
brava do mato , e eram já mortas quatto 
peffoas, e toda a outra gente muito doen
te , e com a chegada de Àfonfo Daiboquer- 
que fìcàram muito contentes , e próvidos de 
mantimentos, etudo ornáis que Ibes era ne* 
ceflàrio pera fuas doen^as. Deu cbhta a Dom 
Afonfo deludo o que tinha.paflàdo emOr- 
tnuz, c da fúgida dos Capitáes, e como Ma-

nuel



[nucí Telez levara todos os mantimentos, 
le couíás de doente, que lhe tinha dadas pe- 
[ra trazer : e pera mais contentar a gente, 
Ideu-lhes parte a todos da fazenda da náo, 
[que tomaram no caminho , e mandou-lhes 
[pagar oito mezes de ioldo, que eram devi- 
[dos : e depois de todos eftarem contentes, 
[ e fatisfeitos, entendeo em mandar concertar 
[ os bateis, que trazia muito comcílos de bu- 
[fano , e as naos algumas coufas , que Jhe 
[ eram neceífarias; e como teve tudo preñes, 
Idefpedio Francifco de Tavora coin dinhei- 
[ ro, e mercadorias, que fofle a Melinde car- 
regar a náo de mantimentos, porque na for
taleza náo avia tantos, que bañaílem á gen
te , que nella eftava; e dme-lhe, que depois 
de tomados os mantimentos, fe folie ter com 

| elle ao Cabo de Guardafum , e trouxeíle 
í comfígo quaefquer navios, que em Melinde 
achafle, pera em Maio irem invernar a Q>* 
cotorá. Concertado ifto, fizeram-fe á véla. 
Francilco de Tavora fez leu caminho pera 
Melinde, e Afonfo Dalboquerque foi na vol- 
ta da Ilha de Bedalcuria pera andar ali al- 
guns dias , porque lhe diíleram os Pilotos 
Mouros, que as náos, que vinliam deman
dar o Cabo de Guardafum, era melhor aguar- 
darem-nas naquella paragem, que emoutnt 
parte. Chegado ao porto da Ilha, em liir— 
gindo, mandou lanzar vinte homens em tér

ra
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ra com dous M ouros, que trazia de Cro
tora , que là biam a lingoa, para lhe tóma- 
rem algum Mouro da terra, e elles ordcna- 
ram-fe tambem , que lhe tomârâm feis, e 
mandou-lhe Afonfo Dalboquerque , depois 
de ferem na nao, perguntar por ambre, (p0r-

3ue nella Ilha ha multo, ) e: fe eram paffa- 
as algumas nàos de Mouros pera a India: 

elles lhe amoílráram hum pedaço de ambre, 
em que averia hum marco , e diiTeram-llie 
que avia poucos dias , que ali chegára hu
ma nào, que vinha da India, e que feper
derà com levantes naquelle porto , e que lhe 
tomáram todo o ambre que tinham : e fize- 
ram hum zambuco pequeño da madeira da 
náo , em que le foram. Os Mouros delia 
Ilha he gente beítial, mdram em choças cu- 
bertas de limo do mar : averia naquella po- 
voaçao quarenta moradores : andam vellidos 
de peles : tem grandes creaçoes : o feu man- 
timento he peleado, leite, e carne : he ter
ra milito doentia. E  porque a gente (elles 
dias que ali efteve) começou de adoecer, 
deixou Afonfo Dalboquerque a determina
d o  que levava de eltar a li, e mandou por 
os Mouros que tomáram em terra , e rez- 
le á vela , e foi furgir de dentro do Cabo 
de Guardafum, e ali elteve liuto Ib, tendo 
lèmpre huma atalaia em cima da ferra, que 
ella fobie o rollo do Cabo, donde fe: ve a
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Bedalcuria, e todo aquelle mar : os Mou- 
ros de huma povoajao , que ali eftá , ilie 
davam todos os manrimentos, e agoa, que 
aviam mifter , a troco de pannos. Afonfo 
Dalboquerque andou nefta paragem do Ca
bo de Guardafum, de quinze de Janeiro até 
treze dias de M aio, fem ver mais que qua- 
tro naos , as tres lile fiigíram, porque ou
ve ram villa delle de longe , c eítavam de 
balravento , e a que tomou trazia poucas 
mercadorías , que vinha da liba de Diva, 
que jaz ao mar de Ceiláo.

Agente deíta térra he muito domeítica, 
Afonfo Dalboquerque lhe fez muito boa 
companhia, e defte Cabo até a boca do ef- 
treito nao tem R e y : sao Governadores por 
Xeques: fitas armas sao adargas, e cfpadas 
mourilcas: tem grandes crealces de gados, 
e muitos camelos , de que fe fervem : ha 
pela térra dentro muita myrra, que trazem 
a vender: e na ierra muitas arvores, em que 
nalce o incenío, que os noíTos em compa
nhia dos Mouros, em quanto ali eftiveram, 
hiam muitas vezes apanhar: nao tem moe- 
da , nem dam nada por dinheiro, fenao a 
troco de pannos fazem fijas compras, e ven
das. Defte Cabo de Guardafum até Feliz ha 
tres portos: hum fe chama Bendari^aa, ou- 
tro Bendaraxaa, e o derradeiro Bendefymu- 
$aa , e todos tres tem agoa doce á borda
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do mar, ecada hum tem feuSenhor, ejo* 
go diante eftá F eliz, M etee, Barbora jazi. 
ra , e Barbora fiara; e mais chegado ás por. 
tas do eftreito do mar Roxo pela tneiina 
cofta jaz Zeilajadit, e daqui até o Cabo do 
eftreito nao ha mais lugares.

C A P I T U L O  LIV.

De como, chegado Francifco de Tama 
ao Cabo de Guardafum, o grande Afonfo bal■ 
boquerque defpacho» logo Fernao Gómez, t 
o rnouro, que Trijldo da Cunha deixdra m 
Melinde pera ir ao Prejle, e fe  partió pe
ra Qocotord y e o mais que paffou.

S Endo já fim de A bril,  chegou Francif
co de Tavora ao Cabo de Guardafum, 

onde o grande Afonfo Dalboquerque efta- 
va , e em fuá companhia trouxe Diogo de 
Meló , e Martim Coelho , que achou em 
Melinde , que vinham de Portugal, c to
dos tres tomáram naparagem deMagadaxo 
huma náo de Cambaya, que vinha carrega- 
da de roupa; edepois de aterem defpejada 
de tudo o que trazia , poferam-lhe fogo. 
Afonfo Dalboquerque folgou muito com a 
vinda de Diogo de Meló , e de Martim 
Coelho , e partió com elles do que tomá- 
ram na náo j e depois de felarem em novas 
de Portugal, diffe-lheFrancilco de Tavora,que

172 CoMMENT. DE A. DALBOQÜERquE



Paute C a p i t u l o  LIV.
ue em Melinde achira o. Commendadot 

Ruy Soarez , e lhe requeréra que fe viílb 
com elle, pois era da fuá obriga$ao, e os 
outros Capttáes eram idos caminho da In
dia , e fobrillo lhcfizera muiros requerimen- 
tos polo feu Efcriváo, e que lhe refpondé- 
ra, que le querrá ir pera o Vilorey: e que 
tambera trazia comfigo Fernán Gómez, e o 
Mouro , que Triftáo da Cunha lá deixára 
encomtnendados ao Capiráo de Melinde, pe
ra os mandar pór no Cabo de Guardafum, 
pera dali fazerem léu caminho , como El- 
Rey Di Manuel mandava; e Fernáo Gómez 
lhe requeréra , que os tróuxeíTe comíigo, 
pois o Gapitao náo pofera por obra o que 
lhe Triftáo da Cunha deixara táo encom-
mendádoi avia tanto tempo. Afonfo Dalbo- 
querque ibéfpaiitoumuito, quando os vio, 
porque avia tanto tempo que eram partidos* 
que cuidou que eftavam já em Portugal, 
e perguntou ao Mouro , que caminho de
terminava de fazer, e por onde avia de-tor
nar pera Portugal í O Mouro lhe diffe, que 
o leu caminho ‘avia de ler polo fcrtao de 
Barbota Zeila r e pela terra do Cadandin, 
hum Capitáo M ouró, quei andava era guer
ra com outro do Prefté Joáo ,  : porque a ter
ra confina huma com outia ; é que a Cáfila * 
que hia de Zeila pera ó Prefté Joáo, patta
va lempre fegura ¿porque levava làlvo con- 
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dato deambos , e que lúa «ornada pera Por
tugal .feria por TambocOtu , e dali a Ar- 
guin polo rio de Ĉ anaga , porque elfeca- 
minho andára elle jà. Afonfo Dalboquerque 
mandou dar a cada hum cincoenta xeranns 
pera lua deljpelà, porque oMouro nao quis 
que lhe deiîem m a i s e  dizia* que. nao le
vara maior inugo conmigo que o dinheiro: 
e efcreveo por elles huma carta aoPrefte 
Joáo em Arábigo , e outra em Portugués. 
O  Mouro eramuito avifado , e fefudo, e 
nao lúa muito contente de Fernao Cornez, 
porque fâlava muito , e avia medo que fol- 
taflfe alguma coula com que fe perdelfem 
iodos , e quifera que Afonlo Dalboquerque 
lhe dera outro companheiro e náo o fez , 
por 1er já a coula ordenadaporTrillao da 
Cunha; e depois de os ter defpachados, man- 
dou-os pôr em hum batel em terra por Nu- 
no Vaz de Caftelœ-branco, abaixo do Por
to de Feliz , e dali fizeram feu caminho, e 
deram a entender aos Mauros da terra ̂  que 
eram Mercadores, e que peidêram a nao, 
e as mercaderías^ e elles fós fe falváram. 
Defpachados elles homens , elleve Afonfo 
Dalboquerque ali no Cabo com os outros 
.Capitaes ate quinze deM aio , que os Pilo
tos Mouros llie difleram fer a mouçao das 
náos ja paffada ; e fequifeífe ir dar villa a 
Adern, como tinha determinado , nao p^día
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tornar a internar a Cocotord, porque cor- 
riam as agoas naquelle tempo ao N òrie, e 
nio  podiam tornar a liba em nenhuma ma-* 
neira , e cornette confelho levafam fuas amar- 
ras, e deram ds vélas j e fem lhes acontecer 
nenhuma coufa no caminho , vieram anco« 
rar diante da fortaleza de S. M iguel, coni 
determinalo de a proverem de mantimen-* 
tos, que levavam, e dahi irem invernar a 
MaTcatc ; e porque adtou a gente da terra 
ievantada contra a fortaleza, com Uie terent 
mortos algunshomens,mudou oconfelho, 
e ficou ali aqudle inverno , pera vw tfe w  
podia pacificar, e mandou aoFeitqrda fua 
Arntada, que mandaifé' eniregar tìà èrtale« 
za todos os mantimentos , e que nas ndos 
nao fìcaifeift mais que aquelles , que ouvefe 
ièmmiflér pera fuaviagem. Àfoni) Balbo«' 
querque com effa gente , que comiigo tra« 
zia , comefou a razer a guerra aos da ter
ra ; e depois de ferem bem efcozidos, e a 
morte dos noifos bem vingada, mandàram 
cometer concerto, e elle o aceitou, com pa- 
garem de tributò cada anno pera agente da 
fortalezà feiscerttàs cabejas aegado miudo, 
e vinte vacas , e quaterna fardos de lama- 
ras, Feit© elle concerto , e todos à ©bedien- 
cra de D; Afonfb Capitao, mandou concer
tar fua§ nàos, e fàzer huma filila de cator- 
ze bancos pera levar comfigo, porque de-
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terminava de dar huma viíla a Qrnauz $ e 
selle invernó , que aquí efteve , forarn as 
tormentas tao graneles , e tilo continuas, 
que muitas vezes eíliveram as náqs em ri£ 
co de fe perderán \ e porque o Rey gran
de era muito alterólo de cállelos * e corría 
mais rílco de fe perder, que as outras naos, 
foi nécdTario , por confelho dos Medres, 
e Pilotos , mandar-lhos cortar. Rjpncifeo de 
Tavorá anojqu-fetanto d ifto , que diflé a 
AfíHiid Dalboquerque, que pois me manda- 
va desfazer a lúa nao ,q u ed éífe  a Capita
nía della aquem quilélfe, porque elle añilo 
queria , nem andar mais com elle : e por 
aqüi íe foi deftemperanda em palay ras. £  
porque ellas paixdes vinliam ja de longe, 
nao Ihe quis refponder , e diifimulou com 
elle, temió muirá rezáo de ocaftigar, par
que o mandou a Melinde bufear mantimen- 
tos, e elle por andar ás piezas naquella cof- 
ta , deixou de carregar a náo delies, e trou- 
xe tao poueps , que depois das naos forne- 
cídas dos <jue Ibes eram neceflarios pera fuá 
viagem, nao Hcavam mantimentosj, que po- 
deíTem abañar a gente da fortaleza tres nie
les , lenao foram astamaras, e ornáis, que 
a gente da térra eram obrígados a dar; rafe 
iados tres dias , vendo Franciíco de Tavo-
ra que tihha muña culpa das palavras , que 
difiera a Afoníb Dalboquerque fem rezao, 

- r j j  man-



mandou-lhe pedir perdio por D. Afonfo de 
Ñoronha leu fobrinho, e que Ule tomaíTe a 
fuá náo : elle lhe relpondeo, que jé  eíá en
fadado das coufas de Francifco de Tavora i 
e delhefazer tantos mimos, como Uiétinha 
feito , que póis déixára a Iba náo lem ne- 
nhumá rezao, que lha náo avia dé tornar, 
que pera a India hiám, que o Viforey lha 
mandaría dar.

C A P I T U L O  L V .

Ve como chegdramá India Manuel Telen > 
e Afonfo Lopez da Cofia , e Antonio do 

Campo, e deram capítulos ao Viforey 
da grande Afonfo Dalboquerque : e  

da devaffa, quefobreifjotilando#.

C5* Orno avia muitos dias , que éfles Ca- 
4 pides tinham determinado de deixarem 

o grande Afonfo Dalboquerque , e item-fe 
pera á Indiá ao Viforey, partido Men R o- 
driguez da Ilha de Lara , fomecéram ibas 
náos de agoa, e mantimentos, e fizeram-fe 
á véla, e em poucos dias chegáram a Co
china; ecomo deíbmbarcáram, foram-fe to  ̂
dos tres ao Viforey , e fizeram-lhe grandes 
exclamajóes, dizendo, que EIRey D. Ma
nuel os mandara em companhia de Afonfo 
Dalboquerque peraandarem com elle no Ca
bo de Guardatimi aguardando as naos , que

luam
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Jiiam carreadas de eipedaria pera Meca» 
e que die deixàra ette caminho, e le fora á 
Gotta do Reyno de Qrmuz , e all aadàra 
tèmpre contra conlèlho de todos fazendo 
a guerra lèni nenhum proveito ; e nao con
tente dillo, comejára a fazer huma fortale
za , nao lhe mandando EIRey que a fizef- 
jè ; e vendo elles qufio pouco fervido de Sua 
Alteza ifto era, e que fó por leu parecer a 
quería fazer, lhe fizeram hum requerimento, 
ao qual rdpondéra muiro más palanas, por 
ièrhomem muito alpero de co n d ilo , e mul
to fupito , lem ter Conta com a honra dos 
homens ; e por nao querer fenao infittir em 
fazer a fortaleza , lhe tornàram a fazer oli
tro requerimento, ao qual tambem nao qui- 
lèra refponder ; e polos deíprezar, e nao ter 
conta com o que lhe diziam, tèndo muiro 
fèrvido delRcy Nofio SenJior , o mandara 
meter debai^o de hum portal da fortaleza, 
que le eftava attentando, Como fila Senho- 
ria podia ver polo trelado do requerimen
to , que ali apreièntavam, afiinado por el
les , e por Francifco de Tavora, que là fi
ca va prefo : que pediam a fuá Senhoria, que 
mandaiTe tirar teftemunhas de tudo aquillo, 
que lhe diziam, por aquelles capítulos, que 
ali apreièntavam contra elle ; e rabida a ver- 
dade , lhes fizettè j ultima, e mandailè pattar 
lèu§ fromentos pera fe irem a Portugal pe

dir

»78 Commemt. de A .D alboquerque



L  C à p ît u l «  LiV^> 279

dir juftiça a EIRey D, Manuel das injurias, 
que lhes tinha feitas, e das partes, que Ihes 
Subira, fera ibas querer pagan E  o Viío- 
jey mandou a Gafpar Pereira, que fervia de 
Secretario, que lhe lëflè o requerimento, o 
qual dizia defta maneira :

Do requerimento , e protejlaçao , que 
nás Afonfo López da Cofia , Francifco de 
favor a , Manuel T elez , e Antonio do Carn
eo , Capitaes de/Rey Nojfo Senhor, fazemos 
io multo honrado Senhor Afonfo Dalboquer- 
rne , noffo Capitdo mor : vós Jodo Ejido, 
Efcrivdo defia Armada , nos daréis a ca
ía hum feu efiromento, e m ais, fe  ms ne- 
cejfario forem , pera EiRey Noffo Senhor, ouv 
pera o Senhor Vsforey : em como he verdo
ie que Sua A lteza nos mandou em fuá  cono■ 
panhia a efias partes pera fe fa z e r  huma 
fortaleza na liba de Çocotord , a qual os. 
Mauros tinham feita  , e nos Iba tomdmos 
por força de armas j e que depots de aca
bada , foffe guardar o efireito do mar Ro- 
xo y que nao pajfaffem ndos sorregadas de 
efpeciaria pera Meca : e pois tem tomada 
efla Cidade de O m iuz, e fe ita  tributaria 
a EJRey Nojfo Senhor, e ajfentado n e lla f ci
toria em nmita p a z , e afsofsego y fem  fe r  
necefsario outra nenhuma coufa, todo fe  de
ve elle Senhor Capitán mdr de meter a fa - 
zer fortaleza , porque be muito de ferviço



delRey, e perda de fua  fazendà, erifco da 
gente, e artelbaria que nella fica r , pormui- 
tos refpeitos, e rezÓ e sque elle Senior Ca
pitilo mór nao quer olkar, nem a bum ca
pitulo do fin  Regimentó, que disi, que po- 
dendo fa zer alguma fortaleza  , a fa fa  ern 
parte , e lugar, que feguramente fe  pofsa 
mamar , e defender pela gente, que nella 
ficar. E  que bem deve de ver quanto com
pre ao fervi fo delRey NqfsoSenbor, e a feu  
ejìado, fazer-fe affi. E  as mais rezoes, a 
fóra efias , daremos a Sua A lteza , ou ao 
feu  Viforey da India, fendo necejsario. E  
que fe  deve de lembrar, que a fortaleza de 
Gocot ora ficava com a mai or parte da gen
te doente , e com mantimentos pera tres 
mefes , que ha que de là partimos, e que 
a terra nao tem m ais, que os que íhe vam 
de fó ra , e que nella ficavam aindamuitos 
Mouros, que bao de trab albor por amoti
nar os ChriJidas da terra contra os mj.io s , 
os quaes efeandatizados dé Ibes tomarem con
tra fua vontade o gado, de que vivem , {que 
íhe os Mouros nao tomavam, ) ferSo.ro- 
pao de os ajudarem, eferem em feti fa vor , 
de que fe  pode feguir darem malto ttaba- 
Iho d nofsa gente : e efia fortaleza , que el
le Senhor Capltao fa z  èqui em Orm uzt nao 

fe  póde acabar ■, pera ficar gentes e arte- 
tfaria tw guarda dell# daqui o cinco me-i
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fes  : e f e  elle por tofo eftèm es de Novem
bre nao pa rtir daqui, j d  o nao poderd fa -  
zer ejk amo,, por j e r  pafsada a mou$ao de 
fe  guardar 0 ejìreito , qUe fe r ia  grande de
ferv i co delPey Nofso Senhor, e a forta leza  
de (jocotorá corria grande rifeo de f e  per
der ; polo qual Ihe requeremos da parte del- 
JUy NtfedSenbor'y e doSenhorVtferey^ qde. 
elle f e  parta logo a premer a dita fo rta le
za i como Sua Alteza Ihe manda em feu  Re
gimentó , e dabi entràrd 0 efireito do mar 
Koxo : e affi Ihe requeremos da parte do, 
dito Senhor, que mande logo daqui ejia ndo 
Flordelamar ao Senhor r ifer ey  ,  pera fe, 
renovar, e nao fep erd er fporquanto'¡a Ar-, 
moda, que Ihe f i e  a , ahajìa pera guardado  
ejìreito , e nefia ndo póde mandar as mer- 
cadorias apareas , e embaixadores, que de
termina mandar a EIRey Nofso Senhorì por
que da India ird  tu do mais figu ro  queda- 
qui : quanto m ais , que coni as mercadorìas,  
e dinheiro, que tem recebido das p a rea s , 
fe  poderd efte anno remediar a carga das 
náos , pela multa fa lta  , que de tudo ha 
na India , queferd mais fo r v i co delRey Nofe 
fo  Senhor, que mandalo a P ortugal, e por 
fedo da Nova póde eferever ao Senhor Vi- 
forey os term os,  em que tem  efia Cidade , 
perafua Senhor i a prover n ifso , corno Ihe pa
recer mais fo rn ico  de Sua dltez-a : pois m
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f i n  Regimentó Ihe manda , que ganhando 
algumReynO) ououtra qualquer confa) Iho 
fa ca  Ugo a fab er pera elle nifso prover co
nto Ihe parecer mais feu  fe r v i co. E nao que- 
rendo ette Senior Capitilo Jazer tudo ijìo 
m e Ihe requeremos, proteftamos por toda- 
la s perdas, danos, e  proveitos dafazenda 
delRey Nofso S enior, e de nao firm os di
gnos de nenhuma culpa , pois Uto requere
mos em tempo, q u eje póne tudo remediar. 
E (fio com fua repojla, ou fem  e lla , ( f i  a 
dar nao qu ifer , ) nos daréis os ditos ¡fr o 
mentos , com proteftafáo de repricarmos f e  
comprir. F eito , e afinado por nós nejle por
to  da Cidade deOrmuz a treze de Novem- 
bro da era de m il e quinientos e f e t e  anuos.

C  A  P I T U L O  LVI.

Como o Vtforey D. Francifco Dalmeida » ou- 
vidos os Capiteles, mandón tira r devafsa 
do grande A fofo Dalboquerque, e do 

que pafsou com elles fib r e  a nova , 
que Ihe veio de Portugal.

V Endo oViíbrey D. Francifco Dalmei
da o requerimento , e capítulos, que lhe os Capitáes apreíentáram contra o grande 
Afonfb Dalboquerque, mandou por Gafpar 

Pereira, (que fervia de Secretario, ) fazer hum 
Auto de tudo, e poz hum deípacho, quedizia :

D.



D. Erancifco Dalmeida , Viforey das 
Judias pofM m ey meu Senhor, mandoa vós 
GoncaloFernandes,  eF rancifco Lamprea,  
Pfcriváppttblico , e ju d icia l nefias partes 
da ludia r e  a Faro F az , Efcrivao qu efo i 
da caravela S. J o rg e  ,  e a Jodo Sarama- 
nboy Recebedor dos d fu n to s ,  que todosqua- 
tro tiréis efia inquirí pao, {pelas tefiemu
nhas y que vos no/mearem Manuel T elez, 
Afonfo López da Cofia, e Antonio do Cam
po y) contra Afonfo Dalboquerque, ds quaes 
pergeniareis por hm s Capítulos, w i  
aprefentardo: e Gong alo Fernandez fe r d  o 
tnqueredor, f  ¿r outros tres E fcrivdes, # 
fereis fem pre todos quatro prefentes ao ti
rar das tefiemunhas: e por a parte nao f e r  
prefente * virdd todas as tefiemunhas jus
tar p er ante mim ; e as tefiemunhas, que 
nomearem y que efiam em Cananor, f e  man
darás lá tirar:, e  tira r fe -h a  efta inquirí-* 
cao em cafa de Gong alo Fernandez Enque- 
redory onde o fe ito  cada día jicara  fechada 
em bum cofre com tres chaves , e cada Ff- 
crivao levará fu á : e ja  todos quatro rece- 
befies juramento p er ante mim y que vos fo t 
dado por Gafpar Per eirá  , de o faz erd es 
bem , e direitámente. Feito em Cochim a 
vinte e fe i s  dias do mes de Maio. Gafpar 
Pereira o fe z  ,  de m il e quinhentos e oito amos*

E afi
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X

E ajfi vos- maná» , que qualquer coufa 
que dijserem as tejlemunhas fo ra  dos Ar- 
t ig o s , a bem de f e ï t o , por parte dos Auto
res  , que o efcrevais ; e f e  alguma teftemu- 
tobà \ (depots de ter tejlemunhado, )  vk r di- 
z e r , que tbe lembra alguma coufa , efire- 
velo-eis.

Acabado o  Viforey de pôr efte defoa- 
cho no reqiterimento dos Capitáes, mandou 
a Gafpar Pereira, qué eritiCgaffe todos os pa
péis àos Efcfivâes \ è EhOueredor, que aviam 
de tirar a devafla, e a(n lhe mandou entre
gar hum papel cotíi feflenta Capítulos, que 
lhe os ditos Capitáes deraffl contra Afonfo 
Dalboquerque. Que fe póde dizer aqui def- 
te negocio ? fenao que ou era odio, que o 
Viforey tinha a Afonfô Dalboquerque, ou 
paixao ? pois quis proceder delta maneira fem 
oouvir, e aceita va Capitules contra elle da
dos pelos Capitáes , que lhe fugiram, dei- 
xando o feu CapitáO na guerra , pelejando 
de dia, e de noite com as armas as codas, 
fem os reprender de o deixarem, e fugirem 
pera a India , tendo rendido hum Reyno ta
mañito , e tao poderofo, á obediencia del- 
Rey de Portugal, com tao pequeña Arma
da como tinha , e aceitar por culpa a fálta 
dos mantimentos da fortaleza de Çocotorà, 
andando Manuel Telez paíleando em Co- 
chim , que fugio com a fuá nao carregada

del-
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delles * que Afonfo Dalhoquerque tinha p|*e£ tes pera lhe mandar. Muito tinha que oizer 
nella materia , quedeixo por me nao iàhir 
da hillorìa«

Neftes dias, que le ilio negoceava, dje- 
garam Femao Soarez, e Ruy daCunha, que 
vinham de Portngal, em companhia dejof- 
ge de Aguiar , que delle Reyno pardo o 
anno de oito por .Gapitao mór de tres vé- 
Ìas, o  qual EIRey D* Manuel mandava pe
ra andar de Armacla no Cabo de Guardatimi, 
e na colla de Ormuz com ccrtas ndos, e o 
grande Afonlo Dalboquerque le fofle gover
nar a India ; e degQÌSi da chegada delles dona 
Capitaes a Coehim , ellando hum dia o Vi* 
forey affentado na ramada com effe® Fidai-, 
gos, e.^^adeiros da Ind i a , fendo rambem 
preferitesi Joào da N ova, Afonfo Lopez da 
Colla, Antonio do Campo, e Manuel T e- 
lez, Qpmefou a dizer ; Senbores, nejìas ndos 
me vieram cartas  , em que me dam nova 
de huma grande m erci , que me EIRey N of 
fo Senborfaz, ,  e h e , que pois tenbo aca~ 
bado meus tres annos, que me va  pera Por- 
fugai,, eAfonfoDalbpquerque fiqueno meta 
cargo sgovernando a Ìndia. Certamente Nofi 
fo  Senhor me fa z  im ita  m ercè nijìo ,p o i s  
jd  foumorto no contentamento quepodiater 
das confai defte Mando : e meus peccados 
merecéram ver eu antes de m im a morte

OS



e s  trabalhos,  que tenho vifio, E  por aqui 
foi dizendo outras multas palavras, que li- 
gnificavam a dor, que tinha da morte de feu 
mho. Cornelia nova, que o Viforey deu de 
fiia ida pera Portugal, ficáram todos muito 
trilles, principalmente Joäo da N ova, e os 
Capitaes, que fugíram da guerra de Ormuz. 
Antonio do Campo, que roi fempre o prin
cipal nas difïèrenças, que ouve em Ormuz, 
antre Afonfo Dalboquerque, e os Capitaes, 
( parecendo-lhe que nifto lifongeava o Vi- 
forey, e tambem por indignar os que efta- 
vam prefentes contra Afonlo Dalboquerque, ) 
alevantou-fe em pé, e difle : Senhor, man- 
dar ElRey Noß o Senhor, que Vofsa Senho- 
ria  f e  vd deßa terra  , eaeixe a governan- 
fa a Afonfo Dalboquerque : Sua Alteza acer- 
tou mßo quanto fo i Jua vont ade , e eu efi 
pero em Deos , que a jß  como as cóufas da 
India säo govemadas da fu a  tnao, que el
le Ibemoßre pelo tempo o erro que n ifsofaz  ; 
porque eu tenho por fem  diívida , que feu 
do Afonfo Dalboquerque conhecido dos ho
rneas da India , que andam favorecidos do 
amor, e boas obras, que Ihe Vofsa Senho- 
r ia fa z , e virem quäo trabalhqfo he em fuas 
Coufas, (de que nos fim os teflemunhas, do 
tempo que com elk anddmos na guerra  de 
Ormuz) , nao averd pefsoa na India que o 
ttâe deixCf e f e  vd pera Portugal > c  osque

com
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cm  elle fica rem ferd  mais per fo r ç a , que 
per fu a s vontades : épais affi h e , r iifs a Se- 
nhoria nao deve de fa z er fundamento de dei- 
xar a governança da India , fem  primeiro 
0 fa z er a fa b er a EIRey Nojfso Senhor,  e  
tnandar-lhe hum ejìromento das cou fas, que 
Afonfo Dalboquerque tem fe ita s  ; porque de 
crer he que J e  as Sua Alteza foubera , nun
ca ta l mtmdâra. O  Viforey lhe diflè, que 
elle nao podía al fazer, fenáo ir-lë, ecom- 
prir o que EIRey feu Senhor mandava, tan
to que chegaflè Jorge de Aguiar ; e que fe 
a India & perdeife , que a culpa folle de 
quem aconièlhàra EIRey que o mandafle ir , 
e Afonfo Dalboquerque que ficailè gover
nando.
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C A P I T U L O  LV II.

Como o grande Afonfo Dalboquerque f e  par* 
ti o de (Jocotord pera Ormuz, e fo i  ter  

a Calayate, e o qué fa fsou  com o 
Capitdo da Cidade.

P Rovída a fortaleza de Cocotorá, ( co
mo tenho dito, )  o grande Afonfo Dal- 

boquerque fe fez preíles pera Ormuz, epar
tió aosquinze dias domez deAgoflo, com 
determinado de correr, o eftreito , e íaber 
novas do V iforey, e da India, porque avia 
muito tempo que as nao fabia , e naquella

cof-



cofta fazer o que pudefle , e dahi ir-fe ca- 
minho da India, e deu conta deda determi
nado a D. Afonfo de Noronha íéu fobri- 
nho , Capitáo da fortaleza, e allí o notifi- 
cou aos Capitáes de fuá companhia. Diogo 
de M eló, e Martim Coelho, como eftavam 
mal enformados por Franciíco de Tavora, 
dostrabalhos, que tinham pafiados na con- 
quifta do Rey no de Ormuz , querendo-fe ef- 
cuzar delles , fizeram hum requerimento a 
Afonfo Dalboquerque , dizendo, que elles 
vinham de Portugal pera andarem na com
panhia do Viforey, e nao eram da fuá obri- 
gad b : que lhe pediam por mercé Ihe déf- 
te licenca pera fe irem pera a India. Elle 
lhes difie, que lhe moftraflem leu Regimen
tó ; e porque nelle lhe mandava E IR ey, que 
chegando onde o grande Afonfo Dalboquer
que eftiveflé, lhe obedeceífem, os obrigou 
a eftarem á fuá obediencia, e mandou-lhes, 
qué fob pena de cafo maior o feguifiem, e 
o naq deixafiem , pois viam a neceífidade 
que delles tinha com a fúgida dos Capitáes, 
e  mandou aos Eícriváes dos leus navios, que 
fizeflem autos defta pena que lhe punha ; e 
com ifto feito , fizeram-íe todos á véla ca- 
minho do cabo de Reíalgate, e tanto avan
te como Curiamuria, (porque fe faziam múi- 
to aom ar,) tiveramconfeího devirarem na 
volta da térra, e cortáram todo aquelle dia
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fem a verem j e como foi noitc , mandou 
Pero Gon jal vez Piloto mor fazer o caminho 
de No ruede. Afonío Dalboquerque vendo 
que aquella navegajao era contraira ao ca- 
minho, que elle fazia por fuá carta, man- 
dou-o chamar, e todos os Pilotos, e difle- 
Ihe, que íé no ponto, e altura, em que ef* 
tavam, foflem poraquelle rumo que elle di- 
zia , que aquella noite varariam em térra, 
por iífo olhafle bem o que fazia. Pero Gon- 
jalvez, porque cuidava quenaquelle officio 
labia mais que todos, reípondeo com pai- 
xao, que pois aífi era, que mandaífe elle a 
náo, e fizelfe o caminho por onde quifefíe , 
que elle tomaría a fuá carta, e compartos , 
e lanjaria tudo no mar. Afonfo Dalboquer
que lhe rcfpondeo : Pero G onfalvez, vede 
o que dizeis , nao feja is agajlado, porque 
eu tambera fe i hum pouco defte oficio , epó- 
de fer que fa la  oEJpirito Santo em mirn ; 
porque o caminho , que avernos de fa z e r ,  
he tornarmos na volta do mar , porque fe  
forraos nefta volta , que himos, varamos em 
térra na ponía do Madricaa \ e fe  vos i f  
to nao parece bem, fa ze i o que quiferdes, 
que eu bem fe i o que ha de fer. Pero Gon- 
jalvez como era contumaz , mandou ir a 
náo na volta da térra como h ia: as outras 
fizeram o mefmo caminho; e fendo já o quar- 
to da modorra rendido, tirou a náo de Dio- 
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go de Meló , que hia diante, huma bom- 
bardada, e efpertáram todos. Afonfo Dal- 
boquerquc mandou logo lanzar prumo , e 
acháram-fe em quatro brajas, quaíi no rolo 
do mar : a fuá náo era boa cío governo, 
acodio ao leme mui preftes , e todos vira- 
ram na volra do mar pela bolina quanto po- 
déram; e chamou a Pero Gonjalvez, e aif- 
fe-lhe: Eu fou o que avia de lanzar a mi- 
rtha carta, e o compafso ao mar, pois con

fio no vofso fa b er , e náo no meu: e daqui 
por diante olhai o que fa z e is , e nao quei- 
ra'ts que faca Nofso Senhor milagre parnés 
em nos livrar do perigo em que efiavamos \ 
e quando a náo de Diogo de Meló fez fi
nal , avia hum grande pedajo, que os ho- 
ftiens darmas, que vigiavam a proa, ouví- 
ram arrebentar o mar, c chamáram osMa- 
rinheiros, e perguntavam-lhes fe era aquilo 
térra , e ncfta diíferenja cftavam huns com 
outros , quando fentíram-no baixo, e toda 
aquella noite foram na volta do mar; e co
mo foi menhaa, tornáram na volta de tér
ra, e fizeram feu caminho direito ao Cabo 
de Refalgate. Sendo naquella paragem, veib 
Afonfo Dalboquerque a fala com os Capi- 
tács , e diífe-lhes, que fofiem todos preftes 
com fuá gente armada, porque elle determi- 
nava a qualquer hora do dia, que chegaífe 
a Calayate, cometer a Cidade, e deftroila,
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antes que lhe vielle algum lòcorro 5 e comò 
ouvcram viita da terra, armáram-íe todos, 
cuidando que aquelle dia chegaflem, e polo 
vento acalmar , furgiram , e eltiveram ali 
aquella noite , e como foi menhaá, deram 
vela, e foram furgir no porto. Afonfo Dal- 
boquerque em furgindo, mandou D. Anto
nio deNoronha leu ibbrinho na fulla áC i- 
dade, pera ver que gente acodia á ribeira, 
e que náos avia no porto. Chegado D. An
tonio ao longo da ribeira, veio huma alma
dia com certos Mouros ter a bordo da fuf- 
ta , e traziam quatro cabras, e dous cellos 
de limòes, e outros dous de romans. O  fun
damento deltes Mouros era làberem quem 
era o Capitáo mòr daquellas náos , porque 
fe receavam que folle o grande Afonfo Dal- 
boquerque. D. Antonio fe vio com a alma
dia a bordo da náo Capitaina, e achou jà 
toda a gente armada, e preftes pera come- 
ter a Cidade. O  M ouro, que levava o pre- 
fente, quando vio os noíTos pollos em auto 
de guerra, ficou ahombrado. Afonfo Dal- 
boquerque lhe perguntou quem era o Capi
táo da Cidade , e que gente teria de guar
nido ? O  Mouro lhe cüífe, que o Capitáo 
era Xarafadin , criado de Cogeatar, muito 
feu privado, e que averia duzentos archei- 
ros de guârniçao ; e porque elle emOrmuz 
tinha muito conhecimento deíte Xarafadin,
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mandou a D. Antonio a térra, que Ihe dif- 
leíTe, que o Capitáo mor daquella Armada 
lhe mandava pedir muito, que quiíeiTe ir a 
bordo da fuá náo, avifando-o que lhe nao 
defcobrifle quem era. Chegado D. Antonio 
a térra, achou Xarafadin a cavalo ao lon
go da praia com alguns Mouros , que o 
acompanhavam, e perguntou-lhe polos que 
tinha mandado na almadia ao Capitáo mor, 
e que Capitáo era, e donde vinha ? D. An
tonio lhe dille, que os Mouros ficavam na 
náo do Capitáo mor efperando hum preíén- 
te , que lhe quería mandar, e logo veriam, 
e que aquellas náos vinham de Portugal por 
mandado delRey em favor doutro Capitáo 
feu , que andava naquella coila, que le cha- 
mava Afoníb Dalboquerque , e que o Ca
pitáo mor dellas lhe mandava pedir, que le 
quileilé ir ver com elle, porque relevava fa- 
larem ambos. Xarafadin lhe reípondeo, que 
elle náo avia de ir á fuá náo, que le algu- 
ma coufa quileíFe daquella Cidade, que bem 
podía ir feguro a térra.

C A P I T U L O  LVIII.
De como o grande Afonfo Dalboquerque fo i 

cometer a Cidade de Calayate, e a def- 
truio , e o mais que pajsou.

T Ornado D. Antonio com ella repolla,  
mandou o grande Afonlb Dalboquerque
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embarcar toda a gente nos bateis, e na fuC- 
ta , e a Franciíco de T avora, que aquelle 
día mandaíTe a gente da fuá náo, de que era 
Capitao DinizFernandez Patráo mor, Dio- 
go de M eló , e Martim Coelho, que já ti- 
nham recado deAfonfo Dalboquerque: co
mo eftavam preftes , vieram-fe a bordo da 
náo Gapitaina, pera dali partirem todos jun
tos. O  povo da Cidade , como vio que a 
almadia nao tornava, e os nodos bateis fe 
ajuntavam com determinado de irem a tér
ra, comefáram-fe a recolher muitos pera a 
Ierra. Afonfo Dalboquerque deixou os Mou- 
ros da almadia a bom recado, c abalou com 
toda a gente direito a térra, e difle a Mar
tim Coelho, e a Francifco de Tavora, que 
em defembarcando cometeífem logo a Ci
dade pela banda da mefquita, que eftava pe
gada nó mar, e que elle com a mais gente 
entraría pelo outro cabo. Chegados á ribeira 
com efta determinado, come£áram os nof* 
fos atirar com os tiros, que levavam nos ba
teis , pera afaftarem os M ouros, que efta
vam na praia ; e como fe elles víram mal 
tratados da nofla artelharia, foram-fe reco- 
lhendo deprefla pera a Cidade. Afonfo Dal
boquerque , porque a determinado dos Mou
ros lhe fez mudar o confelho do que tinha 
afientado, aífi como defembarcou com toda 
a gente junta, entrou com elles de roldáo
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pelas portas da Cidade dentro, e foi-os fe- 
guindo pelas rúas até os lanzar fóra della; 
ealguna, quequíferam ter rollo aos noíTos, 
foram logo ali mortos, e neíla peleja foram 
feridos Payo Pereira, e Diogo Camacho, e 
outros alguns Toldados ás fréchadas. Defpe- 
jada a Cidade, os Mouros fe puíéram todos 
juntos hum tiro de bombarda dos muros. 
Afoníb Dalboquerque receoío de o torna- 
rem a cometer, porque tinha pouca gente, 
mandou aosCapitaes que guardaíTem as por
tas da Cidade , e nao coníentiflem que os 
noíTos a faqueaífem, nem fe deímandaíTem, 
até elle nao dar licen^a pera iífo : e toda aquel
la noite andoü roldando a Cidade com mui- 
ta gente. O Xarafadin como vio que os nof- 
íos eram poucos, ( envergonhado da pouca 
refiítencia que tívera,) ajuntou trezentos Mou
ros , c veio cometer a noífa gente. Afonlo 
Dalboquerque vendo-o neíla determinado, 
mandou dizer aos Capitáes que nao travaf- 
lem com elles , e que os deixaíTem chegar 
aos muros, e como os teve engodados, deu 
nellcs com toda a gente , e polos em fúgi
da por huma Ierra arriba: os noíTos béítei- 
ros , e eípingardeiros foram-nos íéguindo, 
e feríram muiros, e tornáram-fe a recolher. 
Xarafadin como le vio defapreífado dos nof. 
Tos efpingardeiros, tornou a recolher os Mou- 
rps, e fez-íe em corpo com elles j e Afoníb
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palboquerque, porque o nao tornaflèm mais 
a cometer, mandou ás naos por quatro bom
bardas , e poferam-nas no muro, e começà- 
ram de ihe tirar. O  Xarafadin como vio as 
bombardas , e que os noflos avia tres dias 
que guardavam, e dcfendiam a Cidade, co
mo gente , que &  quería fazer forte nella, 
pera a> lòfter, foi-lè recolhendo pera a ier
ra com toda a gente , e deixou-le eftar até 
ver a determinarlo dos noflbs. Afoniò Dal- 
boquerque corno iè vio delàbafado dos Mou- 
ros, mandou a Diogo de Melo , e a D. An
tonio de Noronha, que guardafreni as por
tas da Cidade, que hiani pera a ferra , e el
le, e Martim Coelho com cem homens po- 
feram-lè na outra porta, que hia pera a ri
beba,^ mandou por huma atalaia noAlco- 
rao da mefquita, pera dali vigiar o que os 
Mouros faziam. Como teve a Cidade pof- 
ta netta ordem, deu licença a toda a outra 
mais gente qué a faqueaffem ; e depois de 
Taqueada, mandou a Francifco de Tavora, 
que com aquella gente toda fízeífe recolher 
todos os mantimcntos, e fato, que tinham 
roubado ás náos. O  Xarafadin vendo que 
os noflbs andavam recolhendo os deipojos, 
que tinham tornado, parecendo-lhe que to
dos andavam defmandados, deceo da ferra 
com quinhentos homens, e veio cometer a 
porta, onde D. Antonio de Noronha, e Dio-:
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go de Melo eftavam, e apertoli tao rijo com 
elles , que por forja os cntrou, e elles fo- 
ram-Ìe recolnendo porliumas ruas eftreitas, 
peradali fepoderem valer melhor dos Mou- 
ros, que eram muitos. O  Xarafadin corno 
teve a Cidade entrada, fez duas batalhas da 
fua gente, pera os tomarem no meio ; e Dom 
Antonio, e Diogo de M elo, vendo que os 
Mouros fèpunham em ordem de os atalha- 
rem, bradaram a fua gente, que fizeflem vol
ta : o atalaia, que eftava no Àlcorao, corno 
vio o aperto, em que os nolTos eftavam, co- 
mejou a biadar a nofla gente, que acodif- 
lem , que os Mouros tinliam entrado a Ci
dade. Afonfo Dalboquerque ouvindo os bra- 
dos do atalaia, foi-fe rijo pera aquella par
te , onde os noflos pelejavam. D. Antonio, 
e Diogo de Melo com a fua gente, que ti- 
nham jà junta, fizeram volta com os Mou
ros, e apertaram com tanto animo com el
les , que quando a dianteira da gente de Afon
fo Dalboquerque cliegou a elles , liiam jd 
os noflos de volta com os Mouros por ei- 
iàs nias eftreitas, e daii até a porta por on
de entraram os foram feguindo , onde ma- 
taram muitos Mouros , e tomaram muitas 
armas, que os que fugiam deixavam, pera 
fìcarem mais defpejados, e melhor o pode- 
rem fazer. Cliegado Afonfo Dalboquerque 
a elles, quando vio tantos Mouros desbara-
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tados por tao pouca gente, como era a que 
cítava em companhia de D. Antonio, e D10- 
go de M eló, aeu muitas grabas a NolTo Se1- 
nhor por aquella grande vitoria, que Ihe de- 
ra, e difle a todos, depois de eflarem jun
tos , que bem parecía aquillo obra de cava- 
leiros Portugueíés , e que le deviam de ter

Í)or bem envergonhados os Capitáes , que 
he fiigíram, de le nao acharem em tal fei- 

to como aquelle , quando foubeíTem o es
trago , que elles tinham feito, íéndo os imi- 
gos fem comparado muitos mais que elles. 
Os M ouros, depois de desbaratados, e lan
zados fóra da Cidade , poferam-fe todos á 
villa dos nolíos muito trilles , ( como ho- 
mens, que tinham recebido muito damno,)  e 
em fuá companhia eítava Pedreanes Lamprea, 
(hum dos arrenegados, que fiigíram em Or- 
muz,)  com hum capacete na cabera, e efca- 
pou o dia, que le entrou a Cidade, porque 
o nao conhecéram. Foram aqui nelle feito 
D. Antonio de Noronha, Diogo de M eló , 
Aires de Souía, Duarte de M eló, Pero Dal- 
poen, Liíuarte deFreitas, Antonio deLiz , 
Antonio Vogado, Louren^o da Silva, An
tonio da Coila , Fernao V a z, e Joao Tei- 
xeira , todos homens honrados, e de cria
dlo, e Simao Velho, Nuno Vaz de Cafte- 
lo-branco, Antonio de S á , James Teixeira, 
Bertolameu PelToa criados do Meílre San
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¿Bago , e Jorge Dorta mojo da Camara 
del Rey , e Lopo A lvarez, e Martim Vaz 
criados do Conaeftabre, todos eftes com fuas 
langas, e eípadas cheas de fangue, que eram 
teftemunhas do que cada hum fez aquelle 
dia. Afonfo Dalboquerque efteveali com to
da gente aquella noite , que leriam duzen- 
tos e trinta homens Portugueíes , e man- 
dou aos Capitáes , que cada hum ié fizeíTe 
forte ñas cafas, onde eftavam, e tiveflem os 
bateis bem efquipados junto com ílgo, e que 
por nenhum rebate, que lhe os Mouros de 
noite deíTem, faiflem fóra, até nao fer me- 
nhaá clara: e neíla ordem eftiveram toda a 
noite vigiando a Cidade ; e como foi me- 
nhaa, mandou por fuas atalaias, e comefá- 
ram acarretar os mantimentos, e todo o mais 
fato , que tinham tomado. Como tudo foi 
recolhido, ajuntou Afonfo Dalboquerque a 
gente, e veio-íe á praia, e mandou por fo- 
go ás principaes cafas da Cidade , porque 
nellas tinham os Mouros a maior parte dos 
feus mantimentos; e tambem mandou pór fo- 
go á mefquita, que os Mouros ícntíram mui- 
to , porque era huma cafa muito grande de 
íete naves, toda forrada de azulejos, e umi
tas porcelanas metidas pelas paredes , e na 
entrada da porta tinha huma nave muito 
grande feita em arcos, e por cima ficava co
mo eiradofob re o mar, tudo forrado de azu
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lejos: as portas, e o teito da meíquita era 
todo lavrado de mañanaría; e como lhe deu 
o fogo, veio-fe toda ao chao, fem ficar cou
fa nella que nao foíTe queimada. Queimá- 
ram-íe aqui vinte elete naos antre grandes, 
e pequeñas, que eílavam no porto, efperan- 
do carrega pera fe partirem pera diverías 
partes. Acabado iílo , mandou cortar as ore* 
Ihas, e os narizes a todos os M ouros, que 
tinha tomados, e deixou-os em térra, e em- 
barcou-fe nos bateis, e foi-fe pera as náos, 
dando muitas grabas a NoíTo Senhor pela 
mercé que lhe fizera, em lhe dar humaCi- 
dade como aquella, ganhada fem perigo dos 
noífos com táo pouca gente.

C A P I T U L O  LIX .

Das novas, que o Mouro, que trouxe opre- 
fen te , contou ao grande Aforifo Dalboquer- 

que, da India : e de como fe  partió de 
Catay ate pera a Cidade de Orm uz, 

e do que pajfou com Cogeatar.

COmo o grande Afonfo Dalboqúerque 
foi na nao , mandou vir perante íi o 

Mouro , que lhe trouxera o preíente, o qual 
eftava bem agallado , aífi pela deílrui^ao, 
que vira feita na fuá Cidade, como tambem 
por náo faber o que avia de íer delle, e dos 
oijtros ¿ e como o teve diante de í i , pergun-
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tou-Ihe, que novas avia da India, e Ormuz 
em que erado eftava, e que gente tinha, e 
fe mandára o Rey fazer alguma obra na 
fortaleza, que dcixára come jada? O  Mou- 
ro lhe difle , que Cogeatar tinha por nova 
certa, que a Armada dos Portuguefes pele- 
jára em Chaul com Mirocen Capitao do 
Soldáo do Cairo , e Meliquiaz Capitao de 
Diu o ajudára com toda a fuá Armada a 
tomar huma náo, e que matáram o Capitao 
mór da Armada, e Ormuz eftava em gran
de neceflidade de mantimentos por aver dous 
annos, que do fertao lhe náo viera nenhum 
arroz, nem trigo, e que osRuftazes fe ale- 
vantáram contra o R e y , e fe foram com to
da a íiia gente , porque Cogeatar quebrara 
os olhos a hum Capitao feu principal, que 
fe chamava Nacaradin , e mandára lanzar 
no mar outro, que le chamava Tajadin, e 
que os filhos de Rexnordim, Goazil da Ci- 
dade, eram lanzados fóra do Reyno, e to
mara a fazenda a certos Mercadores, e ti
nha prefo Aliñará, (hum Capitao muitoíeu 
privado,)  porque era no confelho de o ma- 
tarem pela deftruijáo , e morte da gente, 
que era feita no Reyno por fuá culpa , e 
que fizera tornar os Chriftaos, que lhe fu- 
gíram, Mouros, e os cafara, e tratava mui- 
to bem , porque lhe tinham feito algumas 
bombardas de metal muito boas,re na for-

til"
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taleza nao fizera mais obra , que alevantar 
a torre da menagem , e cobrila por cima, 
e cerrar a porta, que vinha pera o mar, e 
abrir outra pera dentro do terreiro dos pa
pos do Rey , e que na Cidade avia muita 
falta de agoa, porque os navios, com que 
atraziam, foram todos queimados na guer
ra paflada: e por iíTo mandara Cogeatar a 
Xarafadin feu criado correr toda aquella coP 
ta pera lhe levar todos os paraos, que achaP 
fe pera ferventia da Cidade; e que Cogea
tar tinha nova que os Capitáes, que lhe fu- 
gíram de Ormuz , eftavam em Cochim, e 
que foram muito bem recebidos do Vifo- 
rey; e que lhe parecía, que chegando elle 
a Ormuz com aquella Armada, fegundo a 
grande necellidade em que eftava , nao le 
poderia foíter dous mezes que fe nao entre
gado. Depois de Afonfo Dalboquerque ter 
fabido ellas novas, defpedio o Mouro que 
fe folie , e levaífe feus companheiros, e o 
prefente que trouxera , porque feu coílume 
era náo tomar nada de gente com que tinha 
guerra, e que lhe perdoaííe pelo ter afli re- 
teudo, efe o fizera fora por nao ir dar novas 
ao Capitao como o achára preftes pera ir 
cometer a Cidade, e que a culpa de a deP 
truir era dos Gobernadores da térra , pois 
lhe faltáram do concertó que com elles fize
ra, quando poraü pallara pera Ormuz, co

mo



mo podiam ver polo fèguro real , que Ihe 
dera em nome delRey de Portugal leu Se- 
nhor ; e mandou ao Feitor, que lhe défle 
dous mil faluzes , e alguns pannos, e aos 
remeiros quinhentos, e affi le foram muito 
contentes. Afonfo Dalboquerque, como te- 
ve del'pedido o M ouro, mandou chamar os 
Capitaes , e deu-lhes conta de tudo o quc 
com elle paíTára , e que Tua determinacao 
era, pelamuita agoa, queoC im e, eo R ey  
grande faziam, arribar á India, que lhe dii— 
leflèm o que faria. Os Capitaes foram to
dos de parecer, que le Ormuz eftava em tan
ta neceffidade, corno lhe o Mouro tinha di
to , que lhe avia de ir dar huma villa, por-

3ue fendo affi, nao averia dúvida, chegan- 
o elle, tornar o Rey ao aflento que tinha 

feito, e que ali teria lugar , e tempo pera 
concertar fuas naos , e prover a fortaleza 
deCocotorá de mantimentos. A  elle lhe pa- 
receo bem o conièlho dos Capitaes, e dif- 
fe-lhes que fe foflem ás fuas naos, e fe ñ- 
zeífem preítes pera ao outro dia partir ; e 
como foi mennaá , leváram fuas amarras, 
c fizeram-íb á véla ao longo da colla, e fo
ram liirgir a hum porto, que le chama Tenij, 
e ali eíliveram dous dias tomando agoa em 
hum rio grande, que corría por antre duas 
Ierras talhadas a pique, e vinha fazer hum 
grande lago junto da ribeira do mar, todo

cer-
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cercado de palmeiras, e de muitas arvores; 
c depois de terem tomado agoa, fizeram-íe 
á vela, e íém tomarem outra térra, forain 
íiirgir todos juntos diante da Cidade de Or- 
muz. Afonfo Dalboquerque mandou aos Ca- 
pitáes, que fe poíefíem todos eró ordem pe
ra tolherem todo focorro de mantimentos, 
e gente, que vierte pera a Cidade, com de- 
terminafáo de le nao alevantar dali até a nao 
render; (nao fazendo as naos tanta agoa, 
que Ihefizeflem tomar outro coníélho.) Co
mo Cogeatar vio a nofla Armada, mandou 
logo delpejar a Cidade de toda a gente miu- 
d a , e palíala da banda da térra firme, e to
dos os paraos , e navios, que tinha pera íér- 
ventia della pelos nao queimarem. Afonfo 
Dalboquerque defejando de faber a ordem , 
em que Cogeatar tinha á Cidade, mandou 
aos Capitaes que fe trabalhafiem por tomar 
alguma lingoa da térra; e por hum Mou- 
ro, que le tomou de noite em huma alma
dia peleando , foube que Cogeatar tinha fei- 
to dous baluartes muito fortes na fuá forta
leza com muita artelharia porta nelles, e que 
avia cinco dias queeram chegados aOrmuz 
dous homens, e hum M ouro, que lhe fo- 
gíram das náos em Calayate, jz llie contá- 
ram a deftruifao da Cidade, de que o Rey 
eftava muito anojado ; e que eftes homens 
lhe diíferam , que os dous Capitaes , que

com
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çom elle vieram de Çocotorà, fe quiferam 
ir pera o Viforey caminho da India, e que 
os trazia por força , e que as nàos faziam 
tanta agoa , que lhe feria forjado deixar a 
guerra, e ir-iè pera a India, e que na Ar
mada avia muito pouca gente, e eiïa anda- 
va muito contra lua vontade com elle , e 
em Portugal avia tanta pelle, e fom e, que 
o feu Rey lhe nao podía mandar aquelle 
anno nenhum focorro de náos , nem de gen
te ; e que Cogeatar como illo íbubera, man
dara a todo o homem do povo, que tivef- 
fe arco , adarga, e efpada, e provifam de 
agoa pera hum mes , e por fe nao fiar da 
gente, tinha as chaves de todas as dilemas, 
que avia no campo : e a agoa em Ormuz 
era táo cara, que huma jarra della, que em 
tempo de paz valia dez dinheiros , valia 
agora duzentos.

C A P I T U L O  LX.

Como veto hum Mauro de terra em huma 
almadia a bordo da náo de Martim Coe- 

Iho com duas cartas pera o grande Afon- 
fo  Dalboquerque, Jem dizer quem as 

mandava, e o mais que pajjbu.

C Omo o grande Afonfo Dalboquerque 
teve ella informado do eílado, em que 

as coulas da Cidade eítavam, deixou-fe e£>
tar
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Ktr aííi íem mandar ninguem a térra , eípe- 
rando a determinacao de Cogeatar; e pa£ 
lados tres dias , vieram dous Mouros junto 
da noífa fortaleza capear com huma bandei- 
ra. Afonfo Dalboquerque lhe mandou póí 
outra 11a quadra da fuá nao , e capear-lhe 
que vieffem a bordo, e elles nao quiíeram 
vir, e ao outro dia fizeram outro tanto; e 
como os Mouros de térra víram que lhes 
nao reípondiam , mandáram hum Mouro 
peleador em huma almadia a bordo da nao 
de Martim Coelho, que eítava da outra ban
da da Cidade no porto do ponente , com 
duas cartas, huma de Cogeatar pera Afonfo 
Dalboquerque, e outra do Viforey pera Co
geatar. A  carta pera Afonfo Dalboquerque 
dizia aííi:

Capitao mor, fabe que o Viforey, car
ta pera ti , e pera todos os Capitáes dé 
Portugal efereveo , que nenhuma entrada, 
no Rey no, lib a s , e térras deOrmuz fizef- 
fes ; a mefma carta te mandei, e nao óbe- 
decefle, nem fizejle o que elle manda; e ou
tra carta efereveó ao Rey , Ceifadin com 
os fellos delRey de Portugal, e por mais 
crédito , pera que nejle Reyno nño entraf 
fes, Gafpar lingoa, e a companhia vieram 
á ribeira , e carta com o fello delRey ví
ram , e rezam ao fello do feu  Rey deram i 
dizendo que muita cera vermelba avia y 

Tom. I. v  polo
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polo [ello do teu Rey nao fizejle nada, pa
rece que queres aaejlruicáo do Rey no. Qu
eras duas cartas em Parfe, huma pera o 
Rey , e outra pera mim efcreveo , ambas 
tas mando, lé-as, e mandarnos, pois polo 
mandado, e fello do teu Rey nao das. Co- 
geamir , que o Vtforey mandou , e outros 
hoinens deCananor, que aqui ejlam , fe  ef- 
pantam dejlas coufas : e eu todas efcreve- 
r e i, e huma jelua pequeña defpacharei, pe
ra que faiba o Vtforey que tu es tredor a 
EIRey de Portugal.

C a r t a  d o  Y iso rey  p e r a  C o g e a t a r .

OGeneroJo fem par da bemaventuran
ca , principal em mando , abrigo de 
todos, grande Senhor, e Capitao antre to

dos os A/guazis, e Capitaes: mais chega- 
do que ninguem á alteza da R ey , aprazi- 
vel ao mui alto de todos perfeito Senhor 
A ta a : a lev ante Déos feu  ejlado: dejle ami
go D. Francifco Dalmeida Vtforey , fogei- 
fd o , ebeijar de ruaos offerece. He bem que 
entre nos aja ta l amizade, que cada amo 
mandes prefente a EIRey. Negodaquipar 
com cem homens que tim a cativos da teu 
Rey no, todos os fo lte i, e chegando Id o fa - 
berds: e as quatro náos, que de Id vieram, 
me dijferam, que tudo oque avia defazer 
bum Rey fize jle , e emnada nao errafte, e
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dèpois 0 Capitao comecou de trocar tuda \ 
e corno as quatro naos viram que 0 Capi- 
tao errava, vieram-fe pera mini, e 0 Ca- 
pitao nao oufou de vir pera m ini, e foi-je 
pera Qocotord , 0 qual cu cajligarei tam- 
bem , como o Rey verá, porque faiba qué 
onde receber honra, e der carta por ElRey , 
mo 0 deve de trocar, porque ElRey de Por
tugal nao he mentirofo, e ha mifier que 0 
feu Capitao ndofaia de feu  mandado ; e pois 
que fahio , elle aver A 0 feu  galardao. A i 
quatro naos dizem , que em a guerra elles 
rido tem a culpa, e que 0 erro do Capitdo 
he : do primeiro concertó que fe  f e z , nos o 
nao trocamos, e o teu amor com ElRey de 
Portugal he affi , e a ffi de tudo o que cá 
foube. Ha mifier como ejla carta fouberes, 
que venhas pera mim , pera que o eu fo i
ba , fendo tu o faberás ; mas as quatro 
náos y quando aqui vieram , muitos MouroS 
traziam  , grandes, e pequeños a todos os 
foltei pola amizade que te temos : e todas 
as náos, que quiferem vir a ejlas partes, 
ha mifier que confiem, e nao temam, por
que fe  Ibes falecer bum cábelo y euferei tre- 
dor a ElRey de Portugal, defpácha azinha 
huma náo com cartas tu as , que por i (Jó 
aguardo , e nao fica m ais, fendo que N e- 
godaxemefadin a t i  beijqr os p és, chegárd 
elle, fabe parte de tudo, dar-lhe-as credi*

V ii t&,
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to , e no que elle comtigo fiz e r , nao ha de 
aver dávida: elle fara tudo o que tu qui- 
feres : fete cartas em Portugués te man
do pera as naos que forem , e vierem , e 
huma do fello delRey de Portugal, dá-lhe 
crédito: nao efcrevo mais dijlo: p a z , e fan
de. E  defte meímo teor vinha outra carta 
pera o Rey Ccifadin, e nao fazia outra dif- 
ferenca, fomente onde beijava as maos a Co- 
geatar, beijava os pés ao Rey.

R epo sta  d o  g r a n d e  A fonso  D a lb o q u e r -
QUE PERA C o GEATAR.

308 COMMENT. DE A . D aLBOQUERQVE

r l  huma carta , que me veto dejja Ci- 
dade, e nao diz quem ma manda, á 
qual refpondo que obedeco d carta , e man

dado do Viforey ; e porque na carta me 
manda, que nao me pagando os quinze m il 
xerajins de pareas, ao tempo do contrato, 
que faca o que me bem parecer , e mais 
fervico de EIRey fo r , digo que te requeiro 
da parte do dito SenhorRey, e do Viforey 
da India, que pagues ao tempo que elle man
da , porque me nao ei de alevantar daqui 
até nao pagares , ou vir mandado do V i

forey , em que me mande o contrair o : nao 
te faco a guerra , nem te tiro ás frécha- 
das, e bambardadas, como a tua gente fe z  
a mim: ejlas duas cartas, que me deram 
efcritas em Parfc, nao creio ferem  do V i-
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forey, pois nao tem o feu  fin a l: as minhas 
cartas, que tem o nteu fin a l, guarda-as bem 
que nao tas ei de negar, como tu fa zes ds 
tuas, e por ijjo as nao ajjinas.

Como Cogeatar vio que Afonfo Dalbo-r 
querque le hia declarando com elle, efcre- 
veo-lhe ella carta, em que le aílinou:

Capitao mor Afonfo Dalboquerque, fa- 
berds acerca do que efcrevefte, que as duas 
cartas do Parfe nao eram do Viforey, por
que nao tinham o feu  final : Á  pejfoa que 
as trouxe he prefente, e eu de mim, car
ta em nome do Viforey nao ei de efcrever, 
pois as nao crés , manda-as, e refponder- 
Ihe-ei , e a carta , que em tua letra eftd 
com fin a l do Viforey. Se a do Parfe nao he 
Jua, cuja he efioutra, ifio he achaque que 
d izes: Acercct dos quinze mil xerafins, a 
tempo que o Rey no he povoado , e as náos 
vam , e vem , podem dar alguma coufa: da- 
gora ha humanno queefia defiruifao fize fi 
te , e te fofie até agora , nao fo i tempo : 
agora que era tempo viefie aqui efiar, fo i 
a nova por toda a parte , e ninguem nao 
vem : tu queres a deftruigao defie Rey no, 
enáo povoafao. Calayate, que he efiremo do 
Reyno , roubafie , e deftruifte, e cent m il 
xerafins, e mais delle levafie: cera mil xe
rafins bem podem refponder por quinze m il: 
toda efia defiruicao ei de fa zer a faber a o

V i-



Viforey : O que efcrevefte que nao avias 
de fa zer guerra, nem tirar ás bombarda- 
das , ijio nao to agradeco, que o que Déos 
quifer ha de fer  : o que efcrevefte que te 
nao avias de i r , e que tinhas o mar : fe  
apraveitas emeftar, eftá: em oefcrever eu 
nao efcrevo m a l: fe  os teus lém m al, ijfo 
be outro : a carta do Viforey com tua le
tra  , e com felo delRey , leitores delRey 
ten s, manda-os pera que as ledo, pera fa -  
bcrcm a verdade, ou mentira: Acerca das 
quatro naos que efcrevefte , que fugtram , 
e ftz-eram treicao , ao Viforey fe fo ra m : 
eforam leaes em Je ir pera o feu Capitao, 
e fizeram  mandado do feu Rey , como fo- 
ram teftemunhas, que tu querías deftruir 
o Rey no y e a tua gente toda he agravada 
de t i , que fe  afft nao fora nao fe ajuntá- 
ram em Calayate a dizer mal de t i , nem 
te fugtram pera a ferra , pera os Arabeos \ 
fe  tu eftiveras em verdade , e em amor, 
agora ha hum anno como tomafte as pa
reas , logo teforas, mas eftivefte cinco me- 
zes ate que a guerra pareceo. Quantas 
vezes te di (Je que tefoJJ'es, nunca quifefte, 
e comecafte imizade ? agora o meu fa la r  
he ao Viforey : qualquer coufa que ouver, 
a elle a ei de d izer , e elle aujente he meu 
amigo, e tu eras prefente, e o Rey te fe z  
muña honra , e em Jim fofte imigo, e em

tua
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tua palavra, e concertó nao efiivejle, e nao 
fizefie como pai com filh o , e andas com os 
bateis ao longo ¿Pagoa, e nao deixas que 
entre gente com o pr&vimento de Déos. De 
gente f e mantimentos, e armas nao fa lta  
nada y e f i o nao eres, manda hum homem, 
que veja tudo: eu nao fou mentirofo: o mefi 
fageiro nao teme nada , e a minha pala
vra he palavra: e o que dizes que nao fa - 
bes quem te efereve , o meu nome he meu 
final y e agora ajfinei, e ajfelei.

Xreladei eítas cartas aqui , pera que fe 
veja claramente quanto oViforey trabalhou 
por anichilar todas as coufas do grande Afon- 
fo Dalboquerque, fendo muita rezao ajuda- 
lo em tud!o, pois era Viforey da India.

Da REPOSTA ,  QUE O GRANDE ÁFONSO DÁL- 
BOQUERQUE MANDOU A CoG EATAR.

Onrado Cogeatar , folguei faber que 
eras tu o que me eferevefte, e vi bem 

efta carta que me mandafte : e quanto he 
ás duas cartas do P arfe, que te o Viforey 
mandou y que me tu mandafte y nao ejpera- 
va eu que o Senhor Viforey déjje tanta f é  
a huns Capitdes, que me fugtram da guer
ra y fobre os quaes eu tinha tanto poder „ 
como elle nos que Id tem comjigo y e je  o 
quiferes 'ver , eu to mandarei moftrar , e 
entao faberds fe jizeram  treicao , ou nao.

' '  Bem
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Bem fe i qu antas coufas te dijferam, e co
mo te fizeram  levantar contra mim , e fi
zeram com que tu me nao déjfés os meus 
bomens , em que ejlava toda nojfa p a z , e 
ajfojfego i que vendidos na pra § a de Orm uz, 
podía cada hum valer cinco xerafins\ dei- 
xando-te eu vinte criados delRey na feito- 
ria em teu poder , e d tua obediencia , e 
ma'ts a feitoria delRey, que valia duzen- 
tas mil dobras. ÉJles me podéras bem to
mar fem guerra, fe  quiferas, depois de mi- 
nha partida, e nao me tomaras eftes qua- 
tro di ante dos meus olhos, pera com elles 
me camelar guerra, e te alevantares con
tra mim i e Je os querías, nao me confefi 
Jaras que os tinhas , nem me dijferas que 
nios davas, nem os mojlráras ; porque co
mo dijferas que nao Jabias delles p arte , lo
go te nao ouvera de fa zer  a guerra; mas 

ue obediencia era a que tu tinhas a E l- 
ey meu Sénior, e aos feus Capitaes, af- 

finada, e jurada, Je me tu tomavas a mi- 
nha gente ? e quem efperava de Ihe tu da- 
res quinze mil xerafins , fe  Ihe tomavas 
quatro hurgantes, que nao vaíern dez ? Ca
p í tao es , e fabes quanto carrega fobre os 
Capitaes darem boa conta dagente que Ihe 
entregam. Eu Jei bem que os Capitaes to 
fizeram  fa zer  , e tu os verás degolar na 
prapa de Ormuz , porque nao tem EIRey

meu
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meu Senhor ganhadas as Indias, e quantos 
Rey nos tem ganhado, fenao aguardando feus 
Capitaes a guerra com o feu Capitao mor, 
fem Ibe fazerem  treicao ; e porque nunca 
tal fizeram  Portugueses , tu verás o que 
eu digo.

Equanto ás rezoes , que o fenborVtfo- 
rey d iz  contra mim ñas duas cartas ¿lo 
P arfe, (fe  verdade fa m , )  avendo por bem 
o que os Capitaes fizeram  , devéra-lhe de 
lembrar que fou eu Capitao geral da Ar
mada delRey meu Senhor, e que as pareas, 
que te elle agora manda pedir com pala
bras doces, e cartas de grande titu lo , que 
tas f i z  eu pagar com a ejpada na mao, e 
tu es dijfo boa teftemunha, que ajfi o con
fesas ñas cartas do contrato, feita s antre 
mim, e o R ey, e a ffi ejpero em Déos de me 
nao alevantar daqui fem ella s, pois que o 
Vifirey o manda em Jua carta ; porque Je 
a eu aqui nao achára ? bem fabes tu que 
te nao ouvera eu de pedir pareas , fenao 
bomens , ( 0 porque te eu comeeei a guer
ra , por conjelhos dos Capitaes, cavaleiros, 
e criados delRey da minha Armada , da 
qual me aínda agora nao arrependo, )  e por
que tu has por leaes, e verdadeiros os Ca
pitaes , qué me fug/ram da guerra, e me 
deixáram , por ijjo te quiferam a t i matar 
ot de dentro de tua cafa : e a cafa, que eu

fa -
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fa z ia  , que te es Capitâes ftzeram  enten
der que era pera te dejìruir, he ejia Ar
mada , em que eu eftou, e a que eu fazia  
era pera te confermar , que aos taes tem
pos como eftes, ( que muito f i  cojiuma em 
O rm uz, ) nao he rezao que agente y efei- 
toria delRey ejiê â determinaçâo de quem 
'vencerá : 0 que nao f i  cornetêra, f i  ella efi 
tivera fetta. E  do que d izes , que a mima 
gente he agravada de mim , e mefoge, quan
do vires comtigo homem honrado, e criado 
delRey, entâo 0 crê \ mas dous hargantes, 
que fugíram da prisao : hum a que quifi- 
ra mandar cortar as ruaos, e outro porque 
o qui fer a açoutar 0 ContrameJlre , e qua- 
tr o , que tu enganafie corn palavras doces, 
em que cuidavas que ejlava toda tua fa i- 
macao, eftes ta es, a que tu dûs tanto cre
dito , forum começo de toda tua deftruiçao ; 
e queira Deos que a nao acabem.

E  ao que me dizes f i  agora ha hum 
anno eftivera em p a z , e amor, e como to
rnei as pareas logo me fora y tu fabes bem 
que fimpre trabalhei em concertar minha 
Armada, e aguardava 0 tempo, e mouçtio, 
em que f i  navega o eftreito de M eca , que 
he no começo do Ramadâo, onde me EIRey 
mandava ir y 0 quai eu nao defirobi a t i y 
nem aos Capitâes, nem a outra peffia aU 
guma, porque affi be coftume dos Capitâes
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máres terem fegredo, por nao faberem feus 
imigos o que querem fa ze r  -, porque f i  eu 
daqui difiera o caminho que avia de fa z e r ,  
em poucos dias fora avifado Adem , e Ju~ 
dà, que hia eu fibre elles, como me EIRey 
mandava em fiu  Regimentó, e pera ifiofa- 
zia  0 bargantim , que me tu queimafte, 
porque era necefiario pera ta l navega pao. 
E m ais, f i  te beni letnbra, 0 Noradin me 
requereo da parte do Rey , e tu a , que eu 
me nao foffe daqui, porque vinham as nàos 
de Me par , e poderiam tomar a Cidade, 
e finhoreala ; e eu Ihe reffondi, que pelo 
aìfinto quetinha fe ito , era obrigado ao de
fender , que vifiè o Rey o que quería que 
fizefiè. E  m ais, que perdía Ormuz em eu 
eftar nelle ? que as cáfilas nao deixavam 
de v ir , antes vinham mais ? nem as náos 
de navegar, fe  as tu nao tolhéras ? mas 
antes o Rey no fe  figurava com minha efia- 
da aqui, e enriquecía o pavo miudo. È  tu  
fabes bem que najuftipa da terra, nem na 
gffvernanpa do Reyno nunca metí a mao, 
depois que to entreguei, antes te dei lugar 
que mandafies prender a minha gente , f i  
na Cidade nao fa  zia  o que devia. Hum 
pao fe  nao comprava firn teu mandado, fe  
por elle mandavas dar cem xerafins, tan
to fe dava ; e affi no aljófar, como em tu- 
do o que fe  comprava, tudo fe  pagava co

mo
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mo tu mandavas ; e nenhuma coufa ntan- 
dava fa zer na Cidade a ferreiro , carpin
tero  , pedreiro, alfaiate, nem a nenhum 
nutro oficial Jem tua licenga, em que mof- 
trava ejiar eu mais d tua obediencia, que 
tu  A minba. A  cafa, que eu fa z ia , o Rey, 
e feu pai , e tu me déftes a ponta , e os 
aliceces, em que a f iz , (como tenho por feu 
afinado. ) Apedra, e os officiaes, com que 
a fa z ia , tu mos davas. M ui tas vezes te 
mandei perguntar , Je eras contente de a 
eu fa z e r , e tu dizias que Ji: fe  o nao eras, 
porque o nao dizias ? e nao me tomaras os 
tneus homens, por onde caijle em defobedien- 
c ia , e quebrajie o contrato: e de quantas 
vezes falas nejia guerra ao Viforey, nun
ca Ihe dizes o porque fe  comegou , que he 
final de homem culpado: e ante as taes pej- 
foas has de mandar as coufas claras. E  e f  
tas hao de ir diante delRey meu Senhor, 
e nao ha de aver por feu fervico fazeres- 
Ihe tu os feus Chrifiaos Mauros.

E  ao que d izes , que nao eftive na pa- 
lavra , e concertó que jiquei com o Rey, 
nem o f iz  com elle como pai com JUho , eu 
Ihe compri , e mantive tudo o que Jiquei 
com elle ; e Je ajji nao he , deixa-o tu em 
fuá líberdade, e governar feu Reyno, e eu 
te Jico que elle conheca a boa obra que Ihe 

f i z , em Ihe entregar o Reyno, depois de o
ter



ter ganhado. Se elle ejlivera em fuá líber- 
dade , e o Rey no fora gobernado por elle ,  
náo me tomdras tu os meus homens , nem 
te alevantdras contra mi \ mas eu ejpero 
em Déos de Ihe fa zer  aínda tantas boas 
obras, e ajudar a ganhar tantas térras y 
(trazidas a feu mando, e d obediencia deU 
Rey meu Senhor,)  na Perfia, que elle Jeja, 
o maior Senhor della , porque o merece por 
fuá bondade , e por fer da linhagem dos 
Reys. Ao que dizes que tens muitos man- 
timentos , armas , e gente, e que te nao 
falece nada, bem o has mijler \ mas quent 
te a t i desbaratou na tua profperidade, te 
fard agora fa zer  o que o Viforey manda ; 
e nao comprindo tu , entao verds os cava- 
leiros Portuguejes fe  andao defcontentes de 
mim, ou nao, porque jd  entre no's nao ha 
quem dañe os coracoes aos homens , fenao 
Capitaes , que com muito esforzó , e boa 
vontade, por Jervir feu R ey , hao de mor- 
rer com o feu Capitao geral. E  bem fabes 
tu que fe i eU, que os R ufa zes sao contra 
t i , porque cegqfte o melhor Capitao, e ca-> 
’úaleiro, que o Rey de Ormuz tinha , e Cal- 
cocejo, que tem muita gente, e fe  fa z  fem-• 
pre o que elle manda na térra , e Xeque 
Ale nao vem jd  a teu mandado, e a gente 
que tens covntigo bem a fe i , e a determi
nando y com que mandajle Xarafadin a Ca-
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layóte , e onde domies bem o Jet, e o que 
comes , e como vives, e tambem fe i que a 
caja de Ormuz eftd fobre hum ejieo mui 

fra co , e de necejfidade fe  ha de perder, fe  
levas efte caminho. Requeiro-te huma v e z , 
daas , e tres , que compras o mandado do 
Viforey; e fe  tens outro em contrairo, mofe 
tra-mo, que eu o cumprirei inteiramente, 
como me manda EIRey meu Senhor. Se efe 
creveres ao Viforey, manda-lhe minhas car
tas y que por i  (Jo te mando efta em Portu- 
gueZy afinada, e ajjelada do meu Jinete y 
porque ouvindo as partes y dardmelhor fen- 
ten$a : torno-te a dizer que viva eftd a 
querela da guerra camelada antre mim, e 
t i y e que ninguern me pode apagar, e efe 
conder com inveja; porque jd  te dijje mui- 
tas vezes , que eu nao era cojfairo, fondo 
Capitao geral delRey de Portugal y velho, 
e Jefudo y e que tenho mui bom Regimentó 
feu y por onde me ha de tomar conta do que 
fo fo . Equanto aoque d izes , que o teu ja 
lar ha de fer ao Viforey , e que qualquer 
coufa que ouvcr a elle a has de d izer y fa - 
zes bem y e tens rezno \ porque quando eu 

Jaco a guerra aos imigos , he de maneira 
que Ibes convem ir pedir mifericordia a EI
Rey y ou a quem feus poderes tem ; e pois 
Iba tujdpedijle huma v e z , eu te prometo , 
{fe tu nao cumpres o que elle em fuá car

ta
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ta manda) que tu Iba vds pedir outra. Ao 
que d iz  na carta do P a r fi, que te o Fijo* 
rey mandou, que nao oujei de ir pera elle f 
e me fu i pera Cocotorá , fabe certo que a  
ninguem ei medo, fenao a meu Rey ; mas 
antes te digo, que o Capitdo que tambera 
foube ganhar efte Rey no, e vencer hum Rey 
em batalha , e fazelo tributario a EIRey 
de Portugal, que em qualquer parte aonde 
for , Ihe farao muita honra, e o Viforey 
fabe que f iz  eu meu oficio em ir focorrer 
a fortaleza de Cocotorá , como me EIRey 
manda , e nao já  fúgid o , fenao bu fia r  os 
mantimentos, que me os Capitaes levaram , 
e fe  foram , deixando a tua Armada de f i f i  
finta vélas Jbbre mim , mandando-lhe eu 
que afojfim  desbaratar, e elles nao o qui- 
firam  fa z e r , e bem era que fojfe a jji, pois 
antre t i , e elles avia tanta amizade.

C A P I T U L O  LXI.

Como o grande Afonfo Dalboquerque deu 
conta aos Capitaes, e principaes bomens 

da Armada de tudo o que pajfára com 
Coge a ta r , e do recado que (he man

dou , e o que rejpondeo.

DEpois de ter mandado o grande Afon
fo Dalboquerque ella repolla a Cogea- 
tar, mandou chamar os Capitaes ? e todos

os
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os Fidalgos, e homens principaes da Arma- 
da, e deu-lhes conta de tudo o que tinha paf 
lado com Cogeatar; e depois de lida a car
ta , que llie o Viforey efcrevéra, diflé-lhes, 
que llies pedia pof mercé, que cuidaflem bem 
naquelle negocio, e Ihe aconfelhaífem ver
daderamente o que nelle devia de fazer, 
porque o íéu juizo nao baftava pera enten
der elle modo, que o Viforey com elle que
ría ter , porque nao íe contentara de favo
recer muito os Capitáes , que lhe íúgíram 
da guerra, e odeixáram, fofrendo-lhe mui- 
tas defcortefias , feitas a lúa peíToa, por fer- 
vir a EIRey Nofl’o Senhor ; mas aínda e f
crevéra aquella carta a Cogeatar, louvando- 
Ihe muito a fuá fúgida, e tomar-lhe os Mou- 
ros cativos, que The tinha mandado, toma
dos de boa guerra, com muitas palavras de 
pouca eflima de fuá peífoa, e pouco crédi
to cm leus trabalhos , como naquella carta 
tinliam viílo , que fora grande favor pera 
os Mouros , e grande deícredito íéu; que 
pois aífi era , e elle nao tinha já eíperanja 
de o Viforey o ajudar naquelía empreía, 
determinava de nao ter mais contendas com 
Cogeatar, nem.lhe pedir pareas, eir—íe ca- 
minho da India ver com elle. Os Capitaes 
pofto que fentíram muito as palavras da car
ta , e a pouca conta, que o Viforey fazia 
de Afonfo Dalboquerque, per cima de tudo
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Ihe pedíram que o íofreíTe, e nao íe agaP 
tañe, pois eftava já no cabo da jornada, e 
que íe devia de mandar declarar com Co-* 
geatar, e notificar-lhe o que o Viforey man- 
dava. Afoníb Dalboquerque com efte pare
cer dos Capitaes fofreo a paixao que tinha, 
e mandou dizer a Cogeatar por Pero Dal- 
poem , e Galpar Rodrigues lingoa, que o 
prazo, que o Viforey polera pera pagar as 
pareas, fem lhe fazer a guerra, fe acabavá 
dali a oito dias; e nao as pagando, pafla- 
do aquelle tempo , folie certo que lhe nao 
avia ae pedir pareas, fenao os quatro Chri- 
ftaos, que lhe tinha tomado * porque o Rey- 
no de Ormuz era delRey de Portugal feu Se- 
nhor, ganliado com fuá Armada, e cavalei- 
ros Portuguefes, e que o nao avia de per
der. Cogeatar diífe a Pero Dalpoem , 'que 
diífeíTe ao Capitao geral que fe defenganaf» 
fe , que a elle, nem a outra nenhuma pef- 
foa avia de pagar pareas, aínda que lho o 
Viforey manaafle; e pollo que Afonfo Dal
boquerque ficou mal contente delta repolla, 
porque já ellava alfentado por todos , que 
até paífar o tempo lhe nao fizefle guerra, 
diflimulou com elle, e ordenou de mandar 
D. Antonio de Noronha leu íbbrinho á Ilha 
de Queixome ha fuña, e nos bateis bufcar 
agoa pela muita falta que na Armada avia 
della; e como foi preñes, paitio-fe logo de 

Tom. L '  x  noi-
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noife, e chegou á Ulta pela menhaa j e que- 
rendo defembarcar, acodio muita gente pe
ra llie tolher a deièmbarcaçao ; mas Dom 
Antonio com efla que levava fahio em ter
ra per força, e desbaratou-os, e chegou aos 
poços, c polos achar cheos de íardinhas po
dres , que lhe os Mouros lançâram, tornou- 
iè pera as náos fem a trazer ; e porque na 
Armada nao avia nenhum remedio de agoa, 
e a gente padecia, e na Ilha de Queixome, 
eemNabande, (queeram mais perto,) nao 
fe podia tomar , fenao com força de gen
te , pela muita que Cogeatar ali tinha em 
guarda dos poços , tornou a mandar logo 
D. Antonio de Noronha na fufta , e nos 
bateis á liba de Lara pera trazer agoa , e 
ao outro dia tornou com os paraos carre- 
gados della. Chegado D. Antonio, mandou 
Afonfo Dalboquerque a Pero Dalpoem , e 
Gafpar Rodriguez lingoa aterra, e que dif- 
feiTem a Cogeatar , que o tempo dos oito 
dias, que lhe dera pera pagar as pareas, era 
pallado , e que já pelo delèngano que lhe 
tinha dado, ficava nelle fazer o que lhe pa- 
recefle mais ferviço delRey de Portugal ; 
que já agora nao quería pareas , fenao os 
homens da fuá Armada , que lhe tinha to
mados , confiando na fuá amizade, e no at
iento, que comelle tinhafeito, quando lhe 
entregou o Reyno em nome delRey de Por
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tugal , a Alnado pelo R e y , e afielado com 
o leu fello; e quanto era ás pareas, que era 
obrigado a pagar , que o Viforey as man
daría arrecadar, pois tomára cuidado diño, 
c antrelles avia tanta amizade, e que difief- 
le ao Rey , que olhafie muito bem pela con- 
fervagao daquclle Reyno, c nao quiíeíle que 
fe deuruiíle , por Ihe nao mandar entregar 
quatro bargantes j que lho nao aviam de de
fender. Cogeatar, porque fabia que o Rey 
nao folgava muito com a guerra , quiíera 
eílorvar náo Uie dar Pero Dalpoem elle re-' 
cado , e por diílimular deu lugar a ifio, e

3uiz que fofie perante elle. O R e y , depois 
e ouvir o recado, receofo do que refpon- 

deria , poz os olhos em Cogeatar, e dille 
a Pero Dalpoem, que elle nao avia de man
dar entregar os quatro homens, porque eram 
já M ouros, e a fuá ley o defendía ; e de-1 
pois de . Pero Dalpoem fe defpedir do Rey 
com efta repofta , difie-lhe Cogeatar j que 
dilfeífe ao Capitáo geral , que as pareas, 
que oVifoi'ey mandava pedir, eftavam bem 
pagas pela deftruijáó, que tinha feito emCa- 
layate ; e que por elle eftar fempre naquel- 
le porto, tomando, e deftruindo tudo o que 
a elle vinha, avia dous ánnos que na Alfan- 
dega náo avia nenhum rendimentó , e que 
niño náo avia mais quedizer; e quanto aos 
quatro Chríftaos, que mandava pedir, que 

. x  ii já
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já Ihe o Rey tinha respondido a ido : que 
íe por lhos nao dar lhe avia de fazer a guer- 
ja , que fizefle o que quifefle , porque lhe 
nao dava nada eftar elle ali mais hum dia, 
que hum anno, que cem annos. E  mandou 
chamar Cogcamir, que era o que trouxera 
as cartas do Viforey, e difle-lhe perante Pe
ro DaJpoem , que elle le nao efcufava de 
pagar as pareas, mas que nao tinha ao pre
lente de que as poder pagar , que elle era 
fervido delRey de Portugal , e aquelle Rey- 
no era feu, e que o Capitao geral o quería 
deftruir, e que íé lembraíle de todas aquel
las coulas pera asdizer ao Viforey, quando 
lá tornade \ e por aqui lhe difle outras mui
rás palavras mentirofas, e chcas de enganos. 
Pero Dalpoem, lem lhe refponder, le def- 
pedio, e Cogeatar teve maneira, que lahií- 
le pela porta do Caítello , onde tinha dez 
falcoes de metal, tamanhos, e tao bem la- 
vrados como os noíTos, e huma bombarda 
groda de duas camaras , da grandura dos 
nolíos camelos, (todas encarretadas, )  e ou
tras inultas de ferro bem lavradas, que lhe 
os arrenegados fizeram, ademadas em hum 
baluarte, que ali tinha feito de novo.
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C A P I T U L O  LXII.

Do confelho, que o grande Afonfo DaU 
boquerque teve com os Capitaes fobre a re- 
pojia de Cogeatar , e o que fe  nijfo ajfen- 
tou , e do recado, que mandou aos Rujia- 
zes por huns criados feus , e o que mais 
pajfou.

P a r t e  í. 32$

C Om erta repofta de Cogeatar tao chea 
de foberba, mandou o grande Afonío 

Dalboquerque chamar os Capitaes, e Fidal- 
gos, Meftres, e Pilotos, e toda a outra gen
te da Armada pera fe determinar no que avia 
de fazer ; e juntos todos na fuá nao, con- 
tou-lhes o recado , que Cogeatar lhe man
dara por Pero Dalpoem, e difle-lhes o def- 
contentamento , que na fuá alma tinha de 
ver com quanta foberba lhe Cogeatar rc- 
fpondia aos feus recados, o que nunca Aze
ra , fenao agora, e tudo ifto pela pouca con
ta que via que o Viforey fazia delle, e de 
todos os que naquella guerra andavam, fer- 
vindo ElRey de Portugal ; e os Capitaes, 
que lhe fugíram, muito feus privados, que 
lhe diíTeíTem fe fe iria caminho da India fe- 
gurar aquellas náos, que faziam muita agoa, 
ou fe fe deixaria eítar em cerco fobre a Ci- 
dade até a render, porque tinha fabido de 
certo que eítava muito falta de mantimen-



tos , e de agoa , e que avia muita divisao 
antre elles. OsCapitaes, etodá a óütra gen
te , depois de lhe Afonfo Dalboquerque pro- 
pór tudo ifto , praticáram efte negocio ; é 
vifto tudo muito bem , aflentáram que nao 
perfeverando a agoa , que as náos raziam, 
de maneira que ihes déíie muito trabalho o 
paflar á India , eíliveíTem ali até o fim de 
Outubro, porque até efte tempo podiam ali 
vir algumas náos de Portugal , que foíTem 
arribadas a Cocotorá, que Teria grande aju- 
da pera favorecer aqueíle negocio. Allenta- 
do ifto, mandou Afonfo Dalboquerque aos 
Capitács , que tiveflem fuas náos derredor 
da Cidade , na ordem em que eftavam , e 
que nos batcis andaflem de noite ao longo 
da praia, vigiando cada hum como lhe cou- 
beíle fuá forte , que nao paílaflem nenhuns 
paraos á Cidade; e com efta diligencia to- 
máram muitos , que vinham carregados de 
mantimentos, e nefta companhia foram tres, 
que eram dos Capitaes dos Ruftazes , que 
vinham de hum lugar, que fe chamava Já- 
quem. Afonfo Dalboquerque como foube 
que os paraos eram leus, mandou-lhos dar, 
e eícrevco-lhes por huns criados feus , que 
nelles vinham, que querendo elles com fuá 
gente ajudallo naquella guerra, que elle Ihes 
daría foldo, e mantimentos; e lanzando Co- 
geatar fóra da Cidade ? Ihes daría a gover-

nan-
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nanea do Rcyno. Os criados dos Ruílazes 
fe foram , e deram as cartas a Caecocejo, 
que era o principal delles ; e por fer o ca- 
minho longe tardáram muito; e quando tor
naran! com repoda, acháram já Afonfo Dal
boquerque determinado em le ir caminho 
da India. O  Caecocejo Ihe refpondeo, que 
folgava muito com fuá amizade , e que íe 
ficava fazendo preíles com todos os feus pa- 
rentes pera o vir fervir naquella guerra, por
que todos del'ejavam de ferem valíalos del- 
Rey de Portugal; e que lhe fazia a faber, 
que tanto que elle chegára a Calayate, Co- 
geatar os mandára chamar, prometendo-lhe 
muitas dadivas , que elle nao quifera acei
tar: ecomefte recado mandou hum prelente 
de gallinhas, carneiros, e romans, e Afon- 
íb Dalboquerque lhe mandou outro de pan
nos de leda, e outras coufas de muito pre- 
co , e efcreveo-lhe grandes agardecimentos 
da fuá vinda , e que lhe pezava muito nao 
o poder efperar , e que efperava de muito 
cedo tornar a cometer aquella emprefa , e 
juntos todos fazerem a guerra a Orrnuz. De£- 
pedidos eftes criados dos Ruílazes, como a 
agoa pera provimento da gente da Armada, 
(que era o que mais cuidado dava ao gran
de Afonfo Dalboquerque que tudo,)  faltava 
ñas náos , mandou D. Antonio que folie á 
Ilha de Lara carregar os paraos, como os

dias
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dias paíTados fizera. D. Antonio le partió, 
e chegou i  Ilha ; e porque achou já guar
nido de gente, que pallara da Ilha de Quei- 
xome em guarda dos pogos, tornou-fe fem 
a tomar. Como D. Antonio chegou, fez-le 
Afonfo Dalboquerque preftes pera em pef- 
foa ir á Ilha , e mandou Martina Coelho 
diante no leu navio, e elle embarcou-fe na 

• fulla, e nos bateis com muita gente, e foi- 
fe após Martim Coelho , e em chegando 
defembarcáram, e foram cometer os Mou- 
ros, e desbaratáram-nos logo, e fizeram-lhes 
deixar as eílancias, que tinham, e tomáram 
muitos camelos , cabras, e vacas, e defen- 
tupíram os pogos , que os Mouros tinhañi 
entupidos, e carregáram os paraos, e bateis 
de agoa, e mantimentos. Fcito iílo, veio-le 
Afonfo Dalboquerque pera as naos, e dei- 
xou Martim Coelhp no feu navio em guar
da dos pocos ; c em quanto ali eíleve nao 
oufáram os Mouros , que eílavam na Ilha 
de Queixome, pallar á Ilha de Lara; e co
mo chegou ás naos dahi a tres dias, mandou 
Diogo de Meló á Ilha de Lara, e que dif- 
léíle a Martim Coelho , que tomafíe agoa, 
C fe vielTe ancorar derredor da Cidade no 
lugar, onde elle eílava. Diogo de Meló fe 
partió logo, e chegando á Ilha, dille a Mar- 
tim Coelho o que Afonio Dalboquerque 
maudava, o quaí tomou lúa agoa, e levou

as
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as amarras , e veio furgir ao lugar , onde 
Diogo de Meló eftava ; e depois de Mar- 
tim Coelho fer vindo, mandou Afonfo Dal- 
boquerque Pero Dalpoem, e Joao Eíláo no 
efquife da fuá nao de noite ao longo da ri- 
beira ver o que os noífos , (que elle manda
ra vigiar a Cidade nos bateis,)  faziam; e es
tando fobre o remo ao longo da ribeira, 
veio ter com elles hum parao, e nao fe per
catando do que podia fer, foram-no invef- 
tir defapercebidos de armas, cuidando que 
vinha com mantimentos pera a Cidade , e 
em oenveílindo foram todos feridos defre- 
chadas, e com o negocio fer fupito, emba- 
ragáram-fe de maneira, que tiveram os Mou- 
ros lugar de fe falvar no parao. Afonfo Dal- 
boquerque entendendo que podía fer ardil 
dos arrenegados , que aconfelhariam a Co- 
geatar , que mandaíTe meter archeiros nos 
paraos , que traziam os mantimentos pera 
guarda delles, mandou aquella noite os ba
teis armados com gente, que lhe tomaíTem 
hum, pera íaber dosMouros oque iftocra; 
e andando os nofios bateis rodeando a Ci
dade de noite, veio ter com elles hum parao 
comtrinta archeiros, que ellestomáram fem 
nenhuma reíiftencia, e trouxeram-no a Afon
fo Dalboquerque; e de dous Mouros, que 
mandou meter a tormento , foube que a mu- 
lher , que fora do Rey Cergol , mandava

cen-
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cento e cincoenta archeiros a EIRey de Or
muz efpalhados por muitos paraos, por vi- 
rem inais íécretos, pera o ajudarem naquel- 
la guerra , e que Cogeatar mandara fazer 
huma Armada em Julfar pera Ihe vir quei- 
mar a fuá, e que ao porto de Nabande era 
chegada huma caíila da Perita, em que vi- 
nham dous Capitaes do Xeque Ifmael com 
quinhentos archeiros das carapujas compri- 
das, que Cogeatar lá mandara bufcar, com 
grande foldo que lhe dava, pera o ajudarem 
naquella guerra , e que eftavam efperando 
embarcado íegura pera paíTarem.

5 jo Comment, de A. Dalboquerque

C A P I T U L O  LXIII.

Como o grande Afonjo Dalboquerque avi- 
Jou Diogo de Meló do que: tinha fabido da 
Armada de Julfar , e fot a Nabande , e 
pelejou com os Capitaes do Xeque Ifm ael, 
e os desbaratou.

C Omo o grande Afonío Dalboquerque 
reve nova delta Armada , que le fazia 

em Julfar, efcreveo logo a Diogo de Meló 
que fe vigiafle , e eftivefíe a bom recado, 
porque o nao tomaíTem delcuidado; e ven
do tantos navios, que fe nao eftreveile a pe- 
lejar com elles, o avifafle lo go , porque el
le iría em peíToa ajudalo y e dille aos outros 
Capitaes, que tinha nova que a Nabande eram

che-



chegados dous Capitaes do Xeque Ifmael* 
que vinham com gente em favor do Rey de 
Ormuz, que fe fizeflem preftes, porque el
le determinava de ir lá , e pelejar com el- 
les ; e mandou a D. Antonio de Noronha 
que le embarcaífe no batel da fuá náo com 
parte da gente, eelle com a que iicava iría 
na fulla; e porque as náos nao elliveíTem deP 
acompanhaaas á villa da Cidade , e os ar
renegados pela falta dos bateis nao enten- 
deílem que eílavam los, (ardil, que elles ia- 
biam muito bem,)  afíentou com todos de 
fazer elle falto de noite, porque fazia luar 
muito claro , e tornar a horas que o nao 
achaíTem menos, e ordenou certos homens, 
que vigiaflem as náos, com dous bombar- 
deiros em cada huma; e feito illo, embar- 
cou-fe logo á noite com toda a gente , e 
foí ter com os outros Capitaes, que eltavam 
já preíles, e dali fizeram todos leu caminho 
direito a Nabande, onde chegáram á meia 
noite , e foram logo fentidos , e ouvíram 
huma grita de muita gente , e chegando-fe 
mais a térra, deram os Mouros outra, que 
parecía ler de menos gente. Afonfo Dalbo» 
querque, que era na dianteira, porque náo 
ouvio nenhum rumo de gente, cuidando que 
deixáram o lugar , e le foram, defembar- 
cou; e como poz os pés em térra, foram 
tantas as fréchadas fobre os noíTos, fem ve»

rem
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rem donde lhes tiravam , ( por fer de noi- 
fe ,)  que fe nao podiam valer. E  eftando 
com a fuá gente toda junta, eiperando que 
chegaflèm os bateis ¿ vendo que era menos 
perigo dar nos Mouros, que efperar que os 
feriíTem todos, determinou de osi cometer, 
e nido chegáram os outros Capitáes, e co
mo deíembarcáram , abalou, e começou a 
entrar o lugar. Os Mouros como ouveram 
vida delle , fizeram-íe em corpo junto da 
mefquita , e ali efperáram, o qual afli co
mo nia acompanhado da fuá gente, deu nel- 
les , e cometéram-nos tao valerofamente, 
que aos primeiros golpes derribáram alguns, 
e depois de terem as lanças bem emprega
das , vieram com os Mouros ás efpadas em 
hum medao de arca, que eftava pegado no 
lugar, e pelejáram huns, e outros com tan
to esforço, por hum bom pedaço, íem mu
daran pé atrás. ; que fizeram o médáo tao 
chao , que mais parecía terreiro de paco, 
que médáo de area ; e eftando nefte aperto, 
que nao durou muito , com a maior parte 
da fuá gente ferida, acodio D. Antonio de 
Noronha por detrás da mefquita, e deu nos 
Mouros, os quaes como íe víram atalhados, 
poferam-fe em fogida, e nifto chegou Fran- 
cifco de Tavora , e Martina Coellio com 
fuá gente , e foram-nos feguindo por hum 
bom efpaço, derribando muitos delles, que

hiam
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Jiiam aiïï a meia volta pelcjando comanofe 
fa gente, fem fe determinaren! bem em fu- 
gir. Afonfo Dalboquerque, porque era de 
noite, deixou-fe eftar apegado com a mez
quita em corpo com a fuá gente, e temen- 
do-fe que os que hiam apôs os Mouros le 
defmandaflem , mandou aos Capitaes que os 
recolheflem , e vielfem ter com elle ; e co
mo foram juntos, entráram no lugar, e in
do por huma rúa, foram dar cm huma ca
fa , onde eílavam os dous Capitaes do Xe-
3 ue Ifmael,  pondo-iè a cavalo com feus cria

os pera fogirem, e entrando dentro, ma- 
táram-nos a todos , e volvéram logo fobre 
a mefquita, onde eflava outro Cajpitáo com 
muita gente recolhido pera fe fazer forte 
nella j mas nao lhe vafeo, porque D. An
tonio de Noronha , e Martini Ccelho , e 
toda a outra gente, que hia após elles, fo
ram cometer a mefquita, e entráram-na por 
força, e matáram o Capitao, e toda a gen
te , que eftava dentro, e tomaram-lhes as ar
mas , e as carapuças vermelhas , e tudo o 
mais que tinham, e faidos dali começaram 
a roubar o lugar. Afonfo Dalboquerque ven
do que os Mouros da terra fe começavam 
ajuntar, e elle com pouca gente por fer de 
noite , veio-fe recolhendo com os Capitáes 
pera a, praia, onde eftavam os bateis, pera 
fe yaler das bombardas, fe o quifeflem co

me-
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meter, e mandou pór fogo ao lugar por qua
tto partes, e fazer final com o tambor, pe
ra que a gente, que andava a roubar, iou- 
befle onde elle euava. Como os noffos vl- 
ram o fogo , cada hum le recolbeo pera 
aquella parte pera onde ouvíram o tambor 
com effe fato, que podéram trazer ; e co
rno eftiveram juntos, náo ouíaram os Mou- 
ros mais de travar com elles, e polèram-le 
da outra banda do lugar, e metia-lè antrel- 
les, e os noifos hum brejo, e ali fe deixà- 
ram eftar, fem poderem valer ao lugar que 
náo ardcffe.

Eram ali aquelle dia em companhia de 
Afonio Dalboqucrque, Diogo Guiiado, Gaf- 
par Machado, criados delRey, Antonio de 
S á , Bertolameu Pereira, Nuno Vaz de Caf- 
telo-branco , Antonio de Liz , criados do 
Meílre de Santiago , Joáo Coelho, Con
falo Queimado , e Pero Gonjalvez Piloto 
mor , e todos foram feridos de fréchas. E  
com D. Antonio de Noronha eram Jorge 
da Silveira, Francifco de M elo , Duarte de 
Soufa, Baíliao de Miranda, Antonio da Col
ta , Lifuaite de Freitas, Joáo Eftao, Nico
lao de Andrade , Antonio Fragofo , Pero 
Dalpoem, Joáo Teixeira, Simáo Velho, Ja
mes Teixeira , Antonio Vogado, e outros 
muitos homens honrados. E  com Franciíco 
de Tavora eram D. Jeronymo de Lim a,

d .
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D. Joáo feu irmao, Aires de Soufa , Lopo 
Alvarez , Martim Vaz , Antonio Fernán» 
dcz criado do Conde de Villa N ova, Dio- 
go Machado, Dinis Fernandez, Meftre do 
C im e, e outros muitos. E  com Martim Coe- 
Iho eram Antonio da Silva, Chriftovao de 
Magalháes, feu irmao, Paio Pereira, Pero 
de Soulh, Gafpar V a z , Chriftovao de Aze
vedo irmào bailardo de Martim Coelho, 
e huns, e outros pelejáram aquelle dia tao 
valerofamente, e iìzeram hum feito tao hon
rado , por fer contra os Perfas , (que naquel- 
la terra he avida pela melhor gente do Mun
do , ) que me pareceo rezao, por honra de 
feus filnos , fazer aqui memoria delles. E  
bem creio eu que os Perfas, que dali elca-

Í>áram, dariam melhor fama dos Portugue- 
es em fuá terra , da que os Capitaes, que 

fugíram da guerra , deixáram em Ormuz : 
E  allí como efta fúgida dos Capitaes foi 
eftranhada do Xeque Ifmael , foi louvado 
muito delle efte desbarato , que os noíTos 
fizeram nos leus Capitaes , porque depois 
dillo trabalhou muito ter amizade com o 
grande Afonfo Dalboquerque, e mandou-o 
vifitar, e quando os feus Embaucadores che- 
gáram a Ormuz era já partido pera a India. 
Os moradores delle lugar nao tinham ali 
fuas molheres , nem fuas fazendas, porque 
viviam com receo dillo que lhe aconteceo »



e o deípojo que fe tomou, foi aquella gen
te da Perfía, que ali eftava, que era dinhei- 
ro , vellidos, armas, adagas guarnecidas de 
ouro, e de prata, arcos, frechas, e muiros 
cávalos , que lhe matáram, e queimáram- 
ihe todos os mantimentos , e monijoes de 
guerra , que Cogeatar ali tinha pera pallar 
a Ormuz.

Acabado iílo , Afonfo Dalboquerque íe 
recolhco com toda agente aos bateis, e ao 
remo , e á véla trabalháram todo o efpafo 
que ficou da noite , de maneira, que che- 
gáram ás naos em amanhecendo, e os que 
ficáram nellas lhe difleram, que na Cidade 
ouve toda aquella noite grande alvoro^o, 
quando víram o fogo em Nabande, e todo 
aquelle dia fe gaílou em mandar curar os 
feridos , que eram muitosj e ao outro dia 
pela menhaá mandou Afonfo Dalboquerque 
Dinis Fernandez no Rey grande , que fofe 
fe á Ilha de Lara tomar agoa, e Diogo de 
Meló fe vieífe lanjar , onde elle eftava, e 
levadas as ancoras, indo á véla com o tra- 
quete , veio hum parao de térra remando 
rijo demandar a nao. Dinis Fernandez cui
dando quelhetrazia algum recado, mandou 
largar as efcotas , e efperou por elle. Os 
Mouros, que vinham no parao, como che- 
gáram perto da nao , tiráram-lhe huma 
bombardada. Vendo Afonío Dalboquerque

o pa-
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ó parao esbombardear a náo, mandou com 
grande’ preda D. Antonio no fcu batel , e 
Jorge da Silveira no fcu efquife, que fofíem 
romar a terra ao parao , e que fe chegaf- 
lem bem á borda da praia, porque era bai- 
xamar, e nao lhes podia a arteinaria da Ci- 
dade fazer nojo. Os Mouros do parao co
mo víram que os nodos bateis arrancavam 
das naos, primeiro que lhes atalhaíTein, ou- 
veram a terra , e como os nodos hiam já 
perto déliés, começàram atirar com a alte
rnaría , que levavam á gente da terra, que 
os vinha focorrer, e fizeram-nos afaftar. Dom 
Antonio, e Jorge da Silveira com ella furia 
que levavam, quiferam defcer em terra apôs 
os Mouros; masAfonfo Dalboquerque acó- 
dio logo na fulla, e felos recolher, porque 
os Mouros , que acudíram áquelle rebate, 
eram oitocentos frécheiros, e cincoenta de 
cavalo , e os nodos muito poucos pera os 
cometer ; e recolhido o parao, e a bombar
da , que os Mouros nelle levavam, torná- 
ram-fe pera as náos, e Dínis Fernandez fez 
leu caminho á liba de Lara como hia.
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C A P I T U L O  LX IV.
*

Como Diogo de Melo , que eftava na liba 
de Lara , fe  perdeo, e 0 grande Afonfo 

Dalboquerque fe  partió pera a India , 
e o que pajfou até chegar d liba*

E Stando o grande Afonfo Dalboquerque 
efperando por Diogo de M elo , que fe 

vieíTe no fcu navio ancorar , onde o Rey 
grande eftava, chegou Duarte de Melo leu 
irmáo no batel , e dilfe-lhe , que avia tres 
dias que Diogo de Melo fe meterá em bum 
zambuco pequeño, que Manuel de Lacerda 
tomàra carregado de tamaras, e fe foracom 
nove homens Portuguefes, e dous Mouròs, 
e que nao tornirà mais , nem le labia ne- 
nliuina nova delle , e que a Armada dos 
Mouros , que fe fizera em Julfar, viera á 
Ilha de Lara, e ahi eftava iurta. Afonfo Dal
boquerque agallado delta nova , que lhe 
Duarte de Melo deu, mandou logo D. An
tonio de Noronha, e D. Jeronymo de Li
ma , que fe embareaflem na fulla, e no leu 
batel com gente, c Duarte de M elo, e fof- 
fem ver o que ifto era, e eícreveo a Mar- 
tim Coelho, que le levafle aonde eftava, e 
fe ajuntafle com elles, e juntos todos come- 
teftern a Armada dos Mouros , que eftava 
na Ilha de Lara, e trabalhaífem muito por
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íáberem alguma nova de Diogo de M eló; 
e fe pela ventura eíliveíTe em lugar, donde 
náo podefle fair por amor da Armada dos 
Mouros, que o foffem focorrer. Partidos ef- 
tes Capitáes, foram-fe ajuntar eom Martim 
Coelho , pera todos juntos irem cometer a 
Armada dos Mouros , que eftava furta, a 
qual como ouve villa dos noíTos, levou fuas 
ancoras, e ao remo, e á vela fugíram. Dom 
Antonio com os outros Capitáes foram-nos 
leguindo ; e vendo que os nao podiam al
canzar , tornáram-íé, e deram huma volta 
derredor da Ilha de Lara , pera faberem no
vas de Diogo de Meló , e neíte caminho 
acháram no mar leis homens moitos, e co- 
nnecéram lerem da fuá companhia ; e vin- 
do-fe recolhendo ao longo da Ilha, tomá- 
ram hum parao pequeño com tres, ou qua- 
tro Mouros, e dali defpedio D. Antonio de 
Noronha Duarte de Meló , e mandou-o 
cotn ella nova , e que levaíTc comfigo os 
M ouros, que fe ali tomáram. Chegado Duar
te de M eló, mandou Afonfo Dalboquerque 
meter os Mouros a tormento ; e elles lhe 
diíferam , que eftando a fuá Armada furta 
na Ilha de Queixome , viera ter com ella 
hum parao pequeño com certos Portugue- 
fes, e que o feu Capitáo os fora cometer, 
e por fe nao querer render, o metéram no 
fundo; e depois dos Chriíláos andarem na

agoa

Parte I. Capitulo LXIV. 339



agoa os matáram a todos, fenáo hum, que 
toináram vivo, que o Capitáo mandou lo
go a Cogeatar, e o dos Portuguefes por an
dar milito armado le fbra ao fundo. Ano- 
jado Afonfo Dalboquerque delte deíaftre, 
dille a Duarte de Meló , que como fizera 
feu irmáo aquilo , tendo-o avifado muitas 
vezes daquella Armada ? E  elle lhe difle, 
que fora enganado por dous Mouros, que 
Manuel de Lacerda tomára em hum zam
buco , os quaes lhe diíferam que fe os for- 
raífe , que elles o levariam a hum porto, 
onde eftavam certos paraos metidos, e que 
fe fora com elles áquelle ardil, e nao dera 
nada polos requerimentos que lhe todos fi- 
zeram da fuá parte.

Como fe Duarte de Meló partió com 
efte recado, Martim Coclho levou fuas amar
ras , e foi-fe ajuntar com Dinis Fernandez, 
Capitáo do Rey grande, que eítava na Uha 
de Queixomc, pera ali eíperarem recado de 
Afonfo Dalboquerque, e D. Antonio de No- 
ronha no navio de Diogo de M eló, e Jor
ge da Silveira na fulla. Depois de terem 
tomado fuá agoa, foram-íe pera a Cidade, 
e acharara Afonfo Dalboquerque muito agaf- 
tado, allí pelo deíaftre acontecido a Diogo 
de M eló, como pela muita agoa que o Cir- 
ne fazia , que era tanta, que trinta Mou
ros , que continuamente davam á bomba,

com
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com muito trabalho a podiam vencer; e eí- 
tando aífi , deu huma tormenta tao fupita
ñas naos, que ouveram de jojobrar todas; 
mas porque durou pouco, e as amarras ti- 
veram mao, fe falváram. Afonfo Dalboquer- 
que paífada a tormenta, vendo-íe íem gen
te , e lem Armada, e mal íocorrido do Vi- 
forey , determinou de le partir pera a In
dia ; e fem mais ter prática com Cogeatar, 
fez-íe á véla, e foi demandar a Ilha de Quei- 
xome , onde eftavam Martim Coelho , e 
Dinis Fernandez pera ali tomar agoa, e fa- 
zer fuá viagem caminho da India; e como 
chegou , que nao vio o Rey grande, per- 
guntou a Martim C o e l h o  o n d e  eftava ? El
le lhe dille , que na Lúa nova pallada lhe 
dera huma tormenta tao rija, que de todo 
eftiveram perdidos, e que Dinis Fernandez 
largara as amarras, e que vendo-o ir á vé
la , lhe perguntára fe fe levaría ? E elle lhe 
refpondéra, que fe a fuá nao tinha boas amar
ras , que le deixaífe ellar, porque o tempo 
avia logo de abonanzar , que por ierem 
agoas vivas ventava aíh, que elle le hia lan
zar da outra banda da Ilha, por fer abriga
da daquelle vento, e como palíalTe aquella 
eftrupada, fe viria pera elle. Afonfo Dalbo- 
querque mandou ajuntar todos os Pilotos, 
e Mcftres , e perguntou-lhes que caminho 
faria a náo, e fe feria perdida? Todos di£>

fe-



feram que fe nao agaftafle , porque Dinis 
Fernandez era táo grande homem do mar, 
que elle daria boa conta della; quanto mais 
que antre aquellas Ilhas era o mar tao bran
do , que as almadias atraveíTavain de huma 
parte pera a outra , fem nenhum perigo. 
Afonfo Dalboquerque com ifto que Ihe os 
Pilotos diíTeram, ficou algum tanto mais def* 
agallado, e com tudo mandou D. Antonio 
de Noronha , que follé a huma ferra alta, 
que a Ilha tem , donde fe ve todo aquelle 
mar , com alguns Marinheiros , e viíTe fe 
via alguma náo , e todos os que hiam em 
fuá companhia fe affirmáram verem huma 
náo grande , que hia dobrando o Cabo de 
Majandi. Recolhido D. Antonio , eftando 
já todos fomecidos de agoa , fizeram-íé á 
véla, e dobrando o Cabo, tomáram huma 
náo de Guzarates, que vinha do mar Ro- 
xo pera Cambaya carregada de fedas , pe- 
dra hume, e aljófar, e algum dinheiro. Afon- 
lO' Dalboquerque mandou vir perante li o 
Piloto, c Meftre, e perguntou-lhes fe vira 
huma náo grande naquella paragem , que 
era de fuá companhia ? O Piloto lhe dille, 
que eftando elle furto detrás do Cabo, vie- 
ram huns barcos de pefcadores recolhendo- 
fe do mar pera térra, e diíTeram que vinham 
fugindo de huma náo de Frangues, que hia 
na volta da India. Sabido ifto, mandou det

pe-
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pejar as naos de todas as mercadorias que 
trazia, e pór-lhes o fo go , e foltou osMou- 
ros livremente que fe foífem, e tomou a leu 
caminho, e fem lhe acontecer outra coufa, 
veio a ver villa de Angediva -y e paífados 
tres dias , que ali eíleve , partio-fe, e foi 
ter a Cananor, e ali achou o Vifbrey acom- 
panhado dos Capitáes , que lhe fugíram, e 
do Commendador Rui Soarez , que lendo 
da fuá obriga^áo, nao quis ir a feu chama
do , os quaes paíTava de hum anno , que 
ali andavam , muito favorecidos do Vilo- 
rey , fem os caíligar por lhe fugirem, e o 
deixarem na guerra , e dali a poucos dias 
chegou Dinis Fernandez no Rey grande com 
toda a gente a falvamento. E  pollo que 
Afonlo Dalboquerque fentio muito ver os 
leus Capitáes diante do Viforey fem caíli- 
go , difllmulou , e entregou-lhe a Armada, 
e gente paga de tudo o que lhe era devido 
até aquella hora , e deu-lhe conta dos tra- 
balhos, que tivera com os Mouros, e com 
os Chriftaos , avendo dous annos , e oito 
mefes que andava no mar, conquiftando o 
Reyno de Ormuz 5 como lhe ElRey Dom 
Manuel feu Senhor tinha mandado, íem em 
todo aquelle tempo ter nenhum favor , e 
ajuda do Viforey.

F iat d a  P r i m e i r a  P a r t e .
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