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CAP. LII. D e corno o grande Afonfo D al« 
boquerque mandou D . Garcia de Noro- 

. nbafeu fobrinbo coni huma firmada f i 
bre Calicut : e como defpacbou os Embaí- 
xadores, que andavani em Goa, e o mais 
que pajfou. 26 q.
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" pajfou- 279.
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querque deo conta aos Capitaes, e Offi
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ra fibre largar Goa ao Hidalcao , e o 
que fe  fibre ijfo ajfintou. 282.
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P A R T E III.
Em que fe contém oquepaJTou o  grande 

Afonfo Dalboqnerque na conqnifta do 
R eyno de G oa a fegnnda v e z , e  do 

R eyno de Atalaca : e tildo o  
mais que tez até a fuá parti

da pera oEftreitO r

C A P I  T  U  L  O  I.

De cómo y depois depreftes fu á  Arm ada, Je 
partió do porto de Cananor: e 0 qué p a f  

Jou com o Rey de G arfopa, e Timoja 
fobre entrar o rio de Goa.

A ssadas eflas práticas, que o  
grande AFoníb DalboquerquC 
teve em Ccchim com Gonca- 
io de Sequeira , é os outros 
Capitaes, partió-fe pera Ca
nanor , onde achou preftes a 

Armada , e todas as coufas, que lhé eratn 
neceflarias pera fuá viagem ; e fém fázer 

aon. 121. ¿  «©*



a C omment* de A . D aiæoqperque;

nenhuma demóra, partio-iè com huma At* 
jnada de vinte e très vêlas, em que iría dous 
mil homens Portugueies, de que eram Ca-

Eitâes Manuel de Lacerda ,  Fernao Perez 
)andrade, Simao Dandrade feu irmao, Baf- 

tiao de Miranda , Afonía Peflba , Ruy de 
Brito Patalim , Diogo Fernandez de jBéja, 
Jorge Nunez de Liao , Franciico Pereira 
Pedana , D. Joáo de Lima , D. Jeronymo 
de Lima ièu irmao , Manuel da Cunha, 
Duarte de Melo , Pero Dafonfeca, Gafpar 
de Pai va, Simáo Martinz, Franciico Pan- 
to ja, Antonio de M atos, e Diogo Mendez 
de Vafconcelos, que hia pera Malaca , Di- 
çis Cernidle , Balthezar da Silva , e Pero 
Corefma, que eram da fuá companhia j e 
indo alïï a Armada toda ao longo da coi
ta , foram ter a Gnor pera tomarem manti- 
mentos , e agua. Como o Rey de G are
pa , e Timoja fouberam da cliegada de Afon- 
lo Dalboquerque ao porto , foram-lhe fa- 
la r, e depois de pafladas fuas corteiias, per-

funtou-lne que novas tinham de G oa, e dò 
[idalcao ? Elles lhe diíTeram, qué em Goa 

eitavam tres Capitáes, e que teriam quatto 
mil homens de guarnito , todos Turcos, 
Rumes , e Coraçones , e alguns peâes dp 
Balagate archeiros , e de Mouros naturai 
da terra haveria outros tantos: eque fe elle 
vinha em determinalo de cometer a Gida-o

|ìf
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de ^qae agora tiitha tempo , porque: o  H k 
dalclo anda va em guerra com q&Guazis do 
Rey no de Decan porque Ibétinham toma
do grande parte dastérras, eeflavA tao me» 
tidp polo fertao « i- í que nao fera po/fivel po- 
dela focorrer , e que elles éftavam préfles 
cosí toda fuá gente, como Mié tinham tnan¿ 
dado dizer , pera o fervirem naqúella jor
nada por terra. Afoníb Dalboquerque acet- 
tou as promeflas , que lite ellea fizeram, e 
agradeceo-lho multo : e pollo que lhe pare- 
ceo coufa duvidofa cometer Goa , tendo 
tanta gente, e eftando táo apercebida, co-í 
n o  lhe elles diziam r -com tudo deliberan 
com todas íuas forças cércala , e cometer 
os imigos, e com effet determinado fe! fez 
á véía com toda a Armada, e foi ter aiAtfc» 
jadiva , onde eñete orize dias ièrp iè déter
minât no que farra / porque2 Ule différant, 
chegando ali , que náo fizeffe fundamento 
dos offerecinientos do Rey de Garlopa, e 
deTimoja > pprque fe receavam, que lne náo 
fiitedeílem r as anuías bem , e nad querían* 
fícar com o Hidalcao em peior eftado do 
que eáavam. O  grande Áfonfo -Dalboquer
que com todas ellas dúvidas, que le lhe of- 
ferécéram, ;partio-fe de Anjadira, e fo i an
corar íobre a barra de Goa , e oiandou a 
Manuel da Camba com feís’ hâvios/que en* 
frailé pot Goa a velha » e foffe ter a Aga-

A ii c ij,
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c ij, eterrad e Salte, pera favorecer á gen
te de Tirnqja, que por aquella paite havia 
dfii irir: o qiiaí, tanto que chegou ao paflb 
de Beneíbrtm ,e de A p e ij * poz-ihe o 
go , : e deixou“le eftarqued© no jio  * ^eipe- 
cando que ella vierte. Partido M anuelda 
Cunha, mandou Afonío Dalboquerque cha
mar os Capúáes á fuá náo , e diffe-lhes, 
queellestinham  viftó benv as promeíTas j 
que lhe. o. Rey de Garlopa , e Tím ela ti* 
nham feitas;; eque elle pelo que tinham di
to em Anjadiva , e tamben, porque os via 
tardar, duvidava multo cumprirem fuá pa- 
Javra: quelites pedia, que lhe diflelTém le 
cometería' elle negocio com aquella ñaca 
confianza da genie , que lhe tinnam ■ ©Acre
cido , ou fe iriam primeiro a Cambaya af- 
íéntar as pazes. Os Capitaes ouvidas ellas 
razdes de Afonío Dalboquerque, foram to* 
dos de parecer que devia de ir íobre Goa, 
porque tomando-a, o R ey de Cambaya lhe 
faria todos os partidos que quiíeífe, emais 
lhe mandaría logo os cativos que II tinha. 
Efte Confelho pareceo bem a Afonfo Dal- 
boquerque :, e mandou logo recado a M a
nuel dav Cuqha , que fe vierte ajuntar com 
elle ; e como chegou, leváram todos fuas 
aneoím, censara® polo.rió acima, e che- 
gáram ajtum pafld, onde osTurcosrínhant 
*án$adf> tres dós, Malabares estregadas de 

. " pe-
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Faut® III. C apitím/ó î . ~ ç
pedra pera os noflbs navioÿnSù poderen» 
paftar dalir pera cima , que feriai hum tiro 
defalcáo da Cidade; e efte artifició - de> qiie 
fe osTürcos quizeram valer , lhc fahio mui- 
toaorevés doqUecuidavani -, porque eih 
vez -de taparem O rio , foi a força dá ^gua 
que eohìa pera baixó tamanha ÿ - que abrió 
dotis canaes muito mais altos , que o  que 
tinham tapado. Afonib Dalboquerque co
mo aqui chégôum andou pafFaros navios 
pequeños pelos canaes , que o  rio abríra , e 
difle aos Capitacs, que íe chegaflem á for- 
taleza quanto mais pudeftem , e por fer já  
tarde nao ouveíempo perapaíFarem asnáos

f  andes. Como foi menlraá, meteo-fe Áfon- 
Dalboquerquè etti hüm batel', e fbi-fe 

aonde os navüos pequeños eftavam ancorad- 
dos , com toda'a outra Armada que o fe* 
guio, e ali le deilou eftar, e mandou Dual»- 
te de Lémos ,  ©aipár de Pahia y  e Diogo 
Fernandez de Béja , que foíFetnnos efqui- 
fes reconhecer a fortaleza da íñaneira que 
eftava , e elles chegáram defirorite della, e 
víram-na muito bem, e dilferam^á Afofiíb 
Dalboquerque, que eftava muito forte^Jcom 
muiros cobelos, e baluartes j é íbombardei  ̂
ras ao lume da agua com muita artilheria 
nellas , e huma cava mui grande. Afonío 
Dalboquerque com efta informaçao , que 
lhe os Capitáes deram, e com a muita gen-'

te ,
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te , que a Cidade tinha, parecco-lhe coufa 
tnûi duvidolà constela , é coin (tiido. ccuffiaf* 
do eiii Déos que o ajudaria, mahckm'dian* 

a Baftiâo de Miranda , Afonfo Pcfloa, e 
H ut de Brito Patalim, que le paiTaflcm com 
as galés da outra banda da fortaleza , Le por 
ferem Jfenûdos, foram muito bem fervidcs 
■ da artilheria , que nella eftàva, e Nolîb Se- 
■ ohor os guardou , que nao recebêram ne- 
fihnyn damno ; e polio que todas ellas cou
las lhe fizeflem o negocio mais duvidofo 
pera iè cometer a Cidade, por le mais cer
tificar de tudo , mandou a Diogo Fernan
dez deBéja, que lhe tornade de nôite hum 
lingua ; e de hum M ouro, que tomou, lou- 
be que .os Turcos tinham muita artilheria 
¿rolla , e miuda, e muita gente de pé, e 
de cavallo , e muitos mantimentos, e que 
os Mouros naturaes da terra tinham prome
tido ao Hidalcáo de morrerem todos , ou 
defender a Cidade , que a mío entralîèm ; 
« que os Turcos por cima délia promeíFa, 
que lhe tinham fèita, arreceando-fe qué vin- 
do-lhe algum trabalho, le alevantariam con
tra elles, mandáram meter na fortaleza to
das as mulherçs , c filhós dos principaes da 
tena.

6 C oiiM E N ?. DE A . DALBOQUERQTJE
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C A P I T U L O  II.

Do confelho , que o grande Afonfo Dalbó* 
querque teve com os Capitaes pera co

meterem a Cidade, e o mais que 
nijjo pajjbu.

G Om efta informado ,  que o grande 
Afonfo Dalboquerque teve, de como' 

a Cidade eftava apercebida, efteve afli tres 
dias fem fe determinar fe a guardaría por 
EIRey de Garlopa , e Tim oja, dos q’uaes 
nao efperava mais ajuda, que virem-lhe ale
vantando os Gemios contra os Mouros, 
pera Ihe nao acudirem com mantimentos, 
nem com osdireitos, que lhe eram obliga
dos a pagar das térras: e neíte tempo, que 
fe andou detendo , fem fe determinar no 
que faria , fizeram os Turcos humas eftan- 
cias demadeira muito fortes, entulhadas de 
térra com íiias cavas de agua ao longo da 
ribeira , e nellas puzeram muita artilheria 
groífa , e hum Capitao com gente pera as 
defender. Afonfo Dalboquerque vendo que 
os Turcos pela muita confianza, quetinham 
na fea fortaleza , faziam eftancias de fóra 
pera defenderem as náos, que lhas nao quei- 
maflem , confiados que tudo o mais eftava 
feguro, mándou chamar os Capitaes, e to
dos os Fidalgos, e Cavalejros da Armada,

e apre-
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S C omment, de A . Dalboquerque

e apreièntou-lhes efta fufpeita, que tinha dos 
Turcos , pedindo-lhes qtie lhe difleifem fe 
cometerían) as eftancias primeiro, ou fe iriam 
logo de frécha demandar a fortaleza. Prati- 
cado ifto , últimamente aífentáram todos, 
que primeiro fècometcfle a fortaleza que as 
e ftancias ; porque aínda que eftiveife mais 
forte, ali queriam todos empregar avonta- 
de que tinham de fe vingarem do paliado, 
porque tomada a fortaleza , no mais nao 
liavia que fazer. Afonfo Dalboquerque, e 
Diogo Mendez de Vafconcelos nao forant 
nefte parecer, femó querompeíTem primeiro 
as eftancias, porque rotas, entrarían) de rol- 
aáo com os imigos, e que dévia de fer lo
go* j o  rque todo o mais tempo que,ali ef- 
tiveflem lem fazerem nada, era enfraquece- 
rem cada vez mais aquelle negocio., e nefte 
parecer de Afonfo Dalboquerque aífentáram 
todos, e que efperalfem porElRey*deGar
lopa tres dias. Elle Ihes diífe , que pois Ibes 
parecía bem cometereiti a Cidade, que nao 
era^já tempo pera efperarem outra ajuda, 
iènao a de NoíTo Senhor Jeíus Chrifto , a 
qual Ihe nao avia de faltar, pois pelejavam 
pela fita Sandia F é , que elle cria verdadei- 
ramente ; que a detença do Rey de Garço- 
p a , e de Timoja era tudo ordenado polos 
Turcos, com grande força de dinheiro que 
Ihesdavam, porque nao vieíTemj e que T i

mo-



moja era tao fabedor, que havia de andar 
difiimulando, e nao vir lenao depois daCi- 
dade ganhada , porque entendía ,bem que 
havia de cufiar muito íangue tómala, e que 
por iíTo náo deviam de perder tempo em 
efperar por elles: e com efta determinado 
defpedio os Capitaes, qué fe fofiém péra as 
naos, e fe fizeífem preítes pera ao outro dia 
pela menhaá irern todos cometer as eftan- 
cias; e depois dellas íérem ganhadas, a Vi
toria lhes aconfelharia o que haviam de In
zer , e repartio-os em tres batalhas, a faber: 
Manuel da Cunha , Manuel de Lacerda, 
D. Joáo de Lima , D. Jeronymo de. Lima 
feu irmáo, Galpar de Paiva, Galpar C ao, 
Fernao Feyo , Pero Dafonfeca , e outros 
muitos emhuma batalha, que fofiem come
ter as eftancias junto da fortaleza: e na ou- 
tra batalha mandou Diogo Mendez de Vas
concelos , Baltezar da Silva, Dinis Cerni- 
che , Pero Corefma, o qual levava comligo 
Jorge Corefma íéufilho, (que agora he Pro- 
vedor dos fornos delRey,)  que aínda que 
era m ojo, deo muito boa conta de fi aquel
lo dia , e Ruy de Brito Patalim , e Jorge 
Nunez de Liao. com outra muita gente, 

Ique cometeíTem as eftancias pela banda das 
naos, e que elle com a mais gente, e Ca- 
pitáes , que ficavam , iría tomar as cofias 
das eftancias por hum caminho, que hia do

Man-
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10 COMMENT. DE A. DALBOQUERQUE
Mandovij por huma coítaacim a, que elle 
labia, porque indo por ali ficava antre os 
M ouros, eaCidade, e tomando-lhe ascof- 
tas das eftancias, nao podiam deixar de fa- 
zer grande eftrago nelles. E  porque naquel- 
le caminho , por onde Afbníb Dalboquer* 
que determinava de ir , eílavam humas tran- 
queiras de madeira muito fortes , por nao 
haver detenga quando chegafle, manaou Di- 
nis Fernandez Meltre da íua náo, que fof- 
fe diante com trinta Marinheiros córtalas, 
e que náo confentiífe pór-fe fogo ás naos, 
que eílavam em térra, íalvo fe de todo def- 
confiaílem de fe tomar a Cidade. E  como 
os Capitáes eílavam aínda no feu parecer, 
tomáram logo de noite ter com Afonfo Dal- 
boquerque, e deram-lhe multas razoes, por 
onde devia primeiro de cometer a fortale
za que as eftancias , e elle lhes deo outras 
muitas, por onde Ihe nao parecía bem o que 
elles diziam; ehouve íobreiíTo tantos deba
tes de huma parte, e da outra, que Afon
fo Dalboquerque por cima de Iho aífi pa
recer , polos contentar, deílííio do que ef- 
tava affentado , e foi-íe com feu parecer. 
Como os Turcos víram ellas detengas , e 
que havia fete dias que os ñoños ali eílavam 
fem fazer nada, foram-lhe perdendo a ver- 
gonha, e fizeram humas eftancias mais per- 
to da nofla Armada, cm que puzeram feis

bom-



bombardas groflas, com que lhe comecáram 
átirar. Afonfo Daíboquerque afrontado da 
pouca conta, que os Turcos faziam delle, 
com grave, e opportuno conlelho mandón 
dizer aos Capitaes , que fe fizeflem preftes, 
e ao outro día pela mcnhaa vieflem a bor
do da fuá náo , porque fuá determinaré 
era, por cima de todas as razóos paliadas1, 
dar ñas eftancias , c cometer os Turcos , 
porque náo podia íofrer íuas rebolarias , e 
cada bum cometcífe pelo lugar que lhe ti- 
nha ordenado. ■

C  A  P I T  U  L  O  III.

Como o grande Afonfo Daíboquerque come- 
teo aCidade de Goa, e a tomou por for- ( 
pa de armas , onde mataram alguns •, 

dos nojfos : e o grande ejlrago, que 
nos Mauros fizeram .

TEndo o grande Afonfo Daíboquerque 
aílentado de cometer a Cidade , como 
tenho dito , ao outro dia ante menhaá, 
que. foi dia de Sandia Catharina, vinte e cin

co dias do mes deNovembro de mil equi- 
nhentos e dez, os Capitáes, que já eílavam 
preftes, vieram-fe com toda liia gente abor
do da náo Capitaina, e acháram-no já em
barcado no eíquife, e hum paráo com cen- 
to e cincoenta foldadcs elperando por el»

lcs j
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12 CóMMENT. DE A. D aLSOQUJÉKQTJE

les j e feita a confiísao geral, ordenáram-fe 
em tres batalhas, como eftava aíTentado, e 
foram demandar a Cidade já meiihaa clara, 
e em chegando, lem haverem mais outro 
coníélho, foram cometer as eftancias, cada 
bata!ha polo lugar que lhe eftava affinado. 
Os Turcos , que eftavam nellas j íé defen- 
dérám por hum bom efpago íern os pode- 
rem entrar. Afonfo Dalooquercjue cóm a 
gente que levava em lúa companhia , em 
chegando ás tranquearas, que Dinis Fernan
dez já tinha cortadas , foi-le' pela ladeira 
arriba a mais andar. Os Turcos , porque 
fe náo arreceavam daquefla : parte-, como 
ientíram pezo de gente ñas íuas coilas vha ver- 
do hum grande pedajo que le deféndiam, 
edmejáram a render as eftancias. Os Capi- 
taes como víram que elles com a chegada 
do grande Afoníb Dalboquerque le come- 
§avam de embarazar , cometeram-nos tío 
Valero lamente, levando diante deli oApof- 
tolo Santiago , que os hia guiando, que 
pm breve efpajo Ines entráram. as eftancias, 
e foram com elles de roldao até as portas 
da Cidade, fem lhes terem rollo atrás, ma
tando , e decepando muitos T urcos, e Ru
ines , tudo gente limpa, e muito bem trata
da de vellidos de feda, e de brocado. Ma
nuel daCunha, Manuel de Lacerda, Dom 
Joáo de Lim a, D. Jeronymo de Lima leu



intiáo , ë outros feus companheiros , que 
eram na dianteira, chegando á porta acnà- 
ram grande reiiilencia nos Turcos ; e com 
tudo esforçados com a vitoria, que lhes 
Noffo Senior moftrava , entráram a Cida- 
de por força de armas , e nas coilas déliés 
entrou Dinis Fernandez, que já era chega- 
do com a gente, com que foi cortar as tran
queras , e todos juntos foram lèguindo os 
Mouros até a porta da fortaleza , e ali ti- 
veram huma grande batalha com elles, tao 
bem pelejada de parte a parte por hum bom 
efpaço , que cada hum cuidou que tinha a 
vitoria por fi. Os Turcos, queeftavam den
tro na fortaleza , acudíram logo a cavallo 
em favor dos feus, e puzeram os nodos em 
desbarato : e nido acudió Diogo Mendez , 
e Jorge Nunes de Liáo com todos os Fi- 
dalgos , e gente , que era em fuá compa- 
nhia , e acháram já muita parte dos noílbs 
feridos, e pollos em grande trabalho, e em 
chegando , bradáram-lhe que déífem nos 
Turcos, que elles os iriam lèguindo. Osnof* 
fos com elle novo focorro deram nos Mou
ros de p é, e de cavallo, e huns, e outros 
apertáram táo aíperamente com elles , que 
os desbaratáram , e entráram de roldáo as 
portas da fortaleza , ficando já alguns dos 
noíTos mortos , e feridos. Manuel de La- 
cerda , que andava com huma fetáda polo

rof-
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14 COMMENT. DE A . DALBOQÜERQUE

rollo, em entrando pela porta encontrou-fc 
com hum Turco de cavallo, e matou-o, e 
lubio-lè no cavallo, e foi lèguindo a Vito
ria , e andava muito pera lhe haver inveja, 
porque trazia hum pedalo de iòta quebrada 
metido polo rollo , e todas as armas tintas 
dofangue, que corría delle. Afonío Dalbo- 
querque a eue tempo hia caminhando com 
lúa gente ñas coilas dos noífos , leu paíTo 
cheio , pera acudir onde ville neceífidade. 
Os Turcos vendo-íc entrados dos noffos 
foldados, e que os hiam lèguindo, ajuntá- 
ram-ié quinhentos delles, em que entravam 
cento de cavallo com o leu Capitao , e fi- 
zeram volta, e pelejáram com tanto esfor
zó , que osnoíTos tardáram hum grande pe
dazo , lém os poderem render. Afonío Dal- 
boquerque avilado do traballio em que eíla- 
vam , com a gente de fuá companhia che- 
gou-fe mais deprefla a favorécelos , e em 
ehegando, huns, e outros puzeram as lan
gas tao rijo nos Turcos, que os desbarata
ran! , e matáram muitos, e dous Capitíes 
príncipaes , de tres que o Hidalcao ali ti- 
aha. Manuel de Lacerda como vio Afon- 
lb Dalboquerque , deíceo-íe do cavallo , e 
deo-llio. Quando o elle vio com as armas 
todas tintas de fangue, abragou-o, e diíle- 
Ihe : Senior Manuel de Lacerda, eonfejph 
vos que vos bei grande inveja,  e a jjl vo-la



hotwera o grande Aléxandre, Je aqui eJH- 
vera, porque ejiais ajji mais galante pera 
bum feram que Arelhano. Como fe Afon- 
fo Dalboquerque poz a cavallo , todos os 
Capitáes tomáram cavallos, que os Turcos 
tiníiam perdidos, e forám-no feguindo, os 
quaes iem nenhuma reiíítencia volvéram as 
coilas, e foram-fe pela porta da fortaleza; 
e outros muitos a li, onde fe achavam, por 
encurtarem o caminho , íé lanjavam dos 
muros abaixo. Como a fortaleza foi delpe- 
jada, mandou Afonfo Dalboquerque fechar 
as portas , que hiam pera a Cidade, e ter 
bom recado nellas , porque os nodos nao 
íeguiíTem os Mouros , non fe deímandaf* 

j iem a roubar , arreceando que por íerem 
f muitos ie ajuntaíTem, e fizeflem outro máo 

recado, como o de Calicut, e mandou aos 
Capitáes, que todos tomaílém eilancias nos 
muros da fortaleza, porque determinava de 
fe fazer forte nella. Os Turcos andavam 

. táo alfombrados , que os que efcapáram da 
furia dos noífos foldados , foram fugindo 
contra Benaítaiim , pera íe paífarem aali á 
outra banda da térra firme; ehiam táo cor- 

; tados de medo, que iem efperarem por bao

Ica, paífáram o rio a nado, onde ie afogá- 
ram muiros , e perdéram muitos cavallos.

: Entrada a Cidade , vendo Afonfo Dalbo
querque a fortaleza fortificada com muirá

ar-
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artil hería , e as bombardeiras tapadas coni 
barro por fóra pera engano dos noilòs , fe 
a cometeíTem , deo muitas grabas a NoiTo 
Senhor polos livrar do perigo, que Ihes ef- 
tava aparelhado, le cometéram a fortaleza, 
como parecía aos Capitaes que o devia de 
fazcr. DosnoíTos foram feriaos cento ecin- 
coenta loldados ; e Fidalgos , e Capitaes 
Manuel de Lacerda , que foi o primeiro, 
que entrou pela porta della, e o prínieiro, 
que foi ferido , ( e allí o achei elcrito , ) 
e Gafpar de Paiva , Manuel da Cunha, 
D. Joao de Lima, Gafpar Cao, Simáo Dan- 
drade, Dinis Fernandez, e todos os outros, 
que eram na dianteira , e matáram fetc, e 
num delles era D. Jeronymo de Lima , o 
qual foi morto á entrada da porta da for
taleza ; c filando no chao ferido de taes fe- 
ridas, que nao podía efcapar, chegou Dom 
Joáo de Lima feu irmao a elle, que hi a de 
volta com os outros , e quando o vio em 
tal eílado, com a cabera encellada ao mu
ro , dilTe-lhe com muitas lagrimas : Que he 
ift° j irmao ? como ejla'ts ? D. Jeronymo llie 
refpondeo : FJlou acabando ejla jornada, 
e folgo, pois Nfeo Senhor fe houve por fer
vido y que acabajfe aqui em feu fervi co, e 
delRey de Portugal D. Joao de Lima o 
quiz acompanhar, e elle lhe dille : Irmao, 
nao he tempo pera fie ardes comigo ; hi cum*

prir



prir com mofla obrigacao , que eu ficarei 
acabando meus días, pois nào tenho f  or cas 
pera mais. D. Joao de Lima o deixou, e 
foi feguindo os M ouros, e depois da for
taleza tomada , e os Mouros lanzados fó- 
ra , tornou em bufca delle , e achou-o jà 
morto. Folgàra muito de fer cada hum deir 
tes dous irmaos ; mas nào me lèi determi
nar a qual delles tenha mais inveja , fe a 
D. Joao de Lima por ir pelejar, onde Ihe 
pudera acontecer outro tanto ; ou a D. Je- 
ronymo de Lim a, que nao querendo reme
diar fuas feridas , ainda que foíTem mor- 
taes , (lèndo coufa muito natural aos ho- 
mens defejarem de viver,) quiz remediar 
a honra de leu irmáo, e nao confentio que 
ficaife com elle em tempo , que os outros 
Fidalgos, e Cavaleiros andavam pelejando 
com os Turcos dentro na fortaleza : a de
terminalo dillo deixo aos que lerem a li- 
pao delta hilloria, elles julguem qual delles 
dous irmaos cumprio mais com fua obriga- 
jao. Matàram tambem André de Afonlèca, 
Antonio Graces, e Alvaro Gomes, fillio do 
Almoxarife de Alenquer, e outros, que nao 
eram conhecidos. Eites que morréram, e os 
que ficáram vivos , o fizeram de maneira, 
affi no cometer daCidade, como em todas 
as outras afrontas , ein que fe víram elle 
dia com os imigos , que sao dignos de le 

Tom. III. B ter
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ter dclles muita Iembranja , porque em fe 
Goa ganhar , ficou a India legura. E  nao 
deve de efquecer Diogo Mendez de Vas
concelos , e os da fuá companhia, porque 
a preíteza, e esforzó, com que focorreo os 
noíTos, eílando já muiros deíles feridos, foi 
grande parre pera fe a fortaleza tomar ¿ e 
era Afonlo Dalboquerque em tanto conhe- 
cimento do esforzó , e diferijao de Diogo 
Mendez , que Ihe dille muitas vezes , ñas 
differenjas que com elle teve fobre a fuá 
ida a Malaca: Arrenego da vida, em que 
vivo , Senhor Diogo Mendez, que o mea 
oficio vos fe z  mal. E fe os nonos na pri- 
meira tomada delta Cidade ficáram mal jul- 
gados pela dcixarem , nefta fegunda cobrá- 
ram fuá honra em a tornarem a tomar por 
forja de armas, com matarem dous mil ho- 
mens brancos, Turcos, Rumes, e Coraco- 
nes , que foi grande efpanto por toda a 
térra , pela muita confianza que nellcs tem 
de esforzados , a fóra outros muitos natu- 
raes della.



Como o grande Afonjo 'Dalboquerque )deo 
It cenca aosfoldados que roubajfem aCida- 
de : e do Crucifixo , que fe  achou em bu- 
mas paredes ve Ibas , donde fe  tirava pe- 
dra pera a fortaleza  : e o milagre , que 
Nojfo Senbor fe z  polos noffos o día da %a~ 
talha.

TAnto que feemCochim loube, que o 
grande Afonfo Dalboquerque tinha to
mado Goa , os Capitaes , que ali eílavam 
carregando íiias naos pera fe partirem pera 

Portugal, lembrados de como lhe tinha di
to , que antes de fuá partida lhe viria no
vas da tomada de Goa , ficáram mui tris
tes , e envergonhados, quando o fouberam , 
por nao ferem com elle naquella jornada. 
Afonfo Dalboquerque, depois de ter man
dado aos Capitaes que tomaífem fuas eftan- 
cias, e guardaílem a fortaleza, deo licenja 
aos foldados que roubafiem a Cidade , e 
efcala franca de tudo o que tomaílém , e 
pera íí nao quiz mais que o contentamento 
que tinha de comprir a palavra , que dera 
ao Hidalcáo, eftando em G oa, (como atrás 
fica dito.) Tomáram-fe na Cidade cem bom
bardas groífas, e muita artilheria miuda, e 
duzentos cavallos, e muitos mantimentos,

B ii e mo-



e monijoes de guerra, e tudo mandou que 
fe entregarte ao Feitor pera EIRey ¿ e de- 
pois da Cidade roubada , difle aos Capi- 
táes, que correflem toda a Ilha, e os Mou- 
ros , mulheres, e meninos, que achaflem , 
trouxertem todos á eípada , e nao deflem 
vida a ninguem , porque fuá determinado 
era nao deixar nenhuma femente defta em 
toda a Ilha; porque além de íer neceflario 
pera afibflcgo da térra, nao aver nella ou- 
tra gente lenáo Gentios , fez tambem irto 
por caftigo da traído que lhe fizeram, quan- 
do tomou a primeira vez a Cidade, e por

3 natro dias continuos fizeram fangue em to- 
os os Mouros, que nella acháram; e fou- 

be-fe por certeza que entre homens , mu- 
lhcres, e meninos morreriam pártante de íeis 
mil. Os Gentios tambem por fuá parte, po
lo odio que tinham aos Turcos , por lhe 
terem tomado fuas térras de que viviam, 
como foubcram que Goa era tomada, efles 
homens principacs, que eftavam recolhidos 
com fuá gente na ferra, dcfcéram a baixo, 
e tomáram os partos aos Mouros, que hiam 
fugindo á furia dos noífos Portugueíes ; e 
depois de llies tomarem tudo o que leva- 
vam, traziam todos á eípada íem darem vi- 
da a ninguem, e na companhia deítes Tur
cos matáram hum, que era Thefoureiro, e 
Pagador dos foldados da gente do Hidal-

cáo,
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cáo, etomáram-lhe todo odinheiro que le* 
vava ; e alguns Mouros , que os Gemios 
cativáram , mandou Afonfo Dalboquerque 
encher huma mefquita , e pôr-lhe o fogo, 
e nefta companhia foi hum Chriíláo arrene
gado , que fe lançou com o Hidalcao na 
primeira tomada de Goa j e como a terra 
foi defpejada, entendeo logo na fortifícalo 
da Cidade , e mandou fazer muita cal , ç 
derribar todas as fepulturas dos Mouros, 
de que le tirou muita pedra pera a obra, 
e a todos os Capitáes, e Fidalgos deo iba 
hora de trabalho , e. dava grande preiia a 
fe acabar, porque arreceava avinda doHi- 
dalcáo, e nao queria que oachafíe defaper- 
cebido ; e porque efperava que ali folle o 
aliento principal dos Governadores da In
dia , ordenou que os paços do Çabaio ficaf- 
fcm de dentro da cerca , por ferem cafas 
mui nobres, obra mui formofa, e bem la- 
vrada $ e com ella diligencia que deo, em 
breve tempo fe acabou a fortaleza , onde 
agora éílá com Ibas torres , e cavas, com 
fuas couraças pera defensao do porto , e 
poufo das náos.

Nelle tempo andando certos homens def- 
fazendo humas paredes velhas, pera tirarcm 
pedra pera a obra , acháram nos alicorees 
huma Imagem do Crucifixo de cobre. Co
mo a nova correo por toda, a Cidade, veio

Afon-
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Afonfo Dalboquerque logo ali ter com to. 
da a gente, e Clérigos que avia, e leváram 
o Crucifixo com muita devoro , e muitas 
lagrimas á Igreja. Foi grande efpanto elle

Jera todos os que o viram , porque nao 
avia memoria dehomens, que fe fembraf* 

fem que houvera ali nunca Cnriítáos, e que 
NoíTo Senhor lancára aquelle final do Ceo, 
por moftrar que iua vontade era fer aquelle 
Reyno delRey de Portugal, e nao do Hi- 
dalcáo , e que as feas mifquitas foífem ca
fes de orajao , em que o leu nome follé 
louvado; porque como aCidade eítava po- 
derofe de gente, artilheria, e armas, e de 
todas as outras coufas neceíTarias pera fea 
defensao, nao eram os ñoños bailantes, fen- 
do do poucos, pera a tomaran, fenao eílir 
vera dentro elle nnal da Cruz, em que Nof- 
!b Senhor padeceo, que os chamava, e lhes 
deo esforco pera a cometerán, e o Apof- 
tolo Sanaiago, que os ajudou, de que fo- 
ram boas teílemunhas os mefmos Mouros, 
que depois da Cidade fer ganhada, pergun- 
tavam aos noíFos, que homem era hum Ca- 
pido de humas armas brancas, chuma Cruz 
vermelha, que andava com os Chriílaos fe- 
rindo , e matando nos JVIouros, porque el
le fó fora o que lhe tomára a fea Cidade ; 
c Afonfo Dalboquerque pela muita devocao 
que tinha nelle, e por fer Cavaleiro da fuá

Or-
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Pálmela hum bapdao de feis palmos de com* 
prido, da grmíura de hum arrcmecao, te»* 
do forrado de ouro , lavrado de Tauxia , 
e a cabera do bordáo com perolas , e ru* 
bis, e hum ramal de contas de ouro muit© 
groflas, e huma vieira de ouro de boiii tá- 
manho, com muita pedraria nella, polla erri 
hum chapeo de létim carmelim ; e por fuá 
morte mandou ao Apoílolo Sandliago de 
Galiza huma alampada de prata muito gran-1 
de, e cem mil reis em dinheiro pera azeite. 
Como ella nova da tomada de Goa chegoü 
a Caín baya, e que Afonfo Dalboquerque fe 
fazia forte nella pera a fufter, vendo o Rey 
que a fuá liga era desfeita, mandou-lhe logo 
os cativos, que lá tinha, que cativáram cont 
D. Afonfo de Noronha feu fobrinho, e o£- 
ferecer-lhe Diu pera nelle fazer fortaleza, 
e dali por diante fempre lhe mandou reque
rer pazes por leus Embaixadores : e Miro- 
cem Capitáo da Armada do Grao Soldáo, 
que ellava em Cambaya com alguma gente 
que eícapou do desbarato do Viforey,que 
ellava elperando o focorro, que tinha man
dado vir do Cairo pera le tornar a refor
mar em Goa , como a vio tomada , com 
grande perda dos Turcos , defefperado do 
negocio ter remedio, pedio licenja ao Rey

de



de Cambaya , e foi-fe a Judá, onde efteve 
alguns dias , e dali fe partió canunho de 
Suez por mar em huma gelua , e achou a 
Armada que fe eftava fazendo ; e chegado 
ao Cairo com efta nova, que déo ao Sol- 
dáo da tomada de Goa, mandou aleyantar 
a mao da obra, e nao foi mais por diante. 
Afoníb Dalboquerque deípachou o Embai- 
xador do Rey de Cambaya, e mandou-lhe 
dizer, que acabada a fortaleza fe iria ver 
com elle , e fariam feas pazes. E  porque 
defejava de tentar amizade com o Hidal- 
cáo , efcreveo-lhc efta Carta com algumas 
rebolarias de miftura, porque com os Reys 
da India , em quanto a governou, fe aju- 
dou fempre de huma coufa, e da outra.

Carta , que o grande Afonso Dalboquer
que ESCREVEO AO HlDALCAO , TANTO 

QUE TOMOU GOA.

MVlto honrado, e bom Cavaleiro Mi- 
lohau : o grande Afonjo T)alboquer- 
Capitao gera l da India , e do R eyno, 
e Senhorio de Ormuz , e do R eyno, e Se- 

nhorio de Goa, polo muito Alto, e  mui Po- 
derofo D. Manuel Rey de P ortuga l, e dos 
A lgarves, daquém, e dalém mar em Afri
ca , Senhor de Guiñé, e da Conquijla, Na
vega pao, Commercio de Ethiopia, Arabia ,

P er-
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fe r jia , e da India , vos envió minhas en* 
comendas. Bemfabereis como oCabayo vof 
Jo pai tomava as naos do Malabar dos 
portos, e lugares delRey meu Senhor, po
lo qual me conveio de vtr fobre Goa, e tó
mala , onde Jico fazendo huma fortaleza  
muito forte. Folgdra muito, que fora vivó 
vojfo p a i, pera faber qite fou homem de mi- 
nha palavra : por amor delle ferei fempre 
vojfo amigo , e vos ajudarei contra o Rey 
de Decam, e contra vojfos imigos; e todos 
cavallos , que aqui vierem , farei ir onde 
vos ejliverdes, e a vojfos lugares pera os 
vos averdes. Folgaria muito , que os Mer
caderes dejfa térra viejfem eom roupa bran
ca , e com todas as mercaderías a ejie por
to , e levarem pera ejfa mercadorias do mar, 
e da térra , e cavallos, e eu os ei por fe* 
guros. Se queréis minba amizade, venham 
mejfageiros vojfos com recado a mim , e eu 
vos mandarei outro meu , que vos levará 
meu recado : fe  ijlo queréis fa zer que vos 
eferevo, com minba ajuda podereis ganhar 
niuita térra , e fer grande Senhor antre os 
Mauros. Folgai de fa zer ijlo , porque ajji 
vos cumpre, e tereis grande poder; e p of 
to que o Cabayo vojfo pai feja morto , eu 
ferei vojfo pai , e vos crearei como filbo. 
Vojfo mejfageiro me traga logo repojla , e 
os Mercaderes da térra venham Jeguros a

Goai
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Coa j e os Mercaderes , que mere adorias 
trouxerem, e vierem coni vojfo feguro, af
anado por vojjd mao, eu Ibo guardare},

C A P I T U L O  V.

Como os Nequibaires manddram pedir fe
guro ao grande Afonfo Dalboquerque pe

ra virem viver a Goa \ e comò os tioj- 
fos desbaratar am Meliqueaye 

Capitao do Hidalcao.

V Endo os Nequibaires, queeftavam da 
banda da terra firme , que o grande 

Afonfo Dalboquerque fazia feu aifento cm 
Goa , mandaram-lhe pedir lèguro, pera iè 
■ viran viver a ella com toda a fua gente. 
Eftes Nequibaires eram homens principaes, 
e Capitáes de gente. Como Afonfo Dalbo
querque defejava de recolher á Cidade to
dos os Gentíos naturaes da terra , folgou 
milito com a fua vinda , porque efoerava 
tamban de o ajudarem na obra da fortale
za , c mandou-lhes o feguro, que Ihe man- 
dáram pedir ; e depois de l’erem em Goa, 
deo-lhes as cafas, e fazendas, fegundo cada 
bum a tinha na terra ; e depois de ter dei- 
pacliado eftes meifageiros dos Nequibaires, 
veio-lhe recado que Meliqueaye Capitao 
do Hidalcao, era chegado com muita gen- 
tc a Condal, e a Banda, com determinacao

de
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de entrar a Ilha de G oa; e pollo que Afon- 
fo Dalboquerque andaífe muito occupado 
na obra da fortaleza , polo muito que im- 
portava acabar-fe com brevidade , todavía 
nío pode fofrer que hum Capitáo do Hi- 
dalcáo vierte cercar as térras ae Goa , e£ 
tando elle nella , e mandou logo Diogo 
Fernandez de Béja que entrarte o rio de Ban
da , e defenderte a entrada a Meliqueaye 
ñas térras de Antuge , e Salle , e em iua 
companhia por Capitáes dos navios Aires 
Pereira , Antonio Dabreu, Gafpar Cao, e 
Antonio de Matos com duzentos homens. 
Diogo Fernandez, como elleve preítes, par- 
tio-íe com ella gente , e chegou a Banda, 
e entrou polo rio dentro, e íem haver ou- 
tro conlélho , defembarcou logo. Meli
queaye, como vio a norta gente deíembar- 
cada , confiado nos muitos Turcos de ca- 
vallo, que tinha comiigo, foi-os cometer, 
e Diogo Fernandez os elperou mui valero- 
famente, e com asíanlas varadas nelles tao 
rijo , que os Turcos alfombrados de verem 
a determinado, com que os nortos os ef- 
peravam a pé , indo elles a cavallo, fiigí- 
ram tao delbrdenadamente , que mtutos le 
landram por humas barrocas abaixo, e ali 
acabáram feus dias. Diogo Fernandez com 
ella vitoria veio-fe a Goa , e deo conra a 
Afonfo Dalboquerque do que tinha parta**



do , e como Meliqueaye hia na volta de 
Divarij , pera por ali entrar a Uha. Com 
efta nova , que lhe Diogo Fernandez deo 
da determinado de Meliqueaye , mandou 
logo Gafpar de Paiva , que folie guardar 
aquelle pallo, e cm fuá companhia Afonfo 
PeíToa, Martim Guedez, Vafeo Fernandez 
Coutinho, e outros muitos. Meliqueaye ven- 
do-le desbaratado da fuá gente, recolheo-íe 
com eíTa que lhe íicou, e foi cometer a en
trada da Uha polo palio de Divarij ; e che- 
gando lá, ainda que hia defeuidado de achar 
nelle quem lhe reliftiíTe, como de lúa natu- 
reza era muito loberbo, com rudo determi- 
nou de cercar as eltancias , que Gaípar de 
Paiva tinha já feitas, e fez da lúa gente de 
pé, e de cavallo huma batalha, e elle dian
te foi-as cometer. Gafpar de Paiva, que ef
ta va já avifado da lúa vinda , eíperou-o 
com muito esforzó, e aos primeiros encon
aros lhe matáram os elpingardeiros alguns 
Turcos de cavallo; e como elles, fegundo 
leu coftume, andavam reatados com toucas 
ñas fellas , e os cavallos lem terem quem 
os governaífe , deram pela outra gente, e 
puzeram-nos em desbarato. Como Gaípar 
de Paiva vio os Turcos defordenados , fa- 
nio das tranqueiras , e foi-os cometer , e 
desbaratou-os, e foi-lhes leguindo o alean* 
ce iuun bom pedajo. Vafeo Fernandez Cou*

ti-
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tinho, aínda que naquelle tempo era moco 
de dezoito annos , encontrou-fe com hum 
Turco de cavallo, e levando-o pelas rédeas, 
alevantou-Ihe as cuberías , e meteo nelle a 
ei'pada; e como o cavallo cahio morto, re- 
meteo ao Turco, e cortou-lhe a cabera, e 
nelle dia moílrou bem 1er filho de leu pai, 
e neto de feus avós.

Acabado elle feito , recolheo-fe Gafpar 
de Paiva á fuá eílancia; e Meliqueaye ven
do-fe maltratado dos nolíos em huma par
te, e na outra, nao oufou mais de os co
meter, efoi-le dali a duas leguas poloSer- 
tao a hum lugar , que íe chama Diocalij, 
e adentou ali feu arraial, e fez humas eP 
tandas muito fortes de madeira pera fe de
fender , le o ali fodem cometer. Vendo 
Afonfo Dalboquerque que Meliqueaye an- 
dava adi defmandaao, e que podía ler, íe 
o cometelTe , que o levaría levemente ñas 
máos , foi-o bufear em peífoa, onde tinha 
ademado leu arraial, com mil homens Por- 
tuguefes, e dous mil da térra com feusCa- 
pitáes , e padou-fe ñas galés, e nos bateis 
á térra firme, eemdefembarcando fez qua- 
tro batalhas da fuá gente, e polos em cer- 
tos pados , hum tiro de eípingarda da ou- 
rela do mar, e poz-fe ali em cilada, e man- 
dou aos Capitaes Gentíos, que com a gen
te que tinham lhe fodem correr ao an-aial,

e fa-
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cfahindo aigu ns Turcos apôs elles, fe vief, 
iem recolhendo pera aquella parte , onde 
elle tinha pollas as aladas. Us Capitaes 
Gentíos, como chegáram á vifta doarraial 
acháram Meliqueaye fera das eftancias, pof- 
to em hum outeiro alto com lúa gente, co-
“ „Tomum , que libia o anlü de Afonfo
Dalboqucrquc ; e como elle era bom Capí- 
tío , e entendía muito bem a guerra, dei- 
xou*íc cftar (juedo  ̂ c nso c[uiz cometer os 
Gentíos ; e vendo os Capitíes que Meli
queaye nao quería travar com elles , reco- 
lhéram-fe pera onde Afonfo Dalboquerque fi- 
cava , porque allí lhos tinha mandado , e 
contáram-lhe da maneira que o acháram ; e 
elle vendo que Meliqueaye eftava advertido 
do feu ardil , veio-ie á Uha de Divarij, e 
deixou nella Rodrigo Rabelo , e Manuel 
de Lacerda com gente, e foi-fe pera a G- 
dade. Pallados alguns dias, vendo-fe Meli
queaye fem forças pera refíftir á noíTa gen
te , le o quifeflem entrar, mandou hum mef- 
fageiro a Afonfo Dalboquerque , pedindo- 
Ihe pazes ; c elle perguntou ao meffageiro 
fe tinha Meliqueaye comiísao do Hidalcáo

Eera cometer pazes , porque fem iffo nao 
avia de tratar com elle elle negocio. O 

meífageiro lhe diñe , que elle nao trazia 
mais recado que de Meliqueaye , que era 
Capitío do Hidalcáo , que pois as elle co

me-
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metía , que o nao havia de fazer fem fuá 
ücenja. Afonfo Dalboquerque o defpedio 
fem lhe refponder, porque Ihe pareceo, ven- 
do-o andar tao deíordenado, que a fuá ef- 
tada ali nao havia de l'er por vontade do 
Hidalcao.

C A P I T U L O  VI.

Como Merlao veto ter a Goa, e os Ne- 
rjuibaires pedíram ao grande Afonfo Dal
boquerque Iho déjfe pera os governar, e o 
que nijjo fe z  : e como mandou Diogo Fer
nandez de Béja desfazer a fortaleza de 
Cacotord.

A Via dias , que em Goa andava hum 
meflageiro do Rey de Onor procuran

do amizade do grande Afonfo Dalboquer
que i porque como fe elle tinha alevantado 
com o Reyno , e lanzado fóra delle Mer
lao , a quem pertencia de direito, por fer 
irmáo mais velho , temia-fc muito que o 
favorecefle contra elle, pela obrigajao, em 
que lhe era de o ajudar em a primcira guer
ra de Goa. Merlao , que a efte tempo ef* 
tava em Baticalá com o Rey feu tio , com 
gente depé, e decavallo, pera dali cobrar 
leu Reyno , le pudeffe , como foube que 
feu irmáo trazia negocio com Afonfo Dal
boquerque pera fe valer da fuá amizade,

man-
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mandou-lhe hum ntel&geiro coin cartas, 
dando-lhe conta do negocio  ̂como paflava, 
e como o irmáo iè alevantara contra elle, 
e lhe tinha tomado o Reyno por força, pe. 
dindo-lhe fua ainizade, e offerecendo-fe pe- 
ra lervir KIRey de Portugal em tudo o 
que lhe elle mandafle , e elle lhe aceitou 
feus offerecimentos, aífi pela fama, que ti- 
nha de Cavaleiro , como por fer Capitáo, 
que os Gentíos tinham em muita eitima, 
coin fundamento que lhe daría a governan- 
ça das terras deGoa, porque fe creára ali, 
e fixera ièmpre guerra aos Turcos , e por 
duas vczes que fora cercada déliés , fendo 
de Gentíos , a defenderá como muito vá
leme Cavaleiro : e com ella determinado, 
por lhe parecer muito ferviço delRey Dom 
Manuel recolhelo, e favorécelo, mandou a 
Batícalá as galés por elle , e alguns navios 
pera embarcado da fua gente, e cavados: 
e mandou dous Capitáes Portuguefes com 
dous mil homens dos Gentíos , que folfem 
por terra recebelo a Cintácora, com cartas 
pera os Tanadares , e póvos das terras de 
Goa o receberem , e obedecerem, como a 
fua propria peflba: e todos o fizeram com 
muito amor, pela eílinia, em que o tinham, 
porque defejavam de ferem governados por 
elle. Sabendo o Irmao, queeílavaemOnor, 
que elle vinha embarcar a Cintácora, man

dou

Comment, de A. Dalboquerque



dou logo gente íua a Caríbal , e Aneóla, 
(que sao dous lugares , que eftam defronte 
de Cintácora, da outra banda do rio, por 
onde parte o Reyno de Goa com o de 
Onor , )  que fe trabalhalfem por Ihe defen
derán a paflagem, prometenao-lhe grandes 
dadivas le Iho prendeífem, porque tinha re- 
ceio que Afonfo Dalboquerque o ajudalíe 
a laucar fóra do Reyno; mas com todas e£ 
tas diligencias, que elle teve, deo-fe Mer- 
lao a táo boa manha , que paííou lem le 
encontrar com a fuá gente , e chegou a 
Goa , (levando comfígo hum Capitáo do 
Rey de Narlinga, que le chamava Icarao, 
que havia dias, que andava em fuá compa- 
nhia defavindo do R e y ,)  onde foi recebi- 
do de Afonfo Dalboquerque com muito pra- 
zer , e mandou-o apofentar ñas principaes 
cafas da Cidade, e ao Feitor que lhe déífe 
tudo o que folie neceífario pera elle, e pe
ra fuá gente. Os Nequibaircs tiveram tanto 
prazer com fuá vinda , que nao tardáram 
muitos dias , que fe foram a Afonfo Dal
boquerque , que lho déífe pera os gover- 
nar, porque todo o povo o defejava; e el
le, porque efta era a principal razao , por 
que o recolhéra , folgou muito de vir ifto 
por elles, e diífe-lhes, que da fuá parte era 
muito contente , que falaria com Merlao, 
e que lhe reíponderia f e ao outro dia pela 

Tom. III. c  me-
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mcnhaa o mandou chamar, e dííle-lhe, que 
elle llic queria arrendar as térras de G oa, 
e dar-lhe a governan§a dellas , com tanto 
que pagaííe cada hum anno a ElRey Dom 
Manuel leu Senhor, ou a feus Governado- 
res da India, quarenta mil pardaos, pagos 
em quatro pagas , afli como o povo era 
obligado pagar , tirando tres metes de hu
ma paga , que a térra ficava devendo ao 
Hidaleao, porque ella fehavia de arrecadar 
pera ElRey leu Senhor. Merlao foi muito 
contente. Feitos, e aífinados os concertos, 
que fe diíTo fizeram, mandou Afonfo Dal- 
boquerque vir perante li os Nequibaires, 
e todos os homens principaes dos Gentíos, 
c entregou-lhes Merlao pela mao , e diíle- 
lhes, que elle lho dava pera os governar, 
porque labia quanto o elles defejavam , e 
por quao bem tratados haviam de fer del- 
le ; e elles o reccbéram com grande prazer, 
e militas feftas, c tangeres á fuá ufanea, e 
dali a dous, ou tres dias fe partió Merlao, 
e paífou-fe a térra firme , levando comíigo 
cinco mil peoes , e cincoenta de cavallo, 
e comefou logo a grangear fuas tanadarias. 
E  porque a elle tempo eítava já a fortaleza 
de maneira , que fe podía defender a todo 
o poder do Hidaleao, mandou Afonfo Dal- 
boquerque  ̂Diogo Fernandez de Béja por 
Capitao mor de tres náos a desfazer a for-

ta-
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tr-leza de Cacotorá, que lhe EIRey D. Ma
nuel por muitas vezes tinha mandado que 
desfizeíTe , e dco-lhe hura Regimentó do 
que niño havia de fazer, e que ali o aguar- 
dafle até quinze dias do mes de M aio, 
porque até eñe tempo iria ter com elle, fe 
os negocios da India lhe deflem lugar ; e 
fendo cafo que ñeñe tempo nao pudcíTe fer 
com elle , entáo fe folie a Ormuz com as 
cartas, e poderes feus, que levava pera re- 
ceber as pareas, porque Cogeatar lhe man- 
dára dizer que as quería pagar ; e ido fei- 
to, fe viefle no mes deAgofto caminho da 
India, c fe ajuntaífe com a Armada de Ma
nuel de Lacerda , que havia de ficar por 
Capitáo mor do mar, navegando elle tora 
da India, e todos andaífem juntos naqueila 
cofta , porque tendo Goa algum trabalho, 
a pudeflem focorrer; e porque Diogo Fer
nandez folie melhor defpachado de Cogea
tar , deo licenca a todas as naos de Ormuz 
que ali eftavam , que levaflem elpeciaria, 
e feguro pera poderem navegar , declaran- 
do-lhes que vielfem direitos a Goa com os 
cavallos que trouxeíTem. E  porque Afoufo 
Dalboquerque teve alguns inconvenientes, 
por onde nao pode fazer eñe caminho, Dio
go Fernandez de Béja , depois de ter der
ribada a fortaleza de Cacotorá , pallado o 
tempo que lhe tinha limitado , veio ter a

c ii Or-

Parte III. C apitulo VI. 25-



Ormuz, e recebco as pareas, e dali fe par
tió caminho da India, e achou Goa cercar- 
da da gente do Hidalcao , e os nofios cm 
grande traballio, como adiante iè dira.

C A P I T U L O  VIL

Dos Embaixadores , que o Çamorim, 
depots de Goa tomada, mandou ào grande 
xífonfo Dalboquerque , pedindo-lhe pazes : 
e como mandou Simao Rangel a ejle nego
cio , e do que nijio pajfou.

C Omo o Çamorim foi certificado , que 
o grande Afonfo Dalboquerque tinha 

tomado Goa , e fe fazia forte nella, com 
determinalo de a fuller, defeonfiado já da 
liga , que era feita antre elle, e o Hidal
cao , pera lançarem os Portuguefes fóra da 
India ; e vendo que o Rey de Cambaya,

3uè tambem era della liga, lhe tinha man
ado os Portuguefes, que cm fua terra fo
rain cativos, mandou-o viíitar por feus Em

baixadores , os quaes partíram de Calicut 
em hum pardo , e em poucos dias foram 
ter a Coa ; e como ali chegáram, mandá- 
ram dizer a Afonfo Dalboquerque, que el
los eram vindos a Sua Senhoria com em- 
baixada do Çamorim} que lhe pediam por 
meice os quiieíle ouvir. Afonío Dalboquer- 
que} pera mais autorizar elle negocio} man-
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dou a Francifco Pantoja Alcaide mor da 
fortaleza , que fofle por elles , e os trou- 
xefíej e elle os efperou na fala com todos 
os Capitaes, e Fidalgos, e recebeo-os com 
muito gazalhado, e moftras de folgar mui- 
to com fuá amizade. Os Embaixadores, de- 
pois de Ihe fazerem fuá cortczia a feu mo
do , difleram-lhe que o Camorim fcu Se- 
nhor lhe mandava dizer, que folgára mui
to de ter palavras , com que lhe moftrára 
o contentamento, que tivera da fuá tomada 
deGoa, e que polos defejos, que tinha da 
amizade delRey de Portugal, lhe mandava 
oíferecer todo feu eftado, fe lhe compriflc, 
e lugar em feuReyno pera fazer huma for
taleza , porque afli feria fuá amizade mais 
verdadeira , e que mandaífe a elle huma 
peífoa de confianza, pera aífentar elle nego
cio como havia de ler. Afonfo Dalboquer- 
que lhe refpondeo , que aceitava aquclles 
offerecimentos do Camorim em nome del
Rey de Portugal feu Senhor , e que afli o 
íerviria com todas fuas Armadas, e gente, 
que tivefíe na India , quando lhe comprif- 
le , e que logo mandaría em fuá companhia 
hum criado delRey feu Senhor a tratar 
aquelle feu negocio; e porque Afonfo Dal- 
boquerque havia dias que defejava de meter 
hum pé em Calicut, e fazer nellc huma for
taleza com paz , e amizade , pois com a

guer-
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5 S CoMMENT. DE A. DALBOQUERQUE
guerra que lhc tinha feito nunca íé puderá 
melhorar delle , paíTados tres , ou quatro 
dias , depois de Afonfo Dalboquerque ter 
dado conta aos Capitacs deítc negocio , e 
a {Tentaren! todos que era milito fervifo del— 
Rey de Portugal fazer-fe fortaleza em Ca- 
licut , defpachou os Embaixadores, e fez- 
lhes mercó cm nome delRey: e em íua com- 
panliia mandou Simao Rangel, criado del
Rey , em huma fuíta, com Regimentó do 
que havia de fazer. Chegado Simao Rangel 
a Calicut, foi-íe meter na Caravela de Si
mao Afonfo, que cita va furta no porto, e 
ali efperou o recado do Rey , porque aífi 
lho tinha mandado Afoníb Dalboquerque. 
Como os Embaixadores chegáram ao R ey, 
contáram-lhe conio Afonfo Dalboquerque 
eílava em Goa com muito poder de gente, 
e que fe fazia forte nella, e como os Por- 
tugucfcs desbaratáram hum Capitao do Hi- 
dalcáo , que viera l'obre as térras de Goa: 
e que mandava em fuá companhia hum Ca- 
pitáo, criado delRey de Portugal, pera af
rentar as pazes. Como o Camorim foube 
que Simao Rangel eílava na caravela, enao 
havia de ir a térra , mandou os Governa- 
dores da Cidadc talar com elle, e eítiveram 
em muitas pláticas fobrc o concertó da paz, 
fem fe poderem concertar , porque o Rey 
quería dar fortaleza em Chale . e Afonío

Dal-



Dalboquerque mandava em íéu Regimentó, 
que náo na aceitafle fenáo no porto de Ca- 
licut, defronte do Cerame do R e y , e por 
derradeiró nao tomáram nenhuma conclu- 
sáo, porque o Rey nao quería dar fortale
za em fuá térra, fenáo entreter efte negocio 
com diílimulafóes, pera que nefte meio tem
po pudeflem os MercadoresMouros deípa- 
char fuas naos, que tinham carreadas pe
ra o eftreito, o que nao podiam fazer, ef- 
tando as caravelas da Armada ali no porto. 
Como Simáo Rangel vio ellas dilagóes , e 
que tudo eram manilas, e diífimu lardes do 
R e y , defpedio os Governadores, e embar- 
cou-fe na fufta , e foi-fe caminho de C o a , 
e deo conta a Afonfo Dalboquerque do que 
paílara , e das dilatóos, em que o Camo- 
rim com elle andára: eque lhe parecía-que 
lhe nao daría fortaleza cin nenhum lugar 
da fuá térra por íiia vontade, porto que lha 
oíFereceífe em Chale. E como Afonío Dal
boquerque eftava já preftes com fuá Arma
da pera ir na volta do eftreito, (a qual ida 
fe mudou pera Malaca , como adiante fe 
dirá;) deixou efte negocio allí em aberto até 
fuá vinda de M alaca, e mandou a Manuel 
de Lacerda, que havia de ficar por Capitao 
mor da Armada naquella coila, que andaf- 
fe fempre fobre o porto de Calicut , e lhe 
fizefte todo o mal que pudeíTe, e nao con-

fen-
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fentiflè que as fuas naos navegaflèm. E fèn
do Afonfo Dalboquerque em Malaca, vie- 
Tam os Turcos cercar Goa , e foi forçado 
a Manuel de Lacerda deixar a coita de Ca
licut, e vila focorrer : e nelle tempo tive- 
ram os Mouros lugar de mandar fuas ndos 
carregadas de efpeciaria pera o eftreito : as 
quaes fèndo tanto ayante corno Çacotorà, 
antre o Cabo de Guardafutn, e Magadaxo, 
deo tao grande temporal nellas, que fe per- 
dêram ali duas, e as outras feperaêram na- 
quelle golfiio ; e Mafamede Maçari, que 
era nella companhia , arribou as Ilhas de 
Maldiva. Os Mouros Mercadores eitrangei- 
ros, que viviam em Calicut, vendo-fè ata- 
lhados de fua navegaçao, foram-iè com fuas 
fazendas , liuns pera o Cairo, outros pera 
Cambaya , outros pera Ormuz, e por ou
tras partes, de mancira, que ficaram em Ca
licut muito poucos, os quaes nâo eram es
tantes , fenao vinham de Çufim, de Ourao, 
de Tremecem , e de Tripuli com fuas fa
zendas ao Cairo , e do Cairo hiam ter a 
Juda , e de Judâ a Calicut, com dinheiro 
na mao, e ali faziam mios novas, e carre- 
gavam-nas de efpeciaria, e tornavam-fe pe
ra fuas terras. E perguntando Afonfo Dal
boquerque hum dia a hum Mouro defies, 
que fe toniou cm huma nao, que vinha do 
euretto, corno fe aventuravam virem de tâo

Ion-
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longe tratar era Calicut, eftando antre duas 
fortalezas ñoñas , e havendo de paffar por 
onde as ñoñas Armadas andavam, o Mou- 
ro Ihe reípondeo, que eram tao grandes os 
ganhos, que a todo o rifco fe punham por 
virem aü; porque de hum cruzado empre
gado em Calicut, faziam doze, ctreze em 
Judá , e em todos os lugares da boca do 
eílreito pera dentro ; e que eñe ganho era 
tainanho, e o trato da pimenta táo grafio, 
e tao féguro , que por iflo trabalhavam os 
Mouros eftantes em Calicut, que o Camo- 
rim lhe nao défle fortaleza em fuá térra, 
porque dando-lha, ficavam elles íem terem 
navegacao pera o eílreito.

C A P I T U L O  VIII.

Como o Rey de Narjinga mandou vijitar o 
grande dfonjb Dalboquerque porfeus Em- 

baixadores da tomada de Goa: c das 
novas , que F r.L u iz lhe efcreveo, 

e o que nijfo paffou.

DEpois que o grande Afonío Dalbo
querque mandou Fr.Luiz aNaríinga, 

pallado o desbarato de Calicut, (como te- 
nho dito,)  nunca mais teve recado feu do 
que tinha pallado com eñe íobre os apon- 
tamentos que levara ; e tomada Goa efta 
fegunda vez , como a nova foi ter a Nar-

fin-
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/¡nga , mandou o Rey logo vifitar Afonío 
Dalboquerque por leus Embaixadorcs , e 
por elles lhe elcreveo Fr. Luiz como che- 
gára a Narlinga , e que por outras cartas 
lhe tinha efcrito quao bem recebido fora 
do Rey ; e que lhe fazia a faber , que fe 
fazia preítes com cem mil homens de pé, 
e dous mil de cavallo pera ir lobre Jium vaf- 
falo feu, que fe tinha alevantado com a Ci- 
dade de Pcrgimdá, e dizia que a elle per- 
tencia o Reyno de direito, e que acabado 
de o tomar, fe hia com toda eirá gente aos 
leus Jugares da ourela do mar, e que nao 
pudera faber o fundamento dillo, e que por 
ferem perto de Goa o avifava, pera que ef- 
tiveíle a bom recado, e que fe nao fiaífe do 
Rey de Garlopa, nem de Timoja, porque 
erain táo máos homens, que tinham eícrito 
ao Rey de Narlinga, que fe quiíéífe G oa, 
pois fora amigamente defeus avós, que lhe 
mandaífe gente de pé, e de cavallo, e Ali- 
fantes, que elles lha entregaríam , primeiro 
que os Portuguefes fe fizeílem fortes nella: 
e que havia nova certa, que o Hidalcao era 
partido com muita gente lobre a Cidade de 
Calbcrgate , de que era Guazil hum Abe- 
xim capado criado do Rey de Decam, que 
le chamava IVÍelique diftur, e por nao po
der fofrer o cerco, paliados dous mefes fe 
dera a partido : c que cram alevantados con

tra
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tra oHidalcao quatro Guazis principaes do 
Reyno, porque trazia comligo prezo o Rey 
de Decam, e privado de todo feu mando, 
e que foram com muita gente contra elle 
pera odeftruir; echegando ahúma ribeira, 
por nao poderem pallar, fe deixáram eílar, 
e ali ficavam, eque oHidalcao polo receio 
que tinha delles, mandara vir a gente, que 
cftava em guarda das térras de Goa; e que 
tambem era vindo recado ao Rey de Nar- 
Jinga, que os principaes homens Gemios da 
Cidade de Bilgao, como fouberam que elle 
tinha tomado G oa, e fe fazia forte nella, 
fe alevantáram contra o Hidalcao, e lancá- 
ram os Mouros fóra da Cidade, e eílavam 
á obediencia do Rey , porque fora lúa, e 
o Hidalcao Iha tinha tomada. (Elle Bilgao 
he huma Cidade muito grande, e tem hu
ma fortaleza muito forte , e he paíTo , e 
porto principal do Reyno de Decam pera 
Goa : tem huma ferra muito grande, que ef- 
tá fobre as térras de Goa, como a ferra do 
Algarve fobre o campo Dourique , e paf- 
fando ella ierra , jaz o Reyno de Decam 
eftendido tudo térra cha , como o meíino 
campo. E  porque a principal coufa , por 

| onde o Cabayo velho veio a fer fenhor de 
Goa , foi tomar ella fortaleza por treifáo 
aos Gentíos, que a tinhani, dizia o grande 

l Afonfo Dalboquerque muitas vezes, quando
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íe vis afrontado dos rebates do HidalcaO , 
que fe EIRey D. Manuel quería ter feguro 
o Reyno de Coa , que devia de trabalhar 
muito de tomar ella fortaleza, porque com 
ella fegurava todo aquelle eftado.) E  que 
quanto aos negocios, que em íua inítru^ao 
Jevava pera tratar coin elle, que lhos apre- 
iéntára muitas vezes, e que Ihe nao reípon- 
déra nunca a propofito , c andára iempre 
em dilajóes , e que por derradeiro lhe dif
iera , que fe cfpantava muito delle mandar- 
Ihe cometer que lhe deixaíle fazer fortaleza 
em Baticalá , dizendo que defejava muito 
fuá amizade, em tempo que elle fabia que 
a tinha feita com oHidalcáo, e que aquil- 
lo nao dizia com lhe mandar offerecer que 
o ajudaria a tomar o Reyno de Decam, 
que fora feu antigamente; e que paliadas eí- 
tas práticas, que tivera com o R ey, o man
dara chamar o Governador da Cidade , e 
lhe dera muita culpa delta amizade , que 
elle quería ter com o Hidalcao ; e que o 
Rey de Garlopa lhe eferevéra huma carta, 
que o pudera dcltruir, e prender fe quiiera, 
e que por ferein já muito amigos o deixára 
de fazer , e que íe iílo era por dinheiro, 
que lhe prometerá de dar cada anno , que 
® Hidalcao uíaria com ell? daquella verda- 
de, que feu pai ufou com o Rey de Nar- 

y quando oprendeo emhuma batalha,
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c o foltou por lhe prometer que o ferviria 
lempre. Afonfo Dalboquerque com ifto que 
lhe Fr. Luiz efcreveo , que pafíara com o 
Rey de Narfinga , e com o feu Governa- 
dor , ficou Jium pouco fufpenfo , por ver 
que tornava atrás do que lhe tinha manda
do por muitas vezes dizer, que era ajudalo 
contra o Hidalcao; e entendendo donde i f 
to naícia , diílunulou com elle, e elcreveo 
a Fr. Luiz polo mefmo Embaixador , que 
lhe trouxera a carta , que fe defpedilíe do 
Rey o mais dillimuladamente que pudefle, 
e le viefie lo go , e carteou-fe com o Hidal- 
cáo , moftrando-lhe que quería lüa amiza- 
de; porque Afonfo Dalboquerque pera en- 
caminhar as coufas da India, como convi- 
nha ao fervijo delRey de Portugal, traba- 
lhou fempre por dar a entender a cada hunt 
deftes Senhores , que com elle quería ter 
paz, e amizade, e trato dos cavallos, que 
era o que elles pertendiam , porque como 
os tinha fobre o pefcogo em Goa, quería-fe 
valer com elle artificio de os ter divifos. E  
depois de ter cícrito ao Hidalcao , defpa- 
chou os Embaixadores do Rey de Narfin- 
ga , mandando-lhe por elles dizer, que ha- 

. via hum anno que lhe tinha mandado huns 
apontamentos por' Fr. L u iz, e que até nao 
ter repolla delles, nao podia tomar conclu- 
sao no que lhe mandava dizer. Os Embai-

xa-
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xadores fe partíram , e chegando a Bifna- 
g a , acháram Fr. Luiz morto, que o mata
ra huin Turco, e dizia-íe que o Hidalcáo 
o mandara matar, e deram o recado, que 
levavam de Afonfo Dalboquerque, ao R ey, 
e difleram-lhc, que em Goa íouberam que 
íe cartcava com o Hidalcao. O Rey de Nar- 
íínga com o receio que tinha delta amiza- 
de, e de o Hidalcáo haver os cavallos, (que 
era o ñervo principal de feu exercito , )  tor- 
nou logo a mandar os dous Embaixadores 
ao grande Afonfo Dalboquerque, com hu
ma larga inítrufáo pera aíTentarem com el
le amizade, e trato dos cavallos.

C A P I T U L O  IX.

Como o grande Afonfo Dalboquerque orde- 
mu algumas coufas na Cidade, e a f  

fentou huma Cafa de Moeda nella , 
e o mais que paffou.

DElejava o grande Afonfo Dalboquer
que tanto , que Goa tornaíle ao alia

do , que lémpre ti vera no trato, feudo íe- 
nhoreada do Cabayo, que depois da forta
leza citar quafi acabada, mandou certos Ca- 
pitaes pela colla , que todas as naos que - 
achaílem, dequalquer parte que fbflem, as 
fizelfem arribar a Goa, e fez iílo por dous 
nelpeitos: o primeiro por favorecer o por

to ,
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to , e tornar a povoar a Cidade como dan- 
tes era, e as cáfilas deNaríinga, e do Rey- 
no de Decam com fuas mercadorias virem 
a Goa bufear cavallos , como amigamente 
íohiam de vir , os quaes naquellas partes 
silo mui eftimados, e tem grande valia, por
que além deterem neceílidade delles pera a 
guerra, coítumam os Capitáes, e Senhores 
principaes trazerem fuas mulheres a cavallo: 
o outro era por desfazer o porto de Bati- 
calá , que fe tinha feito muito nobre polo 
trato dos cavallos, e pelas muitas mercado
rias , que a elle vinham ter de Ormuz, e 
cílando o trato dos cavallos em G oa, podia 
fenipre haver nella quatrocentos , quinhen- 
tos cavallos de Mercadores pera qualqucr 
neceílidade que fucedefle : e com efta dili
gencia , que Afonfo Dalboquerque fe z , e 
cotn mandar dar aos Mercadores principaes 
cafas da Cidade pera gazalhado de fuas mer
cadorias , comcfáram logo a vir de muitas 
partes náos com mercadorias ao porto de 
Goa , e de Ormuz com cavallos ; e pera 
fe agazalharem, mandou fazer grandes ef- 
trebarias, e ordenou trezentos pedes da tér
ra, que tinham cuidado de acarretar erva, 
feno, e mantimentos pera cavallos; e por
que os Mercadores tivelfem com que car- 
regar fuas náos, por nao irem buícar car- 
rega a outro porto , mandou ao Feitor, e 

r  Of-
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Officiaes , que tiveífem fempre na Feitoria 
pimenta, cravo, e gingibre, e todas as ou- 
tras mercadorias, que os Mercadores hou- 
vefíem miíter , e que no defpacho que Jhe 
delTem , quando le quileílem partir , lhes 
declaraíTcm que haviam de ir a Ormuz, e 
t  fo a outta parte, porque defejava de def- 
fazer o comercio do eftreito: e com efta li- 
berdade, que os Mouros tinham de carre- 
garem fu as naos de efpeciaria em G oa, to
dos os Mercadores vinham ali ter: e neftas 
naos, que traziam cavallos, fe achou Co- 
geainir , ao qual Afoníb Dalboquerque a 
primeira vez que tomou Goa, entregou dua3 
naos carregadas de mercadorias pera ir a 
Ormuz , e elle trouxe os cavallos a troco 
de fuas mercadorias; e chegando á India, 
como foube que os Mouros de Goa eram 
alevantados contra Afoníb Dalboquerque, 
e o tinham lanzado fóra della, meteo-fe em 
Dabul, e foi aprefentar os cavallos ao Hi- 
dalcao ; e como foube que elle ali eftava, 
pela rebeldaria que lhe tinlia feita , man- 
dou-o prender , e a hum filho feu em fer
ros , e tomou-lhe toda fuá fazenda, e vin- 
te e cinco cavallos, que logo foram entre
gues na Feitoria. AíTentadas todas ellas cou- 
las, ordenou huma cafa principal, em que 
le lavraífe moeda de prata, ouro, e cobre, 
naquella valia que a primeira vez que le to

mou
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mou Goa cita va sílsntsdo com o povo, c 
percadores da Cidade: e mandou que to
da a moeda dos Mouros fe trouxeíTe á Ca
fa da Moeda , e fe corunhalTe dos cunhos 
delRey de Portugal, e poz-lhe os mefmos 
nomes que tinham, (como atrás fica decla
rado :) A  <pal Cafa arrendou a hum Cherim 
de Baticala por feiscentos mil reis , e fez 
Thefoureiro della Alvaro Godinho cafado 
em Goa, e de todos os outros Ofíicios pro
veo eífes homens principaes cafados , por
que cubijaílem de íé calar, e povoar a tér
ra: Ejá a elle tempo ha vería emGoa qua- 
trocentos e cincoenta cafados , todos cria
dos delRey, e da Rainha, e dos Senhores 
de Portugal; e eram tantos os homens que 
queriam cafar , que le nao podia Afonfo 
Dalboquerque valer com requerímentos, e 
elle nao dava licenja lenáo a homens hon
rados: e por favorecer elle negocio, por lér 
obra de fuas maos , e tambera por ferem 
homens honrados , e terem merecido por 
leu íervico fazerem-lhes mais raercé, dava- 
lhes muito mais em cafamento do que eíta- 
va limitado porEIRey D. Manuel, porque 
as mulheres, com que cafavam, eram filnas 
dos principaes homens da térra; e fazia-lhes 
elle favor, porque vendo os Gentíos o que 
elle fazia a litas filhas, netas, e irmans, le 
yieflem de melhor vontade a tornar Chrif. 

Tom. III, o  taos.
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táos , e por efta rezáo nao confentio que 
nenhuraa dellas foíTe cativa , e mandou-as 
tomar todas aos homens que as tinJiam, e 
repartió por todos os cafados as térras , ca
fas , gado, e tudo o mais que havia pera 
comejarem de viver; e fe as mulheres que 
cafavam , pcdiam as caías j que íoram de 
feus pais , ou íeus maridos, mandava-lhas 
dar , e nellas achavam muitas joias, e pe- 
jas de ouro, que deixáram foterradas quan- 
do fe a Cidade tomou; e as heranjas > que 
teve por informado, queeram dasMefqui- 
tas dos Mouros, e dos Pagodes dos Gen
tíos , deo-as todas á Igreja principal da Ci
dade , a qual fez da invocando de Sandia 
Catherina , em cujo dia lhe NoíTo Senhor 
deo a vitoria daquella Cidade; e nefte dar 
das iicenjas pera fe cafarem teve Afoníb 
Dalboquerque grandes contradigóes, porque 
havia muitos a que nao parecía bem querer 
elle fufter Goa, e os principaes eram Lou- 
ren$o Moreno Feitor de Cochim, e Anto
nio Real Alcaide mór , e Gaípar Pereira, 
e Diogo Pereira , os quaes nao contentes 
de lobre ido fazerem ajuntamentos, e con
cilios , eferevéram a EIRey D. Manuel, 
dando-lhe rezóes por onde devia de man
dar que fe desfizefle; e a principal era , que 
razia grandes gados, porque como era per- 
da de fuá fazenda, acudiría EIRejr por aqui

mais



mais preftes a efle negocio. E  fez CapitSo 
da fortaleza a Rodrigo Rabelo , que era 
muito bom Cavaleiro , e a Franciíco Pan- 
toja Alcaide mór , e Francifco Corvinel 
Florentim de najáo Feitor : Efcrivaes da 
Feitoria Joáo Teixeira , filho de Joáo Pa- 
£anha de Alenquer , que foi com elle na 
primeira tomada deOrmuz, e a Vicente da 
Coila filho de Meítre Afonfo Fyfíco mór 
que foi delRey D. Manuel, calado em G oa: 
e deo Regimentó aos moradores da Cida- 
de da maneira que haviam de ter no fazer 
dos Juizes, e Vereadores, e Almotaceis ca
da anno. Ordenadas todas ellas couías . e 
outras, que dcixo por efcufar proluxidade , 
comejou o grande Afonfo Dalboquerque 
a fazer fuá Armada preftes , com determi- 
nagao de níío invernar em Goa, pela falta 
que havia de mantimentos , e nao ter di- 
nheiro pera pagar á gente , e determinava 
aífi fuá partida pera onde lhe parecefle mais 
fervico delRey, e deixou quatrocentos ho- 
mens em guarda da fortaleza em Goa , e 
muirá artilheria grofla, e miuda, pólvora, 
falitre, e enxofre, e hum engenho aflenta- 
do pera fe fazer quanta folie neceflario , e 
oitenta homens decavallo cafados emGoa, 
e por CapitSo mór do mar Duarte de Mel
lo com quatro navios, e tres gales, e Re
gimentó , que ándalíe ao longo de aquella

D Ü COfe
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cofta provendo aCidade de tudo o que lhe 
foffe necelfario; e que quando ali chegaíTe 
Manuel de Lacerda , que elle deixava por 
Capitao mór de huma Armada em Cochina 
com todos os fcus poderes, lhe obedecelTe 
como a fuá propria peffoa; e pera fe pagar 
a toda ella gente, e Armadas deixou doze 
mil cruzados da renda, que Merlao havia 
de pagar da Ilha.

T)o que o Bendard Govemador de Malaca 
f e z , quando foube que Goa era tomada: 

e das novas, que Ruy de Araujo, que 
lá eflava cativo, efcreveo ao gran

de Afonfo Dalboquerque.

Orno Goa era mui nomeada em todas
as partes, e Reynos da India, correo 

logo a nova por mercadores de Calicut, 
fazendo faber a todos os Reys como o gran
de Afonfo Dalboquerque tinha tomado, e 
lanzado os Turcos fora della. Chegada e£ 
ta nova a Malaca, o Bendará, que gover
nava o Reyno polo Rey , que era leu ló- 
brinho, receofo que Afonfo Dalboquerque 
quizeíTe ir a Malaca tomar vinganca da 
treijao, e roubo, que fora feito aos Portu- 
gueíes, como era muito diílimulado , e ma
ullólo , contesoti logo a pro ver a Cidade

C A P I T U L O  X.

de



Pakte III. Capitulo X. ya
de muitos mantimentos, e foi-fe a Ruy de 
Araujo, e aos outros cativos, que tinha me
tidos em huma cafa muito mal tratados, e 
difle-lhes, nao lhes dando conta do que era 
paíTado na India , que o alevantamento, 
que le fizera contra os Portuguelés, nao fo- 
ra feito por feu confelho, nem mandado, 
e que • os Guzarates , e Jaos o ordenáram 
fem o elle faber, porque fe arrcceavam que 
os Portuguefes, fahindo elles daquelle por
to, os trataíTem mal, e com tudo determi- 
nava de os caíligar muito bem, porque de- 
lejava muito de ter amizade com os Por- 
tugueíés, e que trataíTem em Malaca. Pab
lada ella prática, que teve com elles, man- 
dou-os tirar pera huma cafa de fóra , que 
nao era tao elcura, como a em que eftavam. 
Ninachatu , hum Gentio eftante em Mala
ca, de que os nolíos tinham recebido rAui- 
to boas obras em leu cativeiro, como lou- 
be ella nova da tomada de Goa, foi-fe ao 
Bendará, e difle-lhe, que fe Goa era toma
da polos Portuguefes , como fe dizia, que 
elle fe arreceava que o Governador da In
dia quizeífe vir áquclla térra vingar-fe do 
que nella fora feito ao Capitao delRey de 
Portugal ; que Ihe p&recia, que feria bom 
confelho mandar loltar Ruy de Araujo , e 
feus companheiros, e trátalos muito bem, 
porque poderia fer que viria tempo que fol-



Comment, de A. Dalboquer que

«affe muito de os ter por feus medianeiros. 
Ao Bendará pareceo bem iílo que Ihe Ni- 
nachara diííe , e mandou-os íbltar, e deo- 
Ihes huma cafa em que viveíTem, e dez mil 
calains em pannos de Cambaya , dos que 
fe tomáram na Armada de Diogo Lopez 
de Sequeira, pera tratarem, e do dinheiro 
daquillo fe manterem, porque efta era a or
dern , que o Rey tinha com os feus efcra- 
vos, e difle-lhes, que aquillo Ihes dava pera 
feu mantimento , e que quando vieflem as 
náos dos Portuguefes, cftariam á conta com 
dies, e fàtisfaria toda a perda, que ali ti- 
nham reccbida : e ella virtude, que o Ben
data ufou com Ruy de Araujo , e com os 
feus companheiros , nao foi fómente polos 
rogos de Ninachatu, mas porque eftava hum 
junco pera partir pera a India, e queria que 
JevaiTe nova de corno elle tratava bem os 
Portuguefes, que tinha cativos, e affi o diffe- 
ram a Ruy de Araujo alguns Mouros feus 
amigos ; e que tanto. que o junco partiiTe, 
lhes havia de tornar a tomar tudo o que llies 
tinha dado, e tórnalos á prizao em que eí- 
tavam , e que íe o deixaíle de fazer, feria 
com receio de Afonfo Dalboquerque polo 
que ouvia delle. Como Ruy de Araujo ifto 
jtHibe , determinou de mandar recado a 
Afonfo Dalboquerque de tudo o que pafla- 
va em Malaca , e concertourfe com hum

Mou-



Mouro , que fe chamava Abedalla, e por 
elle Ihe eícreveo, que Ihe fazia a faber que 
eram vivos dezanove Portugueles, e que o 
Bendará os tinha cometidos por muitas ve- 
zes que fe tornaíTem M ouros, e lhes fazia 
muitos males por ido , e que eftava com 
grande receio ae elle ir a M alaca, porque 
era mal quiíto de todos os Reys feus co
marcaos , e todos baviam de íer contra el
le , porque era grande tyranno, e fazia mui
tos roubos aos Mercadores , que áquellc 
porto iiiam ter ; e que le elle aeterminaíTe 
de ir a Malaca , que devia de fer com a 
maior Armada que pudeíle, demaneira que 
o mar, e a térra Ine obedecelfe, vendo o 
grande poder deiRey de Portugal naquellas 
partes , e que tomando alguns juncos no 
caminho, que folie de Malaca, que á gen
te delles nao fizeífe nenhuma crueza até ha- 
ver os cativos , e era chegando ao porto, 
mandaífe alguns delles, que tomaífe a térra 
com recado ao Bendará, que Ihe difleíTem, 
que fuá determinacao era nao fazer guerra 
a M alaca, nem tomar coufa nenhuma fuá, 
le o Rey quizeífe ter com elle paz, e ami- 
zade, e entregar-lhe os Chriftaos, e eftar á 
obediencia deiRey de Portugal ; porque o 
Bendará tinha determinado, tanto que fou- 
beífe que a nofla Armada era naquella cof- 
ta , de os mandar logo todos quatro leguas

pe-
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pelo fertao dentro até faber fuá derermina- 
já o , porque fe temía, que eftando eJles ali, 
o aviíkriam de muitas coulas ; e que das 
pafladas, depois deaquelle día da fuá defa- 
ventura, e partida de Diogo López de Se- 
queira de aquelle porto , nao lhe efcrevia 
miudamentc , porque tudo redundava no 
máo trato, que tinham recebido doBenda- 
rá etn leu cativeiro até* agora; que elle ou
ve por bcm de lhes dar huma cala, em que 
eftiveíTem todos, edez mil calains enrmer- 
cadorias , pera do ganho dclles fe mantc- 
rcm, dizendo que eltava preftes pera fatif- 
fazer toda a perda , que os noílos tinham 
recebido , fazendo-lhe elle Afonío Dalbo- 
querque juftî a de outras, que elle tinha re- 
cebidas das noíTas náos em feus Juncos , e 
que elle tinha caftigado os Guzarates, e os 
Jaos , que fizeram a treifao de maneira, 
que dali por diante nao oufariam de come
ter outra tal, porque deléjava muito a ami- 
zade delRey dePoitugal, efer leu vaífalo; 
e que deftas coufas, e doutras muitas, em 
que náo falava , por nao fazerem cafo, Ihe 
fazia o Bendará cada dia mil abaftanjas; e 
que elle, e todos aquelles cativos lhe pe- 
diam por amor de Déos que le lembraífe 
delies, e os tirafie daquelle cativeiro, e que 
mandaílb dar ao Mouro portador daquella 
carta de fuá fazenda vinte cruzados , que

lhe



Ihe empreftára pera comerem, e lhe fizeflé 
mercé, porque além de os fempre ajudar, 
e acompanhar, aflentára fazer aquelle cami- 
nho muito levemente , com quanto corría 
muito rifeo fe o foubeflem , confiado ñas 
mcrcés, que lhe elle havia de fazer; e que 
Ninachatu lhe mandava pedir muito por 
mercé, que das coufas, que elle tinha fei- 
to em Malaca por elles, nao foubeflem os 
Mouros de Cochim , porque le temía que 
o efereveflém ao Bendara, e lhe íizeflc mui
to mal por iflo , porque elle lhe dera ma- 
neira pera poderem eícrever , e mandar 
aquelle M ouro; e que íéndo cafo que Sua 
Senhoria nao pudefle ir a Malaca por al- 
gum jufto refpeito, que os mandafíe avifar 
o mais íécretamente que pudefle, antes que 
os Mouros foubeflem que íua ida nao po
día fer, porque eíperava queNoflo Senhor 
llies daría remedio pera fe poderem ir dali 
pera outra parte, onde eftiveflem feguros, 
e livres pera íe irem caminho da India.
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C A P I T U L O  XI.

Como os Capitaes da Armada de Dio- 
go Méndez Ihe reqtíeréram que fe  partijfe 
pera Malaca: e o que pajfou com elles , e 
como pedio lie en (¡a ao grande Afonfo Dal- 
boquerque pera fe  ir , e as rezoes, por que 
Iba nao deo.

V Endo os Capitaes da Armada de Dio- 
go Mendcs, que a fortaleza de Goa 

eftava de todo acabada, e as couías da Ci- 
dade hiam tomando aliento , deíejoíos de 
fazerem fuá viagem, foram-lé a elle, e dif- 
leram-lhe, que aquellas naos eram de Mer- 
cadores, que tinham feito feu contrato com 
EIRey D. Manuel, pera irem a Malaca to
mar fuá carrega, e que até ali tivera algu- 
ma deículpa na dilato de fuá partida, po
lo tempo da mou^áo nao fer chegado , c 
que agora que eflavam nella, e o negocio 
de Goa acabado, em que todos tinham ler- 
vido muito bem EIRey , que fe devia de 
partir. Diogo Mendes lhe relpondeo, que 
Ihe parecía muito bem feu confelho , mas 
que era necelfario darem conta diíTo a Afon- 
fo Dalboquerquc, porque além deíte com- 
primento aproveitar pera lhe fornecerem as 
naos de algumas coufas, de que tinham ne- 
ce/fidade pera aquella jornada , tinham da

do
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do fuas menagens, e nao fe podiam partir 
daquelle porto fem iua licenja. Dinis Cer
nidle , como era eftrangeiro, e quería tratar 
mais de leu proveito que de fuá honra, re- 
fpondeo-lhe , que aquelles comprimentos 
eram efcufados ; porque no contrato, que 
os Mercadores fizeram com ÉlRey , logo 
os izentou de Afonfo Dalboquerque , ed e  
todos os outros Governadotes da India. Co
mo Diogo Mendez era homem atentado, 
(pollo que neíle negocio errafle no que fez 
por confelho dos Capitáes, Meítres, e Pi
lotos da fuá Arm ada,) dcixadas as rezóes, 
que lhe Dinis Cernichc deo, foi-le a Afon- 
ío Dalboquerque, e dilfe-lhe, que em Ca- 
nanor lhe difiera, que acabado aquelle feito 
de G oa, fendo o tempo da mougao chega- 
do , lhe daría licenga pera fe partir pera 
Malaca , e tudo o que lhe foíTe neceílario 
pera íiia viagem ; que pois Iha Nolfo Se- 
nhor tinha dado gannada com tanta honra 
fuá , e delle nao tinha já neceílidade, que 
lhe pedia muito por mercé que o deípa- 
diaífe , e lhe déífe licenja pera fe partir; 
porque villas as condi$óes , com que os 
Mercadores contratáram com EIRey Dom 
Manuel , nao lhe podía tolher que nao fi- 
zeífe fuá viagem, e que os leus Capitáes o 
matavant, e lhe faziam cada dia requeri- 
mentos, que le foflem, eelle o nao quizera
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fazer fem fuá liccnja. Afonfo Dalboquerque 
Ihe difle, que era vcrdade, que elle lhe pro
meterá em Cananor de o delpachar, tanto

3ue acabafle o negocio de Goa j e que quan- 
o lhe aquillo prometerá , nao faoia o ef- 
tado, em que eftavam as couías de Mala

ca , e que navia poucos dias, que lhe de- 
ram huma carta de Ruy de Araujo, em que 
lhe dava conta como a térra eftava; e que 
fendo cafo que pera aquellas partes nave- 
gafle, que fofle com huma Armada táo po- 
deroíá , que tudo lhe obedeceíTe ; e vifto 
ifto , e os negocios de Malaca eftarem de 
má de/iftáo , que lhe pedia por mercé que 
náo quizeíTe aventurar aquelles navios , e 
gente, que comfigo levava ; porque acqn- 
tecendo-lhe algurn defaftre , ambos teriam 
a culpa, pois polo acontecido a Diogo Ló
pez de Sequeira, nao fe podia haver mer- 
cadorias em Malaca, fenao a troco de lan
zadas , o que elle nao podia fazer com qua- 
tro navios podres, e duas eípadas ferrugen- 
tas j e que ajudalo com gente, e Armada 
nao podia ier por duas rezóes: a primeira, 
eftarem as coulás de Goa táo tenras, como 
elle via; a outra, a nova da vinda dos Ru- 
mes, que tinha a India toda alvorocada, e 
pallados elle fobrefaltos elle lhe prometía 
de o ajudar, como lhe tinha dito. Diogo 
Mendez , depois de paífar muitas práticas

com
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com Afonfo Dalboquerque , e que eítava 
em determinajáo de Ihe náo dar licenca, 
deipedio-fe delle mal contente , e como 
foi na fuá náo , vieram os Capitaes faber , 
delle o que paífára , ( tirando Baltezar da 
Silva, que Beou doente em Cananor.) Dio-

Ík> Mendez lhe deo conta do que Ihe Afon- 
o Dalboquerque dilTera, e com ella repof- 

ta aifentáram todos de fe parcirem fem mais 
licenca fuá.

C A P I T U L O  XII.

De como Diogo Mendez , por confilho 
dos Jeus Capitaes, fe  fe z  d véla pera bo
tar pela barra fo'ra , e o grande Afonfo 
Dalboquerque mandou apos elle, e o fizeram  
tornar pera dentro, e o mais que pajfou.

C Omo os Capitaes ficáram mal conten
tes de lhe o grande Afonfo Dalboquer

que negar a licenca, que lhe Diogo Mén
dez pedirá pera fe partirem, e tinham pera 
íl que lhe nao podia tomar menagem, nem 
elles darem-lha, por virem izentos do Go- 
vernador da India, determináram de fe fa- 
zerem á véla , e irem feu caminho dimito 
a Malaca; e porque tiveram algurna dlívi
da em fahirem pela barra fóra de noite, 
diffe Manuel Pirez, que hia por Piloto, e 
Capitao da náo de Baltezar da^Silva, que
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elle tiraría todas aquellas náos fóra da bar
ra , aínda que folie á meia noite, e as le
varía a Malaca, e tomaría pera Portugal,

. fem tocar na India. Com ella determinado 
de Manuel Pirez fizeram-fe todos á vela lo
go á noite, (falvo Pero Corefma, que nao 
foi neíle coníelho, e deixou-íe ficar.) Ma
nuel Pirez , porque o feu navio era muito 
bom da bolina , fahio-fe logo pela barra 
fóra, e os outros andáram ás voltas até pe
la menhaa. Como Afonfo Dalboquerque íou- 
be que Diogo Mendez era partido , man- 
dou logo após elle Duarte dá Silva, e Ja
mes Teixeira em duas galés, e Manuel de 
Lacerda por térra com gente de cavallo, 
que fe folie á barra , e tomafle quaefquer 
bateis, que ali achaíTe, e o fizefle arribar; 
e diííe a huns, e a outros, que fondo cafo 
que elles nao quizelTem obedecer a efte feu 
mandado , que os meteífem a todos em o 
fundo. Chegado James Teixeira a Diogo 
Mendez, requereo-lhe da parte de Afonfo 
Dalboquerque que fe tomafle, e elle como 
Jiia em fuá determinado nao deo polo re- 
querimento. Como James Teixeira vio que 
elle nao quería obedecer aos mandados de 
Afonfo Dalboquerque, dille a Martim Afón* 
lo  , que era Piloto da náo, que mandaflb 
amainar, e elle Ihe refpondeo, que fe Dio- 
8°  Mendez, que era feu Gapitao mór, lhO

man-
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inandafle , o feria ; e vendo que nem por 
huma v ia , nem por outra podia acabar com 
Diogo Mendez que fe tornaíTe , tirou-lhe 
hum tiro por alto, e elle mandou-lhe tirar 
outro , e nifto chegou Duarte da Silva na 
outra galé, etirou-lhe hum tiro, e deo-lhe 
pela oftaga, e veio logo a verga de roma
nía abaixo. Diogo Mendez , como ib vio 
defaparelhado da vela grande, mandou amai
nar as outras, eforgio. Manuel Pirez, ven
do a nao Capitaina amainada, arribou fo- 
brella , e perguntou a Diogo Mendez que 
faria, e elle lhe dille, que o que havia de 
fazer era amainar , e irem todos pagar o 
que elle íizera por leu confelho, e dos ou
tras Capitaes ; e eftando nifto, chegou Pe
ro Dalpoem Ouvidor da India em hum 
paráo ; e Manuel de Lacerda como o v io , 
veio-íe meter com elle, e tomáram Diogo 
Mendez, e os outros Capitaes, Pilotos, e 
Meftres, e trouxeraiw-nos prezos á Cidade. 
Afonío Dalboquerque, que já tinha Tábido 
o que paflava por hum homem , que lhe 
Manuel de I,acerda mandara por terra, 
mandou vir Diogo Mendez perante íi , e 
difle-lhe, que feeípantava muito dclle que
brar a menagem que tinha dado , e deíb- 
bedecer ao feu Capitao geral diante de io
dos os Embaixadores dos R ey s, e Senho- 
res da India que alieftavam, por confelho

de
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de quatro íándeos da lúa Armada"  ̂ eítando 
aíTentado que nao era férvido delRey dei- 
xalo ir a Malaca ; e elle lhe reípondeo, 
que nao fe fora por lhe defobedecer, mas 
que fuá honra o obrigára a fazer o que fez; 
porque fendo elle homem pera couías mui- 
to grandes, o mandara como a hum efcu- 
deiro em dous bateis focorrer a Ilha de 
Chorao , que os Turcos tinham entrada. 
Afonfo Dalboquerque lhe dlíle, que aquel
la nao era boa defculpa, que hum homem 
táo honrado , e tao cavaleiro como elle, 
nao havia de Jiaver por mafcabo de fuá 
pefloa mándalo pelejar por férvido de leu 
Rey , e que ao rneímo negocio mandára 
Manuel de Lacerda, que era Capitáo mdr 
da Armada delRey com otitros Datéis , e 
nao íé afrontára diffo : que o leu cafo era 
de qualidade, que elle por bem de íéu oíü- 
cio nao podía deixar de fazer juftija, a qual 
lhe guardaría inteiramente , le a tivefle, e 
dali o mandou levar prezo á torre da me- 
nagem ; e aos outros Capitaes, Pilotos, e 
Meftres mandou meter na cadeia , aparta
dos , e a Pero Dalpoem , que com muita 
brevidade proceflafTe elle negocio , porque 
eftavam ali Embaixadores do Rey de Nar- 
^uga , e doutros Reys da India , qué ti
nham vifto a defobediencia que lhe fizeram, 
e quería que fe nao foíTexn , lem primeiro 

* ve-

¿4 CoMMENT. DE A. DaLBOQJ«OUE



verem cftíaftigo, que lhes por iífo dava. T i
radas as inquirí£Óes, edando já o feito em 
final , mandou chamar todos os Capitaes, 
e vidas as culpas , que foram apreíentadas 
polo Ouvidor, julgaram que Diogo Men- 
des folie degradado pera Portugal, e com 
os autos de fuas culpas pareceíTe diante del- 
Rey D. Manuel, e Pero Coreíma foi tam- 
bem degradado pera Portugal, ( nao fendo 
nefte confelho,)  por nao defcubrir a fúgida 
de Diogo Mendes, e Dinis Cerniche, que 
morreíle degollado, e Martim Afonfo Pilo
to mór, e Manuel Pirez Piloto, e Capitao 
da náo de Baltezar da Silva, e Diogo Fer
nandez Medre da náo de Dinis Cerniche, 
que folian enforcados todos tres ñas náos, 
onde eram Medres , e Pilotos, nos quaes 
fe fez logo aquelle dia execujao ; e man
dando-a Afonlo Dalboquerque fazer em Di
nis Cerniche, vieram os Embaixadores do 
Rey de Narlinga a pedir-lhe que lhe per- 
doaíle, eelle o fez, mudando-lne eda pena 
em degredo pera Portugal, aonde o man
dou com os autos de fuas culpas.
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C A P I T U L O  XIII.

De como o grande Afonfo Dalboquerque 
fe  partió pera o eftreito de Meca com Jua 
Armada, e por nao poder dobrar os baixos 
de Padua, arribou a Goa, e fe z  fu á  via- 
gem direito a Malaca.

POfto que EIRey D. Manuel por multas 
vezes tivelTe eícrito ao grande Afonfo 

Dalboquerque , que entrafle o eftreito do 
mar Roxo , e fizefle huma fortaleza em 
Adem, os negocios de Goa Ihe deram tan
to ein que entender , que nunca te ve tem
po pera cometer efte caminho mais cedo; 
c pollo que a carta, que lhe Ruy de Arau- 
jo efcreveo doeltado, em que as coufas de 
Malaca eftavam, o puzefte em grande con- 
fusao do que faria, (como fica d ito ,) com 
tudo confiado na miíericordia de D éos, dc- 
terminou de ir ao eftreito, e comprir com 
a vontade delRey D. Manuel; e tendo fuá 
Armada preftes de gente , mantimentos, 
armas, e artilheria, c tudo o mais que lhe 
era necefiario pera cometer efte negocio, 
(deixando Goa a bom recado,)  le partió, 
e fondo tanto avante , como os baixos de 
Padua , polos nao poder dobrar por 1er já 
tarde , tornou árribar , e veio furgir com 
toda a Armada fobre a barra de Goa , e

' dé-
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depois de furto, mandou chamar Rodrigo 
Rabelo Capitao da Cidade , e difle-lhe, 
que polos tempos lérem contrarios , e a 
mou§áo do eílreito , e Ormuz fer já pafla- 
da, e náo poder navegar pera aquellas par
tes , que fuá determinado era ir invernar a 
Malaca , e ver fe podia dar hum caftigo 
aos Malayos pela treijao, que tinham feito 
a Diogo López de Sequeira; que lhe enco- 
mendava muito a guarda daquella Cidade , 
porque a levava atraveífada na garganta, 
arreceando que o Hidalcao a tornaife a co
meter , e dali íé foi a Cananor, e deixan- 
do a fortaleza próvida de mais gente da 
que tinha, partio-fe pera Cochim. O  Rey 
como foube que Afonfo Dalboquerque ef- 
tava na barra, foi-o logo ver á náo, e fez- 
Ihe muitos requerimentos , que nao come- 
tefle ir a Malaca, porque as coufas deGoa 
eftavam ainda táo tenras , que era neceíTa- 
rio eílar fuá pelfoa prefente pera tomarem 
a (Tentó j e que tambem o Qimorim de Ca- 
licut andava táo defafoíTegado , que fe ar- 
reccava , tanto que o viíTe fóra da India, 
cometeífe alguma treido; e ainda que ifto , 
que lhe o Rey diílc , trazia alguma rezáo 
comíigo, com tudo fuá tendo náo era e£ 
ta , íenáo eftorvar-lhe ella ida de Malaca

}»or confelho de Chirinamercar , e Mama- 
emercar , dous Mercadores Mouros, ho-

E ii mens
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mens clicios de toda a maldade , e roim 
ten$ao. E  a caufa principal defle confelho 
era, arrecearem-lé que Afonlb Dalboquer- 
que lhes tomafle fuas náos, que lá tinnam 
mandadas , e tomando Malaca, elles ficaf- 
fem íem nenhum modo de trato em todo 
aquelle arcepelago , do cabo de Comodín 
pera dentro , porque eram os mais ricos 
Mercadores, que hiam em todo o Malabar. 
E  pollo que Afonfo Dalboquerque vifle cla
ramente, que os Mercadores tinham enga
nado o pobre R ey, em lhs pedirem que o 
defviafle delle caminho que quería fazer, 
porque era noflo amigo, diflimulou com el
le i e diíle-llie, que eítava já determinado 
de fazer aquella viagem, porque os tempos 
nao dcram lugar pera ir ao eítreito, como 
lhe EIRey D. Manuel leu Senhor tinha man
dado, e que efperava emDeos, que muifo 
cedo lhe viefle nova de quao bem vingada 
tinha a treigao , que naquella Cidade fora 
feita aos Portugueíes, e que Goa ficava de 
maneira, que nao arrecearia todo o poder 
do Hidalcao que fobre ella viefle. PaíTadas 
ellas praticas , que teve com o R e y , def* 
pedio-fe delle , e mandou chamar Manuel 
de Lacerda , que ali achou, e por ter pe- 
quena Armada, fomeceo-o mais de quatro 
navios pequeños , e duas náos grandes, 
gente, e monî oes de guerra, com regimen

tó ,
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to y que no mez de Agoflo fe fofle ajuntar 
com as outras náos , que acharia (obre a 
barra de Goa , e deo-lhe todo feu poder 
pera todos os outros Capitaes, que ali vief- 
fem ter Ihe obedecerem, como a fuá pro- 
pria peíToa, e que andaífe íémpre naquella 
coila pera acudir ás necesidades de Goa, 
fe as tiveffe, e defpedio-o que fe foíTe fazer 
fuá Armada prefles, e elle mandou aos feus 
Capitaes , que levaílém fuas amarras, e le 
fizeílém á vela.

C A P I T U L O  XIV.

Como o grande Afonfo Dalboquerque fe  par
tió de Cocbim, e fe z  feu caminho dire't- 

to a M alaca, e do que nelle pajfou.

DEfpedido o grande Afonfo Dalboquer
que do Rey de Cochim, tendo deípa- 
chado Manuel de Lacerda , que havia de 
íicar por Capitao mor daquella colla , fez- 

fe á vela com toda fiia Armada, que eram 
dezoito velas, em que entravam tres galés, 
de que eram Capitaes D. Joao de Lima, 
FemáoTelez Dandrade, Gafpar de Paiva, 
James Téixeira, Baíliam de Miranda, Ai
res Pereira , Jorge Nunes de Liáo , Dinis 
Fernandez de Meló Patráo mór, Pero Dal- 
poem Ouvidor da India, AntonioDabreu, 
Nuno Vaz de Caílelo-branco, Simao Dan-

dra-
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drade , Duarte da Silva, Simao Martinz, 
Afonfo Peffoa, Simao Afonfo, e Jorge Bo
tero , e fazendo feu caminho, fendo tanto 
avante como Geilao , Leíleoeíle com a Illia 
de Samatra , ouveram villa de huma náo. 
Afonfo Dalboquerque mandou arribar a el
la , etomáram-na, com a qual folgou mul
to por íer de Guzarates e ouve fuá via- 
gem por fegura , porque sao elles mais cer
ros naquella navegado, que todas as outras 
nacóes, polo muito comercio que tem na- 
quellas parres: e naquella paragem lhe deo 
hum temporal, com que fe perdeo a galé, 
de que era Capitáo Simao Martinz , porque 
hia carregado de cobre fem fe feber, e le- 
vava hum tiro por proa, e com a tormen
ta correo á banda, e jojobrou, e íalvou-ié 
toda a gente , porque lhe focorreo Duarte 
da Silva na galé grande, em que hia muito 
preftes ; e depois de todos recolhidos, foi 
Afonfo Dalboquerque com toda a Armada 
afferrar o porto de Pedir, levando comligo 
cinco naos de Guzarates, que tomara no ca- 
minho , e ali achou Joáo Viegas , e oito 
Chriftaos da companhia de Ruy Daraujo, 
que vieram fúgidos da Cidade de Malaca, 
e Joáo Viegas lhe contou , que o Rey de 
Malaca os quizera tornar Mouros por for
ja , e que mandara fanar alguns delles ata
dos de pés , e de maos, e tinham fofrido

mui-
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muitos tormentos por nao negarem aFé de 
Jefus Chriílo j e eítando huma noite todos 

I prcítes pera fugirem, foram fentidos, e fi- 
I cou Ruy Daraujo, e aos outros leus com- 

panheiros , por íe nao poderem falvar : e 
difle-lhe mais, que com o Rey de Pace ef- 
tava humMouro principal de Malaca, que 
fe chamava Maodabegea , o qual fora o 
principal author da treicao, que fe ordena
ra a Diogo López de Sequeira , e que fu- 
gíra de lá , porque elle, e o Bendará, (que 
o Rey matou ,)  tinham ordenado de o ma
taran , e de fe alevantarem com o Reyno. 
Afonfo Dalboquerquc com ella nova def- 
pedio-fe logo do Rey de Pedir, e foi-fe a 
Pacé, que he o principal porto da Ilha Sa- 
mátra, e como ali chegou, mandou vilitar 
o Rey por Joao Viegas , e que Ihe diflef- 
fe , que elle tinha fabido, que naquella Ci- 
dade ella va humMouro, que vinha fúgido 
de M alaca, que fora em ajuda de matarem 
certos Portugueíés de humas náos, que El- 
Rey de Portugal leu Senhor mandára ao 
porto da Cidade de M alaca, que lhe pedia 
por mercé, que lho mandaíTe entregar. O  
Rey de Pacé refpondeo, que era verdade, 
que aquelle Mouro fora ali ter , e que ao 
prefente nao labia novas delle, que o man
daría bufear com muita diligencia, e achan- 
do-fe lho entregaría; e depois de ter man-
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dado efte recado a Afonfo Dalboquerque, 
aconfelhou ao Mouro, que íé folie direito 
a Malaca , e avifafle o Rey da fuá ida, 
porque com ella nova Jhe perdoaria, e fica- 
ria em fuá graja. Como o Rey teve orde
nado ¿lo , mandou dizer a Afonío Dalbo
querque , que elle mandara bufcar o Mou
ro , e que fe nao achava, que lhe parecía 
que era fúgido, porque em toda a Cidade 
nao havia novas delle. Como Afonío Dal
boquerque entendeo quetudo eram malicias 
do Rey, nao quiz ter mais prádca com el
le, c ficando amigos fe partió.

C A P I T U L O  X V .

De como o grande Afonfo Dalboquerque fe  
partió do Porto de Pacé, e no mar ou- 

veram vifta de huma vela, em que hia 
o Mouro quefu gira , e como mandou 

após ella, e o mais que pajjou.

TAnto que o grande Afonfo Dalboquer
que fe defpedio do Rey de Pacé, man
dou fazer a Armada á véla, e indo aífi to
dos com vento bonanza, ouveram villa de 

huma pangajaoa, (que sao huns navios com- 
pridos muito veleiros daquella térra,)  e por
que o vento era calma, e Aires Pereira Ca- 
pitao da Taforea fe achar mais perto del- 
la, mandou-lhe Afonío Dalboquerque que

a fe-
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a feguifle. Aires Pereira meteo-fe no feu ba
tel com alguns Toldados , e foi demandar. 
OsMouros, que hiam dentro, defendéram- 
ie com tanto esforzó, que feriram Aires Pe- 
reira , e muita parte da fuá gente, fem os 
poderem entrar. O  leu Capitáo nao conten
te de defender o leu navio , andando já 
muito ferido, faltou com Aires Pereira den
tro no batel ás cutiladas, e ali o acabáram 
de matar, e entráram a Pangajaoa, e matá- 
ram todos os M ouros, que le quiferam de
fender, ecativáram fete, ou oito, e torn¿- 
ram-fe a recolher ao leu batel, e acháram 
aínda o Capitáo meio vivo , fem lhe fahir 
J'angue das muitas feridas que tinha. Aires 
Pereira mandou aos Marinheiros que afli co
mo eftava olanjaflem ao mar: e elles por
que lhe víram bom vellido , quiferam-no 
primeiro delpir, e acharam-lhe no bra$o efe 
querdo huma manilha de olio , encaftoada 
em ouro , e em Iha tirando vafou-fe todo 
do fangue, e efpirou. Efpantado Aires Pe
reira difto, foi-fe com a manilha, e com os 
Mourps que tomáram a Afonfo Dalboquer- 
que, econtou-lhe tudo o que pallara, e el
le perguntou aos Mouros quem era aquelle 
Capitáo, e de que lhe fervia aquella mani
lha quetrazia; e elles lhe difieram, que era 
hum Mouro principal de Malaca , que fe 
chamava Naodabeguea , que hia avifar o 

* Rey
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Rey da faa ida, e a manilha era hum offo 
de humas alimañas, que fe chamavam Ca- 
bais, que fe creavam ñas ferras do Reyno 
de Siáo, e a peffoa que trazia aquelle offo, 
tocando-lhe na carne, nao lhe podia fahir 
íangue , por mais ferídas que lhe dcffem, 
em quanto o tinha. Afoníb Dalboquerque 
pezou-lhe com a morte defte M ouro, que 
fe quizera enformar delle das coufas de Ma
laca , e eltimou muito a manilha pera a man
dar a EIRey D. Manuel polo effeito della.

Recolhido Aires Pereira á fuá náo, tor- 
nou toda a Armada feu caminho ao longo 
da coila como hiam , e naquella paragem 
da polvoreira ouveram villa ae dous juncos 
muito grandes, e arribáram a elles: hum, 
que era de Choramandel amainou lo go : o 
outro da Jaoa , porque o nao quiz fazer, 
mandou Afonfo Dalboquerque a Pero Dal- 
poem que o folie demandar, e nao fe que- 
rcndo render, enveítiíTe com elle; e porque 
os noffos ao abalroar do Junco 1'e embara- 
jdram , feríram-lhe os Jaos parte da gen
te ás frechadas, e defaparelháram-lhe o tra- 
quete, e ogoroupés da náo. PeroDalpoem 
vendo-íe delaparelhado deíáferroü ojunco, 
e afaílou-fe aellc. Afonfo Dalboquerque, 
que era rnais perto , como vio Pero Dal- 
poem defaferrado, foi demandar o Junco, 
que feria de fetecentos tonéis , muito bcra

ar-
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armado, e com trezentos homens de peleja 
dentro; e temendo-íe que depols de aferra
do Ihe puzefem fogo , (codutne, que os 
Jaos tcm, quando le vem vencidos de feus 
imigos,)  mandou ao feu Medre que levaíle 
o batel predes com hum calabrote pelos ef- 
convés na nao com tal recado, que pondo 
os Jaos fogo ao Junco, que le pudefle alar
gar delle cada vez que quizefle. Ordenado 
ido, arribou fobie o Junco, e comejáram- 
lhe átirar ás bombardadas ; e porque nao 
quizeram amainar , tendo-lhe já quarenta 
homens mortos , e muita parte dos outros 
feridos, foi-o aferrar. Os Jaos vendo-íe lo- 
gigados da náo Flor de la mar , que era 
muito alterofo de cadelos , puzeram fogo 
ao Junco. Como a labareda chegou á náo, 
mandou Afonfo Dalboquerque a o Medre 
que delaferrafe o Junco, e le afadafe pe
ra fóra. Como fe os Jaos víram defaíTom- 
brados da náo, tornáram a apagar o fogo, 
que porfer já muito grande fizeram-no com 
muito trabalho, que foi caufa de fe rende- 
rcm. Rendido o Junco, íoube Afoníb Dal
boquerque , que era oRey de Pacé, e man
dou por elle, e como o v io , pedio-lhe mui- 
tos perdoes do acontecido , por nao laber 
que vinha ali fuá Real peíToa, e fez-lhe aquel
las ceremonias , e bom tratamento, que á 
peíToa de tal dignidade fe deve de fazer; 

* e de-
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e depois de o ter agazalhado , e curados 
alguns criados fuis , que vinhain mal féti
dos , deo-lhe o Rey conta de feus traba- 
lhos •, e como hia pedir ao Rey da Jaoa, 
que era leu párente , que o ajudaíle com 
gente, e Armada contra hum Govemador 
feu , que fe tinha alevantado com o Rey- 
no e que fe elle quizeíTe tomar efta em
pieza , e tomalo a reftituir em leu citado, 
que elle fe faria vaífalo delRey de Portu
gal , e lhe pagaría pareas. Afonfo Dalbc- 
querque, porque o trato de Pace convinha 
muito a Malaca, fe a tomaffe, pela muita 
pimenta, que ha na Ilha, difle-lhe, que el
le hia tomar conta ao Rey de Malaca de 
huma fem rezao, que fizera a hum Capitao 
delRey de Portugal feu Senhor, que áquel- 
le porto fora ter com feu feguro; que aca
bado iíto, elle lhe prometía, que da volta 
que fizeífe pera a India , de o meter de 
poffe do feu Reyno. O  Rey lhe agradeceo 
muito feus offerecimentos, e que quería fi- 
car ali na náo com elle, e mandou aos do 
Junco que o feguiífem; e fendo já perto de 
Malaca, tomouNunoVaz de Caftelo-bran- 
co hum Junco muito rico , que íahia do 
porto, e hia pera o Reyno de Siáo, e dos 
Mouros, que fe nelle tomáram, foube Afon
fo Dalboquerque, que Ruy Daraujo, e os 
Portuguefes, que com elle ellavam, eram
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vivos , e que o Rey fabia já da fuá ida. 
Foram tantas as náos, que naquella viagem 
topáram , que fenáo fora a determinado 
que Afoníb Dalboquerque levava pera fazer 
Malaca, tomariam a maior preza, que fe 
vio naquellas partes, porque naquelle tem
po lie a moujao » em que os Mouros na- 
vegam pera aquelles Reynos do Cabo do 
Comorim pera dentro , e na outra fazem 
feu caminho direito ao eftreito de M éca, 
carregados de todas as diveríidades de es
peciarías , que vem ter a Malaca; mas co
mo Afoníb Dalboquerque deíejava de ter 
Segura paz, e amizade com todos os R eys, 
e Senhores Gentíos, que tem feus Eftaaos 
da banda do S u l, e trato em feus portos, 
como lhe EIRey D. Manuel tinha manda
do , por le nao perder o comercio de Ma
laca , todas as náos, que achou pelo cami
nho , que eram de Senhores Gentíos, a to
das fez bom tratamcnto , e gazalhado, e 
aos Capitáes dellas fez mercé em nome del- 
Rey de Portugal, e feguros pera poderem 
navegar, nao fendo pera o eíireito, de que 
foram muito contentes.
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C A P I T U L O  X VI.

Como o grande iifonjo Dalboquerque chegoti 
ao porto de Malaca, e o Rey o mandou 

logo vifitar , e o mais que pajfou.

C Omo o grande Afonfo Dalboquerque 
teve recolhido o Rey de Pace á fuá 

náo , fez feu caminho, e foi demandar os 
baixos de Capada, e entrou pelo canal de 
doze bracas, e chegou ao porto de Malaca 
hum día á tarde, com toda a fuá Armada 
embandeirada, tangendo fuas trombetas, e 
mandou íalvar a Cidade com toda a arri- 
lheria, e foi furgir diante do leu porto; e 
como a Armada foi furta, o Rey mandou 
logo hum Mouro com recado a Afonfo 
Dalboquerque, dizendo, pera que era tama
rilla. Armada ? le vinha pera guerra, ou pe
ra paz , porque elle nao quería fenao paz 
com EIRey ae Portugal ; e que lhe fazia 
afaber, que mandára matar o leu Bendará, 
porque fora culpado no alevantamento, que 
ie fizera a hum Capitáo feu , que áquelle 
porto viera , e fizera matar os Chriftaos, 
que andavam em térra, de que elle náo ti- 
nha nenhuma culpa. Afonfo Dalboquerque 
lhe rccebeo fea engañóla difeulpa , e dilü- 
mulou com elle, a fon de haver á fea máo 
Ruy de Araujo, e os outros Chriftaos que 

; lá
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li tinha, e refpondeo-lhe, que elle fabia bem 
quao pouca culpa tinha na treijao , que le 
fizera ao Capitáo dclRey feu Senhor , e 
pois já tinha vingada a morte dos Chriftáos, 
que oBendará matara, com lhe cortar a ca
bera , que lhe pedia por mercé , que lhe 
mandafle entregar os que ficáram vivos , e 
pagar toda a razenda, que lhe era tomada 
i  curta do Bendará. Ó Rey tomou logo a 
mandar o Mouro , que diíTerte a Afonfo 
Dalboquerque, que fizeífem pazes, que elle 
lhe mandaría os Chrirtaos , e fatisfaria ni
do o mais que fora tomado. Elle lhe re- 
ipondeo, que nao Jiavia de fazer pazes, até 
lhe nao mandar os Chrirtaos, e toda a fa
zenda delRey, que tinha tomada, como lhe 
já mandara dizer por elle, e depois de fer 
entregue de tudo falariam ein pazes , por
que irto era o que EIRey feu Senhor dele- 
java , e pera irto o mandava a li, e que aquel
la Armada nao vinha a bulcar carrega, fe- 
nao a fazer-lhe guerra , lenao quiferte ter 
paz com EIRey leu Senhor. O  Rey com 
tudo irto refufou nao entregar Ruy de Arau- 
jo , e os Chrirtaos, íem primeiro fazer paz, 
porque cuidava que com irto enfreava Afon- 
ío Dalboquerquej mas elle aílentou de a nao 
fazer fcm primeiro lhe reftituirem os Chrik 
táos , e tudo o mais que tinham tomado; 
e andando ertes recados de huma parte pe« 
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ra a outra, comejou o Rey com fuas rebo- 
lanas , e mandou fahir huma Armada de 
lancharas fóra dorio, e como deram huma 
moftra com gente, e artilheria, tornáram-íe 
a recolher, e com eftes biocos, e fandices, 
que faziam , cuidavam que aílombravam 
Afon lo Dalboquerque , e elle íofría tudo 
por haver Ruy de Araujo ás maos, porque 
lhe lembrava que o mandara o Viibrey 11a 
companhia de Diogo López de Sequeira de
gradado pera Malaca por amor defle; c fen- 
do avifado por Ruy ae Araujo, que o Rey 
mandava fazer eftancias muito fortes ao lon
go domar, mandou-lhe dizer, que nao pa
recía final de boa amizade nao lhe querer 
entregar os feus Portuguefes, e mandar fa
zer eftancias , como nomem , que quería 
mais guerra que paz, e que differentemen- 
te o fizera o Rey de Pace com elle , que 
tanto que ao íéu porto chegára , logo lhe 
mandou nove Portuguefes , que lá fpram 
ter, fúgidos da prizao em que os tinha, e 
com elle nao podía acabar de tomar con
clusivo em nada. O Rey por cima deltas re* 
zóes determinou-fe em nao lhe entregar os 
Chriftaos, fem primeiro fazer pazes.

Como Afonío Dalboquerque vio elle defe 
engano do R ey, porque nao cuidaife que 
o tinha aíTombrado com as fuas lancharas, 
que tinha no r io , com que lhe mandava

dar



dar moftra cada dia , quilo defenganar, é 
mandou armar quatro bateis conv gente, e 
artilheria , que foflem ao longo da ribeira 
esbombardear a Cidade* Como os Mouros 
víram os bateis afaílados das naos, vieram- 
nos efperar fóra do rio coi
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Dalboquerque como Os vio vir , mandou 
reforjar os noíTos com mais bateis. Os Mou
ros como ifto víram, tornáram-íe arecolher 
pera dentro do rio com fuá Armada, e re- 
colhidos tornou o Rey a mandar leus reca
dos acoflumados > e cheios de enganos, e 
palavras moles , e mentirofás a Afonfo Dal- 
boquerque, e elle lhos tornou a receber com 
muita paciencia , eicufando-íe fempre da 
guerra , inoítrando-lhe que a fuá vinda ali 
rora pera confervar o porto de Malaca , e 
allentar trato , e amizade com elle, e nao 
pera o deftruir; e porque na Cidade havia 
Mouros de muitas na^óes, que todos de fe- 
ja vam que nao houveíTe paz , ( porque os 
noífos nao fízeífem aífento na térra,)  fize- 
ram entender ao R e y , que Afonfo Dalbo
querque nao oufaria de cometer a Cidade , 
ecomo vieíle a mou§ao, que fe havia logo 
de ir , e nefte coníelho eramtambem osfeus 
Capitaes : e os que mais trabalhavam por 
fe nao fazer paz eram os Guzarates, por
que todo o trato de Cambaya he em Ma-

jaoas armadas com müita

Tom. III. F la—



laca , e offerecêram-fe ao Rey pera o fer- 
virem com lèiscentos homens brancos, mui- 
to bem armados , e quarenta bombardas; 
è na força dettes confelhos, ern que o Rey 
andava com os Mouros naturaes, e eftran- 
geiros , mandou Ruy de Araujo dizer a 
Afonfo Dalboquerque, que as eftancias hiani 
dvante, e o Rey fe fazia preftcs pera fe de* 
fender ; e que os Turcos , e Guzarates, 
Rumes, e Coraçones, eram os que o acón* 
felhavam , que nao fizefle nenhum concer
to , nem conientifle que os noífos tomaífem 
aliento na terra, e pera fe ifto eifeituar da* 
vam grandes peltas ao R ey, c leus Gover- 
nadores , e que tinham tambem por í¡ os 
Cacizes, que lhefaziam grandes prégaçôes, 
dizendo , que os Portuguefes eram árrene- 
gados, e ladróes, e queriam fenhorear to
do o Mundo , e peccaria íe os recolheíTe 
na Cidade; e que o Xabandar dos Guzara
tes , que era ettante de todos os Mercado- 
tes de Cambaya, (o qual tinha grande cré
dito com o R ey, ) le fora a elle, e lhe pe
dirá muito que nao tivelfe amizade com os 
Portuguefes , nem fizette paz com elles, 
porque as lúas náos, e as dos Mouros nao 
podiam navegar por hum caminho em hu
ma mouçao, nem tomar carga todos juntos 
einhum porto, porque era coufa de muita 
divisao , aínda que foíTem todos de huma

na-
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nafáo, quanto mais fendo elles Mouros, e 
os Portuguefes Chriílaos, dcfejofos, e pro
curadores de toda íua deftruijao : que iílo 
Ihc dizia, porque defejava muito feu fervi- 
co, e a confervajao de feu Reyno, e que 
devia de diífimular com o Capitáo mór da- 
quella Armada, e entretelo, porque como 
vieífe a moujao nao havia de eílar ali mais. 
O Rey pareceo-lhe bem o confclho do Xa- 
bandar , e praticou tudo com os feus Go- 
vernadores, e todos foram de parecer que 
aífi fe fizeífe , e mandou logo concertar a 
fuá Armada pera eílar preíles pera qualquer 
coufa que fucedeífe , e dar mais preíTa ao 
fazer das eítancias.

C A P I T U L O  XVII.

Do JittQ , e fundando do Reyno, e Cidade
de Malaca.

O Reyno de Malaca de huma parte con
fina com o Revno de Queda , e da 

outra com o Reyno de Pam, e terá de com- 
prido cem leguas de coila, e de largo pela 
térra dentro até huma Ierra, por onde par
te o Reyno de Siáo, terá dez leguas. Ella 
térra toda amigamente era fujeita ao Reyno 
de Siáo , e haveria noventa annos, pouco 
mais, ou menos, ( quando Afonlo Dalbo- 
querque ali chegou,)  que era Reyno ibbre

FU II,
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fi, e vicram osReys defte Reyno a lér táo 
pcderoíos, que le chamanun Coltois, que 
antre elles he nome de Emperador ¿ e por* 
que ella fondado de Malaca pera fe bem 
entender he neceííario vir hum pouco de 
mais longe, contarei aquí donde efte Rey- 
no teve primeiro principio. Naquelle tem-

Í10, que fe ella fundou, reinava na Uha da 
aoa hum Rey , que le chamava Batarata* 

murel , e no Reyno de Palimbáo, que he 
dentro na Uha da Jaoa, reinava hum Rey 
Gentío, que le chamava Parimijura; e ha- 
vendo antre elles muitas difiérenos , vie- 
ram-fe a concertar, que Parimi§ura cafaíTe 
com huma filha de Bataratamurel , que fe 
chamava Parimi^uri, e ficaffe pagando hum 
certo tributo ao Rey da Jaoa leu fogro. 
Elle Rey Parimicura, paíTados alguns dias, 
depois de ter feito efte concertó, arrependeó- 
le , e alevantou-fe com a obediencia, e nao 
quiz pagar o tributo a feu fogro , e pera 
fazer ifto falou-fe com alguns paíentes feus, 
e polo por obra. Vendo Bataratamurel que 
feu genro íé alevantava com a obediencia, 
e nao Ihe quería pagar o tributo , veio fo- 
bre elle com muita gente, e desbaratou-o, 
e tomou-lhe o Reyno; e vendo-fe o Pari- 
mipura desbaratado, temendo cahir ñas maos 
de leu logro, fugio com fuá mulher, fillios, 
e criados, e alguma pouca gente, em hum

Jun-
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Junco, e veio ter a Singapura, oue era hu
ma Cidade mui grande , e mui povoada: 
dá teílemunho difto as grandes ruinas, que 
hoje em dia parecem , antes de fe fundar 
Malaca , e eftava á obediencia do Rey de 
Siao. Singapura, donde ella Cidade tomou 
o nome , he hum canal, por onde paflam 
todas as naos pera aquellas partes , e quer 
dizer emlinguagemMalaya , faifa demora; 
e convem-lhe elle nome muito, porque al- 
gumas vezes, eítando ali as náos efperando 
por moujáo , vem hum temporal tao rijo 
que fe perdem. Chegado o Rey Parimijura 
a elle porto, o Capitao da Cidade, que fe 
chamavaTamagi, vendo-o alfi vir desbara
tado , agazalhou-o em fuá cafa, e fez-lhe 
muita honra. O Parimijura, por lhe pagar 
o bom gazalhado que lhe fez , com cubija 
da grolfura da térra, do dia que chegou a 
oito dias, matou-o ás enfadas, c ficou por 
Senhor do Canal, e povoajóes, que nelle 
havia. Sabido no Reyno de Palimbao a 
profperidade em que eftava, vieram-fe para 
o Rey tres mil homens PalimbÓes, os quaes 
teve comfigo , e viveo na Cidade de Sin
gapura cinco annos, roubando todos os que 
paíTavam , porque trazia huma Armada de 
muitas lancharas no mar. O  Senhor de Pa- 
tane , que era irmao do Tamugi , como 
foube que o Parimijura matára leu irmao,

e fe
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e fe fizera fenhor do canal, fez-fe preftes, 
e veio fobrelle com muita gente, e com fa
vor dos da térra , que lhe queriam m al, 
polos roubos que fazia, o desbaratou. Co
mo fe o Parimijura vio desbaratado , fu- 
g io , c vcio-íe meter no rio de M uar, on
de achou algunspefcadores, queviviam po
bremente , e comejou a fázer térras de pao

fiera fe manter, e com algum pefcado, que 
he os pefcadores davam , viveo ali algum 

tempo; e alguma gente, que trazia comli
go , náo tinlia outra vida, íenáo andarem 
junando pelo mar em lancharas que trou- 
xeram.

A  efte tempo viviam tambem no por
to , onde agora eftá a povoa§ao de Mala
ca , vinte, ou trinta pefcadores, que ás ve- 
zes fe mantinham de pefear , e outros de 
fiirtar; e fabendo que o Rey Parimijura ef- 
tava em Muar , pela fama que tinham de 
fer cavaleiro, e homem de efpirito, vieram 
ter com elle, e diíleram-lhe, que naquella 
térra, onde elles eftavam, por hum rio aci
ma tres leguas eftava hum campo , que fe 
chamava Bintao , muito fértil, em que fe 
podía fémear muito arroz , e todas as ou- 
tras coufas que quifeífe, e que tinha muito 
boa agua pera beber, que fe devia de mu- 
dar pera elle, e que querendo fazer ali íiia 
habitapao , que elles o íérviriam, e feriam

leus



feus valíalos. O  Parimicura com efta infor- 
niajao , que lhe os peleadores deram, foi 
ver o lugar, e contentou-fe multo delle, q 
de toda aquella térra; e tornando a Muar 
erobarcou-íe com toda Iba caía , e gente ¿ 
e foi-fe viver a Bintáo, e comecou a fazer 
grandes íementeiras, e pomares de fruitas * 
e fez huns pajos muito grandes pera fuá 
vivenda , e ficou táo contente delta térra , 
que polo fervijo, que lhe os peleadores fi- 
zeram em o trazerem a ella, os fez Fidal- 
gos, e Mandaris de fuá eafa; e por fer o

Eorto bom , e ter muita agua, e muito boa > 
avendo quatro mezes que Parimicura vie* 

ra pera a li, fe fez huma povoacao de cem 
vizinhos, onde agora eftá a Cidade de Ma
laca. Os ladróes , que andavam roubando 
pelo mar cm lancharas, que vinham ali ao 
porto tomar agua, polo favor, e bom ga- 
zalhado , que recebiam do Rey Parimicu
ra , comecáram a continuar ali, e trazer as 
mercadorias que roubavam , e foi a coula 
em tanto creícimento, que dentro em dous 
anuos fe fez huma povoacao de dous mil 
vizinhos, e comecáram a ter trato. Efte Pa
rimicura poz nome a efta povoacao Mala
ca , porque na linguagem da Jaoa, ao Pa- 
limbo que foge , chamam-lhe Malayo ; © 
porque elle viera fúgido do Reyno de Pa- 
limbáo, de que era R ey, poz nome ao lu

gar
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gar Malaca ; outros dizem que le chamou 
M alaca, por rezao da muita gente, que a 
ella vinha de huma parte , e da outra em 
tao pouco tempo, porque Malaca quer tam
ban dizer encontrar, e por jilo  íhepuzeram 
nome Cidade em contradigo: deltas duas 
opinióes tome cada hum a que lhe melhor 
parecer, porque ella he a verdade.

Vendo Batara Tamurel o crefeimento, 
emque hiam as coufas de Malaca, e a prof- 
peridade, em que feu genro eftava, tornou- 
lé a reconciliar com elle , e mandava-lhe 
muiros mantimcntos por leu dinheiro; epor 
o Rey Parimifura fer de boa condijao , e 
tratar bem a gente, que áquelle porto hia, 
comejáram os de Pacé , e os de Bengala 
ter trato com os de Malaca; e havendo le- 
te annos que o Parimijura comegára ella 
povoa^ao cíe Malaca, morreo, e ficou-lhe 
hum filho , que fe chamou Xaquendarxa, 
o qual fendo Gentio cafou com huma filha 
do Rey de Pacé , que havia pouco que le 
tornara Mouro ; e como foram calados, 
ora foífe por rogos da mulher , ora por 
admoeftafóes do logro, nao tardáram mui
ros dias que fe nao tornou Mouro ; e efte 
Rey Xaquendarxa, depois de ter alguns fi* 
Ihos , deíéjou de ir ver o Rey da China, 
dizendo, que quería ir ver hum R e y , que 
tinha por valíalos os Jaos , c Sióes, e to

das



das as térras Tábidas, e partio-fe de Mala
ca , e levou-lhe hum prefente, e tardou nef- 
ta jornada tres annos, e fez-fe feu valíalo, 
e trouxe hum meio fello em final de vaffa- 
lagem , e licenca pera poder Javrar mceda 
de eílanho miucfa, a qual moeda elle man- 
dou lavrar tanto que chegou a Malaca , e 
poz-lhe nome Caixes, que sao como os nofi- 
fos ceitís , e cento delles valiam hum Calaim, 
e cada Calaim valia por lei polla onze reis, e 
quatro ceitís. Aprata, eouro nao fetratava 
por moeda, lénao por mercadería. E  deípe- 
dido Xaquendarxá o Rey da China, mandou 
com elle hum Capitao, que o acompanhalfe 
ató Malaca, e pela muirá amizade, que am
bos tiveram pelo caminho, cafou-o Xaquen- 
darxá com huma filha fuá, de que houve hum 
íilho, que fe chamcu Rajapute, donde def- 
cendem os Reys de Campar, e Pam ¿ e che- 
gado a Malaca , dahi a poucos dias mor
reo , e ficou por Rey hum filho feu mais 
velho , que fe chamava Modafaixa, e elle 
como reinou, tornou a confirmar as pazes, 
que feu pai tinha feitas com o Rey da Chi
na , e de Siáo , e da Jaoa , e enobreceo 
grandemente Malaca , e andava fempre de 
Armada no mar , e conquiítou muitas tér
ras , e tornou o Reyno de Campar, e de 
Pam, e de Dandargiri, e felos Mouros per 
forja, e cafou-os com tres filhás de feu ir-
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mao Rajapute; e feito iílo, tomou por ne
me Soltáo Madofaixa, e dali a poucos dias 
morreo , e ficou por Rey hum fíllio feu, 
que fe chamava Soltáo Marfufa, e efte co
mo comejou a govemar o Reyno, fez no 
monte de Malaca cafas grandes , em que 
vivia ; e porque fe temeo que feu tio Ra
japute , que eftava em Bintáo, le alevantaf- 
fe com o Reyno, foi lá , e tnatou-o ás en
fadas , fendo já muito velho. Como os Reys 
de Pam, e Dandargiri fouberam que Soltáo 
Marfufa lhe matara feu logro, alevantáram- 
le contra elle , e como era cavaleiro , foi 
lobrelles , e venceo-os, e fez-lhes pagar o 
tributo dobrado , e cafou-os com duas ir- 
mans fuas, e elle caíou com huma filha do 
Rey de Pam, e com eftes calamentos ficá- 
ram muito amigos , e delta filha do Rey 
de Pam houve hum fillio , que foi morto 
com pe^onha, edepois diíto cafou com hu
ma filha do feu Laflamane , de que houve 
hum filho, que fe chamou Alaoadim. Mor
to Soltáo Marfufa , ficou por Rey Soltáo 
Alaoadim, e cafou com huma filha do Rey 
de Campar. Efte foi táo rico, e ajuntou tan* 
to ouro das rendas do porto de Malaca, 
que foi eftimado em cento e quarenta quin- 
taes de ouro.

Vendo-fe táo rico, determinou de ir á 
cala de M eca, e fez preftes muitos Juncos ,

pe-
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pera paflar, com determinaçao de levar com- 
figo o Rey de Campar, e o Rey de Dan- 
dargiri , os quaes por ferem revoltofos os 
trazia na fuá Corte , e nao os deixava ir 
pera fuas terras , e tinha fenhoreado toda 
aquella terra , porque era multo poderofo 
no mar , e muito rico : e no tempo defte 
veioMalaca a fer tao nobre coufa, que di- 
ziam que haveria nella quarenta mil vizi- 
nhos, em que havia gente de todas as par
tes do Mundo. Elle oolrao Alaoadim cafou 
com huma íilha do leu Bendará , que fora 
Quelim no tempo de feu pai, a quem quería 
grande bem, e delta houve hum filho, que 
le chamou Soltáo Mahamet, e da íilha do 
Rey de Campar houve hum filho, que cha- 
máram Soltáo Celeimáo, e a elle pertencia 
oReyno dedireito por vir dalinhagem dos 
Reys. Eftando eíte Alaoadim preñes pera 
partir peraMéca, foi morto com peçonha, 
e diziam que por induítria dos Reys de 
Pam, eDandargiri, porque os quería levar 
per força. Como Soltáo Alaoadim foi mor
to , houve grande divisáo no Reyno ; por
que a íilha do Rey de Campar , que era 
Rainha , quería que erdaíTe o Reyno feu 
filho, por íhe pertencer de direito. O  Ben
dará , como era muito poderofo , e tinha 
muito dinheiro, favorecía o neto de leu ir- 
mao , que fora Bendará antes delle , , e os

Re-
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Reys de Psbi j e de Csnipsr í̂kyotccism o 
outro í finalmente , o Bendaia alevantou o 
fobrinho por R ey, e tanto que Soltáo Ma- 
hamet foi em poíTe do Reyno alevantou 
a obediencia aosReys de Siao, e da Jaoa, 
c ficou obedecendo ao Rey da China. 0  
Rey de Siao como vio que o Rey de Ma
laca lhe nao quería obedecer, veio comhu
ma Armada ae cem vélas fobre elle. Saben- 
do iíto o Rey de Malaca , mandou o feu 
LaíTamane que o foffe bufear ao caminho, 
e o Laílamane o foi efperar á Uha de Pu- 
Japicáo , e desbaratou toda a Armada ; e 
daquelle tempo até Afonfo Dalboquerque 
tomar Malaca , que paflaram vinte e dous 
annos, nao tornáram mais. Elle Rey Sol
táo Mahamet era muito váo , e multo fo- 
berbo, e zombava do pai querer ir á cafa 
de Meca , e dizia que Malaca era a pro- 
pria Méca , e por le temer de leu irmáo 
Soltáo Celeimao , o matou ás crifadas , e 
allí matou dezafete homens principaes to
dos feus parentes fem porque, e matou feu 
filho herdeiro , porque lhe pedio dinheiro 
pera gallar, (e diziam os Mouros que por 
elle peccado lhe tomara Afonfo Dalboquer
que o Reyno.) E mortos eftes , recolheo 
toda a fazenda , em que havia cincoenta 
quintaes de ouro, e tomou as mulheres, e 
fiihas de todos por mancebas , que feriam
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cincoenta mulheres de prejo : affi que em 
Malaca defde o primeiro R ey, que a fun- 
dou, até o tempo de Soltao Mahamet, em 
cujo tempo Afonfò Dalboquerque a tomou, 
havendo noventa annos que comejára- a fer 
povoada, houve ibis R eys, a faber, Pari- 
micura, Xaquendarxà, Soltao Modafàixa, 
Soìtao M arlufa, Soltao Alaoadim, Soltao 
Mahamet. E  era tao nobre Malaca , que 
diziam, quando a Afonfo Dalboquerque to
mou, que ha vaia naCidade, e emfeu Ter
mo cem mil vizinhos, e tinha huma gran
de legua de comprido ao longo do mar.

C A P I T U L O  XVIII.

Dos cojìumes , e regimentó da Cidade de
Malaca.

ESte porto de Malaca he multo bom, 
nao na nelle tormentas, e nunca fe nel

le perdeo nao. He principio de mou^oes, 
e firn de outras, de maneira, que os de Ma
laca chamam aos da India gentes de po
nente ; e aos Jaos , Chins, e Gores, e de 
todas aquellas Ilhas, gentes de levante : c 
Malaca he o meio de tudo ifto, navegado 
iègura, e breve, o que nao tinha Singapu- 
ra , porque nos baixos de Capàcia iè per- 
diam muitas naos: e os que vem de levan
te pera ponente acham aqui as mercadorias

de
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de ponente, e levam-nas, e deixam aqui as 
feas que trazan, eoutro tanto fkzem os de 
ponente; e delta maneira le foi Malaca fe. 
zendo tamanha couía , que onde Malaca 
era aldea de Pacé, iicou Pacé aldea de Ma
laca , porque os mais dos Mouros de Pacé 
fe vicratn viver a ella. Sohiáo de vir a Ma
laca cada anno náos de Cambaya, de Chaul, 
de Dabul, de Calicut, de Adem , de Mé- 
ca , de Xaer, de Judá, de Choiamendel, 
de Bengala , dos Chins , dos Gores, dos 
Jaos, de Pegú, e de todas aquellas partes, 
e os de Siao nao vinham a Malaca com 
fuas mercadorias , porque fempre tiveram 
guerra com os Malaios : e creio verdadei- 
ramente, fegundo as informadles das cou- 
fas de Malaca, que fe outro mundo, e ou- 
tra navegajáo houvera, todos vieram ter a 
ella , porque nella acharám toda a diveríi- 
dade de drogarías, e eípeciarias, que fe po- 
dem nomear em o Mundo, polo porto de 
Malaca fer mais commodo pera todas as 
moiî oes do Cabo do Comorim pera den
tro , que todos os outros portos , que ha 
naquellas partes; e nao falo particularmen
te nos outros proveitos , que ha neffe por
to de Malaca , por relpeito das moujdes, 
com que fe navega naquellas partes , por 
amor dos baixos de Capácia , por nao fer 
proluxo. Os Malaios sao homens íoberbos,

e pre-
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cprezam-iè milito de. matarem homens ma- 
nhofamente ás crifadas : sào maliciofos, ge- 
ralmente de pouca verdade , e porém os 
Gores Tempre a tratavam , porque haviam 
por grande honra tercm commercio com 
ellcs , por fer gente nobre, e bem acoftu- 
mada. Os Malaios sao homens galantes, 
vcftem-fe bem, nao cònfentem que lhes po- 
nham as máos na cabeca , nem nos hom
bros , todo o feu feito he praticar em cou
fas de guerra, e sao muito cortezes. Nin- 
guem póde veftir amarelo íbbpena de mor
te , fenáo fó o Rey da terra , falvo fe he 
peüoa a que o deixa trazer por lhe fazer 
mercè. OsFidalgos, quando raláo aoR ey, 
háo de eftar arredados delle cinco, ou leis 
palios.

Os Senhores , que háo de morrer por 
ju% a , tem por honra morrerem ás enfa
das, e o párente mais chegado o mata. Se 
algum homem do povo moire lem herdei- 
ro, a fazenda he do R ey , e náo póde ne- 
nhum calar íém licenca fuá, ou do Benda- 
rá. Se algum achar fuá mulher em adulte
rio , póde matar dentro em cafa a ambos, 
e náo fóra de cala , nem póde matar hum 
fem outro, fenáo acufalos por jufti^a. Ñas 
injurias , que le jiilgam, os Reys íevavam 
ametade de dinheiro , e o injuriado a ou- 
tra ametade. Em Malaca havia diverfas mar9
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neiras de jufti$a , fegundo a qualidade do 
crim eliuns eípctados, outros aeotovelados 
nos peitos: delJes enforcados: outros cozi- 
dos em agua : outros affados ¿ e dados a 
comer a huns homens, que sao como fal- 
vagens, de huma térra, que fe chama Da- 
ru , que o Rey trazia em Malaca pera co- 
merem cites taes : e de todo o nomem,

3ue morre por juftiga , tem o Rey ameta- 
c de fuá fazenda, tendo herdekos j e nao 

nos tendo , leva tudo. Havia em Malaca 
cinco Dignidades principaes: a primeira lie 
Pudricaraja, que quer dizer V iforey, e de- 
pois do Rey cite he o maior: a fegunda he 
Bendará, elle he Veador da fazenda, e go* 
verna o Rey no : ás vezes o Bendará tem 
eftes dous officios , de Pudricaraja , e de 
Bendará , porque nunca fe concertam hem 
dous ncítes dous ofHcios: a terceira heLaf- 
famane, elle he Almirante do mar; a quar- 
ta heTamungo, e eíte tem carrego da juf- 
tija da gente eítrangeira ; a quinta he Xa* 
bandar , e deítes havia quatro, cada hum 
de fuá najao : Hum da Chipa, outro da 
Jaoa, outro de Cambaya, e outro de Ben
gala. E eram todas as térras repartidas por 
quatro homens deítes, e cada hum tinh'a íiia 
parte, e o Tamungo era Juiz da Alfande- 
ga Cobre todos eftes. Pdde-fe dizer com ver- 
dade, que Malaca no feito, e trato da mer

ca-
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cadoria , he a maior coufa do Mundo, e 
as fuas leis foram fempre mui bem guarda- . 
das, e havia mifter grandes peíToas, que a 
governaffcm , affi na ju ílija, como na fa- 
zenda, porque ella o merece ; e fèndo mea- 
mente governada, nunca Malaca deixára de 
fer qúem foi antigamente ; e nao falo aqui 
de muirás térras, Ilhas, c Reynos , e Pro
vincias , que neílas partes ha , ainda que 
diíTo tiveíTe certas informafocs, por cartas 
que via de Àfonlo Dalboquerque pera El- 
Rey D. Manuel , em que lhe dava conta 
de todas aquellas partes, porque minha ten
dió he efcrever fómente os trabalhos , e 
conquiftas de Afonib Dalboquerque , e o 
mais deixalo a quem o melhor farà : lómen
te farei aqui menjao dos Gores , por con- 
vir a ella hiftoria.

Os Gores, pela inform alo, que Afon- 
io Dalboquerque, quando tomou M alaca, 
ainda que le agora labe mais certo ; naquel- 
le tempo le dizia, que a fua Provincia era 
terra firme, e a voz commua de todos he, 
que a fua terra he Ilha , e navegam della pe
ra Malaca , onde vem cada anno duas, e 
tres náos. As mercadorias, que trazem, sao 
lèda, e pannos de fèda, brocados, porcela
nas , grande loma de trigo , cóbre, pedra 
hume , frulferia, e trazem muito ouro em 
ladrilhos marcados do fello do ièu Rey ;

Tom. III. g  nao
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nao fe pode faber fe eíles ladrilhos era moe. 
da da lúa térra, ou fe lhes punham aquella 
marca, como coufa refiftada no porto, don- 
de fahiáo, porque sao homens de pouca fe
lá , e nao dam conta das coufas da fuá ter
r a l  ninguem. Efte ouro he de huma Ilha, 
que eíbi perto delles , que le chama Perita 
co , em que ha muito ouro. A  térra defles 
Gores fe chamaLequea: sao homens alvos: 
feus vellidos sao como balandrois fem ca
pelo , trazem as efpadas compridas da fei- 
eao de cimitarras de Turcos , hum pouco 
mais eílreitas : trazem adagas de dous pal
mos : sao homens oufados, e temidos nefta 
tena. No porto a que chegam nao tiram 
fuas mercadorias por junto , fenáo pouco, 
e pouco: falam verdade, e querem que Iha 
falcm. Se algum mercador em Malaca fa- 
hia de -íua palavra, logo o prendiam. Tra- 
balharn por íe deípacharem em breve tem
po : nao tem efiante nenhum na térra, por
que nao sao homens , que folguenrde an
dar fóra da fuá. Partem pera Malaca no 
mes de Janeiro, e pera fuá térra em Agof- 
to , e Setembro. A fuá certa navegacao he 
vir demandar o Canal dantre as Unas de 
Celáte , e a ponta de Singapura da banda 
da térra firme \ e ao tempo que Afonfo Dal- 
boquerque fe partió pera a India, depois de 
ter tomada Malaca , eram chegadas duas



naos delles aporta deSineapura, c vinham 
pera Malaca , e por cómeliio do Laifama- 
ne, que fora Almirante do mar, do Rey de 
Malaca, fe deixáram eftar, e nao quizeram 
paflar, fabendo que Malaca era tomada po* 
los Portuguefes ; e como os Govcrnadores 
da térra fouberam que elles ali eftavam, 
mandáram-lhes íeguro , e bandeira , e elles 
vieram logo. Efte LaíTamane era homem de 
oitenta annos, bom cavaleiro, e de boa Fa
ma , e de bom faber ; e vendo o Rey de 
Malaca perdido , foi-íe ademar em Singa- 
pura , e depois de Afbníb Dalboquerque ci
tar em pone de M alaca, le veio ao río de 
Muar , e mandou pedir íéguro , dizendo, 
que le quería ir viver a Malaca , e fervir 
EIRey de Portugal. Afonfo Dalboquerque 
Iho mandou , e com tudo nao quiz vir, e 
creo-le que alguns Mouros de Malaca, por
que tinham favor de Afonfo Dalboquerque, 
e govemavam a térra, lhes efereveram al- 
guma coufa , por onde trováram fuá vin- 
da, arreceando que por 1er elle Angular ho
mem , langaíTe Afonfo Dalboquerque mao 
delle pera govérnar Malaca.
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C A P I T U L O  XIX.

Doñeado , que o grande Afonfo Dalboquer- 
que manda» aoKey de Malaca \ e do 

confelho que teve com  os Capitacs 
bre a Carta, que Ihe efereveo 

Ruy de Jraujo.

V Endo o grande Afoníb Dalboquerquc 
afoberba do R ey, e o pouco temor, 

que tinlia da fuá Armada , lembrando-lhe 
o cafo acontecido a Diogo López dé Se- 
queira , defeonfiou-fe muito de ver como 
cite negocio paífava , e as mentiras, e en
gaños , que o Rey com elle ufava \ e con- 
fiderando todas ellas coufas , mandou-lhe 
dizer, que elle por muitas vezes lhe dnha 
mandado pedir os Chóllaos, nao tendo re
zno de Ihos ter for^ofamente, póis nao fo- 
ram tomados de boa guerra, nem por re- 
prezaria; mas antes debaixo do feu leguro, 
e dos feus Governadores, andando elles íém 
armas pela Cidade, os mandara trazer to
dos á efpada por eflas rúas a . quem nos 
quería matar; e que o leu Bendará que di- 
zia , que mandara matar por fer caula da 
inorte dos Portuguefes, e que elle tinha fa- 
bido que o mandara matar pela trei^áo, que 
ihe tinha ordenada , com determinado de 

. Ic alevantar com o Reyno; e aínda que Ihe
re-
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recebeíTe fuas engañólas defeulpas, que efta 
era a verdade; porque depois da morte do 
Bendará , elle mandára meter os Chriftáos 
a tormento , pera que le tomaflem Mou- 
ros, ealguns delles polos nao poderem fo- 
frer deixáram aF é de Jefes Chriflo per for
ça , e que todas ellas coufas diíTimulára, e 
fofrera por ver fe podía ter boa paz, e ami- 
zade com elle. E  pois eftava tao obftinado, 
que nenhuma maneira de conclusao quería, 
lne fazia a fabcr, que toda a gente daqucl- 
la Armada nao podía fofrer eílarem ali tan
tos días , fem terem tomado vingança da 
treiçao , que naquella Cidade fora feita ao 
Capitáo , e foldados delRey de Portugal, 
que elle mandára matar atreiçoadamente. 
Com elle recado , que Afonfo Dalboquer- 
que mandou ao R e y , efcreveo huma Carta 
a Ruy de Araujo, em que Jhe dízia, que 
elle fabia bem quáo obrigado era, e os Ca- 
pitáes, e toda a mais gente daquella Arma
da a morrerem por ferviço de Déos, e del
Rey D. Manuel feu Senhor , e mais em 
guerra táo juila, em que fe elle tinha mui- 
tas vezes juftificado, e que o Rey fe punha 
em determinado de Ihe nao entregar os 
Chriílaos , nem aceitar a paz, e amizadc, 
que lhe offerecia da parte delRey de Por
tugal , pelas quaes rezóes lhe convinha pór- 
lhe as máos fem mais dilaçao , e fe fe ro

eré-
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crecefTe ditto paiTarem elles traballio , que 
o tomaffem em paciencia, porque a elle lhe 
convinha, polo que compria ao eftado del- 
Rey de Portugal, ver o cabo a ette nego- 
c iò , e provar fuas forjas com as dos imi- 
gos , e quanto mais tardalTe , teriam elles 
mais tempo de fe fortificaren!. Ruy de Aran- 
jo refpondeo , que nao quizefle Déos que 
a Armada deIRey de Portugal, nem os feus 
Portuguefes, recebeflem afronta, nem aba
timento , por lhe fegurarem a vida, porque 
elle obrigado era a morrer por fervido de 
Déos, e de feu R ey, e pola liberdade dos 
feus naturaes , que elle le havia por bem- 
aventurado trazelo NoíTo Senhor a eftado, 
que pudeffe morrer pela fuá Sandia Fé ; e 
que quanto a elle , e a feus companheiros 
nao aeixaíTe de fazer o que compria ao fer
vido deIRey de Portugal , porque já efta- 
vam offerecidos a tudo o que lhe viefle j e 
que lhe fazia a faber, que o Rey fe fazia 
preftes quanto podía , e que os Guzarates 
eram os que andavam de dia , e de noite 
ajudando na fortifícajao das eftancias, e que 
eftes eram os principaes , que nao podiam 
fofrer fazerem os Portuguefes aliento na ter
ra ; e que fe determinava de cometer a Ci- 
dade , que o devia de fàzer o mais preftes 
que pudeífe, fem mais falar em concertó, 
nem pedir Chriítaos ¿ porque íoubeílé certo,

que
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que o Rey Ihos náo havia de dar fenao por 
força, e que eftava tào foberbo com a mui- 
ta gente eftrangeira que tinha, que nao cui- 
dava fenao etn lhe tomar a lua Armada. 
Com efta repolla de Ruy de Araujo, man- 
dou Afonfo Dalboquerque chamar todos os 
Capitáes á fuá náo, e aeo-lhes conta de tu- 
do ifto que lhe tinha eícrito ; e que pois o 
Rey eftava nefta determinaçao, lhe difleflem 
fe cometería logo a Cidadc, ou feteriamais 
alguns comprimentos com elle. Os Capitáes 
lhe reípondéram , que dias havia que lhes 
nao parecía bem ter elle tanto lofrimento 
com o Rey ; porque defde o dia que ali 
chegáram , fempre fuas repollas trouxeram 
rollo de náo querer nenhum concerto, nem 
amizade com elles, e que todas as dilaçôes, 
em que andára , foram pera fe aperceber, 
e fazer forte , como Ruy de Araujo por 
muitas vezes tinha mandado dizer.

C  A  P I T  U  L O  XX.

Do requertmento, que o grande Áfonjo 
Dalboquerque rtiandou fa zer ao Rey, a fi
nado por elle , e por todos os Capitáes : e 
de como lhe mandou Ruy de Araujo , e os 
feus companbeiros que Id tinha.

POr cima defta determinaçao dos Capi
táes , pareceo ao grande Afonfo Dalbo-

qucr-
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querque , que perú mais juílilicar elfe negó* 
cío com Déos , e com os Reys de toda 
aquella térra, por náo dizerem que osPor- 
tuguefes eram tyrannos, que Ihe devia pri- 
meiro de mandar fazer hum requerimento, 
aflinado por elle, e por todos os Capitaes, 
e após ino alguns rebates com moura de 
guerra, o qual requerimento Ihe logo man- 
dou polo Mouro, que andava com os re
cados , e nelle Ihe dizia, que EIRey Dom 
Manuel leu Senhor mandara áquelle leu por
to hum Capitao com certas naos , que vi- 
nham mais carregadas de mcrcadorias, que 
de gente , com defejos que tinha de aflen- 
tar paz , e amizade com elle ; e íobre feu 
feguro, e do feu Bendará, roubára toda a 
fazenda, e matara, e cativára os Portugue- 
fes , como Ihe já tinha dito , e trabalhára 
quanto pudera por Ihe tomar íiias náos, fe 
milagroíámenre os NoíTo Senlior nao livrá- 
ra i que foubeífe certo fe Ihe logo nao man- 
dava entregar os Chriílaos, e toda a fazen
da , que tinha tomada, que o havia de def- 
truir, e tomar-lhe a fuá Cidade, e que to- 
mava a Déos por Juiz , que elle, e feus Go- 
vernadores eram caula de fuá deftruijáo; 
pois por confelho dos Guzarates, que eram 
imigos capitaes dos Portugueíés, nao qtieria 
tomar conclusao nenhuma de paz com elle; 
e que aquella Armada, que ali tinha com-



jigo , nao aguardava moujao, como elles 
tínham dado a entender, nemperdiam tem
po de viagem , nem queriam carga, por-

?ue eram náos de Armada, que EIRey de 
ortugal tinha na governan^a da India , e 

nao lhe dava mais eftar hum anno naquelle 
porto que dez; e que fofle certo que le le- 
nao arrependeíle da guerra, que quería ter 
com os Capitáes , e gente delRey de Por
tugal , que cedo perdería leu eftado; e que 
lhe dava por final difio aífi 1er, mudar hum 
annel de hum dedo jpera o ourro, ( o que 
logo fizera perante leu meflageiro,)  o qual 
fe foi com elle recado ao Rey , e elle o 
tornou logo a mandar , que lhe diflefle, 
que leu corado era bom, e sao, e que lhe 
nao lembrava Ruy de Araujo , e os leus 
Chrifiáos; que a caufa de lhos nao mandar 
fora eftarem-Ihe fazendo de veftir, e que lhe 
pedia que mandafie tirar as fuas náos diante 
do porto , por nao haver difiérelas antre 
os Chrifiáos, e os M ouros, que ali tinham 
as fuas. E  pollo que Afonfo Dalboquerque 
entcndefié que ifto era malicia do R e y , com 
rudo, por nao ter a que fe apegar, mandou 
tirar os navios pequeños pera fóra, e dille 
ao Mouro feu meflageiro, que elle efpera- 
va por Ruy de Araujo, e feus companhei- 
ros , c nao lhos mandando logo, que nao 
curafle de ter mais práticas , nem recados

com
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com elle. O Mouro foi com efle recadó, 
e ' paffáram-fe leis dias fem tornar com re- 
pofta. Vendo Afonfo Dalboquerque efta tar
danza , itío quiz mais elperar, e mandou 
dez bateis com gente armada pór fogo a 
humas cafas, que eftavam pegadas no mar, 
c queimar as naos dos Guzarates, por per- 
derem a efperanja de tomarem á íua tena 
tío azinha com carrega , pois trabalhavam 
tanto por nao haver concertó antre elle , e 
o Rey de Malaca , e tambem queimaflem 
todas as outras náos, que eftavam no por
to , tirando as do Cabo de Comorim pera 
dentro , que foflem de Gentíos. Como os 
bateis chegáram ás caías, puzeram-lhes lo
go o fogo, e outro tanto fízeram ás náos. 
vendo o Rey a determinazáo de Afonfo 
Dalboquerque, mandou logo Ruy deArau- 
jo ,e  os Chriftaos, e hum Mouro com el- 
les a falar no concertó da paz , e que lhe 
mandaffe huns apontamentos do que quería, 
e que faria tudo quanto elle quizefle ; e 
pofto que Afonfo Dalboquerque entendelfe

3uc ifto nao havia de vir a efléito , man- 
ou-lhe certos apontamentos , e difle ao 
Mouro, que diflefle ao R ey, que com aquel

las condî oes faria paz com elle, e alienta- 
ría em fuá térra. O Rey vendo os capítu
los, concedeo-lhe aquelíes, em que Afonfo 
Dalboquerque tinha maior dúvida, que lhe

nao
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nao pareceo bom final ; a faber , que era 
contente de Ihe dar Jugar pera fázer forta
leza na Cidade , e que pagaría a dinheiro 
tudo o que fora tomado a Diogo López 
de Sequetra. Afonfo Dalboquerque, ufando 
tambem com o Rey de artificio, relpondeo- 
lhe, que pollo que nos outros apontamen- 
tos , que ihe mandára, Ihe fofle mais que 
naquelles que Ihe concedéra , todavía os 
aceitava por nao dizer que era máo de con
tentar. A  ella repolla nunca mais o Rey 
mandou recado nenhum, e vinham alguns 
Mouros por elpias a modo de mercadores, 
e traziam a vender almilcar , gallinhas, e 
outras couías, eoutras vezes vinha oM ou- 
ro , que andava nos recados, falando em 
coufas fóra de propofito; moítrava que vi- 
nha avilar Afonfo Dalboquerque dos inul
tos Juncos , que vinham de muitas partes 
armados , e com gente em favor do Rey 
de Malaca, e os grandes aparatos de guer
ra , que tinha ¿ e como fe o Mouro hia, 
fahiam do rio muitos paraos armados, fa- 
zeñdo moílras dé quererem cometer a nolfa 
Armada, e com tudo iílo diífimulou Afon- 
lo Dalboquerque algüns dias para ver fe 
queriam naver bom conlélho; e vendo fuas 
eítancias embandeiradas, e pollos todos em 
determinado de guerra , e que o Rey era 
tío  cegó , que nao vía o perígo, em que

ef-
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cftava de perder o leu Reyno, fendo tyran- 
no , defejofo de viver em leu eftado , e 
gallando muña de fuá fazenda pelo fufter, 
e confervar, conliderou em íi que era fenten- 
ja que vinha íbbrellc, e que Ñoíío Senhor 
o quería apagar de todo, e lanzar os Mou- 
ros fóra da térra, e onome deMafamede, 
equeofeuEvangelho foíTe pregado naquel- 
las partes , e as fuas mefquitas feitas cafas 
de fouvoT  de Déos á culta deiRey D. Ma
nuel , e do trabalho dos leus naturaes , e 
mandou-lhe dar hum rebate com bateis ar
mados , e duas barcas com bombardas graf
ías , a fim de ver a gente, que acudía ao 
rebate, e onde tinham fuá artílhería afren
tada , e feu modo de defensáo.

C A P I T U L O  X X L

Como os Mercadores Chins , que efia- 
•vam em Malaca, fe  vieram pera o gran
de Afonfo Dalboquerque, e o que pajpíram 
com elle : e do confelbo, que teve com os 
Capitaes , Fidalgos, e Cavaleiros da Ar
mada pera cometer a Cidade.

A Ntre as naos dos cftrangeiros, que ef- 
tavam no porto de Malaca , a que 

Afonfo Dalboquerque quiz que le nao fi- 
zelfe nenhum damno, quando mandou quei- 
mar as dos Guzarates , eram cinco Juncos

¿los



dos Chins , cujos Capitaes, e gente havia 
dias que o Rey de Malaca tinha reteudos, 
pera fe ajudar delles contra o Rey de Da- 
ru, com quem tinha guerra, e nefte tempo 
chegou Afonfo Dalboquerque com fuá Ar
mada. O  Rey de M alaca, confiado que os 
Chins nao oufariam de fugir commedo dos 
Portuguefes, que eftavam no porto, e tam- 
bem porque lhe compria olhar por (i, e por 
fuá térra , defcuidou-íé delles. Os Chins, 
vendo-fe com mais largueza da que tinham, 
bufcáram maneira pera fugirem, e recolhé- 
ram-fe aos feus Juncos. A  gente, que ficdu 
em térra, vendo os Capitaes em falvo, pou- 
cos , e poucos, cada hum como podía, vie- 
ram-íe pera elles , os quaes como tiveram 
fuá gente recolhida, polo efcandalo que ti
nham do Rey , dos roubos, e tyrannias, 
que lhe rinha feito em litas mercaderías, e 
tambem por fe aífegurarem, vieram-fe offe- 
recer a Afonfo Dalboquerque com fuá gen
te, e náos pera o ajudarem naquella' guer
ra. Elle lhes agradcceo muito feus offereci- 
mentos , e que nao quería mais ajuda del
les , que as barcas dos Juncos, pera nelias 
defembarcar gente em térra ; porque íé o 
negocio nao fucedeíTe da maneira que elle 
efperava em NolTo Senhor que follé , lén- 
do elles naquelle feito contra o Rey de Ma
laca, podiam depois receber máo tratamen-

to
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to delle. Os Chins Ihe diíléram, que pois 
fe nao quería lérvir delles, que Ihe pedían 
muito por mercé, que lhes deílé licen^a pe. 
ra fe irem pera fuá térra, e onde quer que 
achaíTem Portuguefes feriam fcmpre lembra- 
dos do favor que lhes dera pera íé verem 
em fuá liberdade, e fóra de táo má gente, 
como erain os Malayos f e que íé Malaca 
cíliveíTe em feu poder , que elles Ihe fica- 
vam que cada anno vieflém a ella mais de 
cem Juncos da China, com muitas merca- 
dorias ; c com palavras de multa cortesía 
Ihe diíléram , que houveílé bom coníelho 
em cometer a Cidadc , porque havia nella 
mais de vinte mil homens de peleja, Jaos, 
Perfios , e Cora^nes , que era gente, em 
que o Rey confiava milito, e que dos na- 
turaes teria quanta quizeífe , e tinha vinte 
A  Ufantes de guerra com feus camelos muito 
bem armados, e muita artilheria, e armas 
de toda a forte, que Ihe os Guzarates trou- 
xeram de Cambaya , e de todas as outras 
coufas neceífarias pera guerra Ihenao falta- 
va nada ; e que íé nao tomaíTe a Cidade 
por fome, fegundo ella eftava apercebida, 
tirando-lhe os mantimentos, quemes vinham 
da Jaoa , que tinham por coufá muito du- 
vidofa poder haver vitoria contra elles; que 
Ihe diziam iílo, porque fentiriam milito ve
lo em algum trabalho. Afonfo Dalboquer-

qüe
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que lhes difle, que lhes agradecía muito o 
leu coníélho, e que elle eítava já determi
nado pera cometer aquelle feito ; e aínda 
que o poder do Rey de Malaca folie gran
de , que inaior era o poder de Déos, por 
cuja Fe clles pelejavam ; que lhes rogava 
muito que efperauem ali mais alguns días, 
pera veretn o fim que Malaca teña , e de 
tudo o que paflalle levarem novas ao Rey 
da Chinaj e que elle lhes mandaría dar hu
ma galé , em que eftiveflem perto, donde 
haviam de defembarcar, pera verem o gran
de animo , com que os Portugueíés come- 
tiam a .Cidade, e fea modo de pelejar. Os 
Chins fizeram o que lhe Afonfo Dalboquer- 
que mandou, e pezando-lhes muito de elle 
nao querer que o 1’ervilTem naquella empre- 
zx , le forana pera as fuas náos, e mandá- 
ratn-lhe as barcas.

Afonfo Dalboquerque , como fe os 
Chins forana, mandou chamar todos os Ca- 
pitáes, Fidalgos, e gente nobre da Arma
da , e diffe-lhes o que paffára com elles, e 
como íicára afrontado de lhe dizerem, que 
haviam, aquella empreza por duvidofa , e 
que pera le defafrontar determinava de co
meter a Cidade, antes que le elles partifíem 
pera a China , e fazer nella huma fortaleza 
da manéira que pudefle fer, com determi
nado dea fufter, porque ifto era o que mais

com-
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compria ao fervijo delRey feu Senhor; 
porque nao na fazendo, aproveitava pouco 
aventurar muito em a tomar , por Malaca 
fer efcapula principal de todo o Mundo, 
e ali virem os Mouros de todas as partes 
bufear as eípeciarias, principalmente os do 
Cairo, e de M éca; e todos os que viviam 
das portas do eílreito pera dentro, que eram 
os que mais nojo faziam ao trato da India, 
e as náos de Portugal, que ali vieflem , cor- 
riarn muito riico de le perderem , fenao 
folie huma Armada muito grada* próvida 
de gente, e monifóes de guerra: que lhes 
pedia , que olhaífem todas ellas coufas, e 
determinadamente Jhe diffeflem O que feria, 
porque náo lhes parecendo bem fazer-fe for
taleza, nao aventuraría a vida de hum gru
mete por quantos Mouros havia em Malaca. 
Os Capitáes, depois de multas práticás pal
iadas tobre eíla materia, difleram-lhe, que 
nao tinham dúvida a fer fervijo delRey fa- 
zer-ié fortaleza em Malaca, pera fe fegurar 
o comercio daquellas partes , inas que illo 
havia de íer, tendo todas as coufes neceí- 
ferias, pera em breve tempo íé poder aca
bar ; que o que havia de fazer era cometer 
a Cidade, e dar hum caíligo ao Rey polo 
que tinha feito , e derribar-lhe aquella íua 
íbberba; e fe depois de tomada pudeífe ha- 
ver o neceíferio pera fazer fortaleza , que

a fi-
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a fizefle, com tanto que fe nao perdeíTe tem
po de tornarem acudir á India. Afonfo Dal
boquerque pareceo-Ihe bem ifto que difle- 
ram os Capitáes, e mandou-lhes que fe fofe 
fem pera as naos , e efHveíTem preñes, que 
elle lhes mandaría dizer o dia em que de
termináis de cometer a Cidade.

C A P I T U L O  XXII.

Como o grande Afonfo Dalboquerque , dia 
de Sanctiago pela menbad, carneteo a 

Cidade de M alaca, e o que 
nijfo pajfou.

ERa o grande Afonfo Dalboquerque táo 
devoto do Apoftolo Santiago, que de- 
pois de eftar ademado por todos que fe co- 

metelTc a Cidade, andou dilatando eñe ne
gocio alguns dias, pera no leu por máos a 
cfta obra, porque efperava que por Sus ro
gos , e merecimcntos lhe moftrafle NoíTo 
Senlior a Vitoria della, como fizera na to
mada de Goa ; c chegado o tempo, man- 
dou chamar os Capitáes, e difle-lhes, que 
elle determinava de cometer a Cidade ao 
outro dia , que era dia do Apoftolo San
tiago  , e que era neceíTario, primeiro que 
o fízeflem , praticarem onde , c como na- 
yiam de defembarcar , porque cada hum 
ioubefle o que havia de fazer. Os Capitáes 

Tom. m . h co-
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comcçàram a dizer o que lhes parecía ; e 
porque houve diveiTos pareceres antre el
les , que huns diziam, que fe cometcfle por 
huma parte, eoutros por outra, quiz Afon- 
fo Dalboquerque , primeiro que fe tomaiîè 
nenhuma determinaçao, que Ruy de Arau- 
jo , pela experiencia quetinha da terra , d it 
lèilè lèu parecer. Ruy deAraujo dille, que 
lhe parecia que dcviam de cometer a ponte 
primeiro que nenhuma outra coufa, porque 
ganhando-a , c fazendo-le fortes nefla, fi- 
cavam os nolTos antre a Cidade , e a po- 
voaçao Dupe, e o poder do Rey repartido 
em duas partes, e huns nao podiam focor- 
rer aos outros , lènao pela ponte , a quai 
cem homens coin pequeñas tranqueiras que 
nella tivefl'em., fe defenderiam a toda a for- 
ÿa dos Mouros que viefle ; e cometendo a 
Cidade por outras partes, como aiguns da- 
queîles Senhores que ali eftavam diziam, 
Malaca era tamanha , e tinha tanta gente 
do povo em ii , que havia o negocio por 
muito duvidoib , e corriam todos rilco de 
fe perderem. Afonib Dalboquerque ouvido 
Ruy de Araujo, fem mais outras rezôes, af- 
lèntou no leu parecer , e ordenou logo os 
Capiráes com fuá gente em duas batalhas 
pera irem cometer a ponte. D. Joao de Li
ma , Galpar de Paiva, Pernâo Perez Dan- 
drade, Sebaftiao de Miranda, Femao Gô

mez
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mez de Lemos , Vafeo Fernandez Coutir 
nho , e James Teixeira com QUitros Fidal- 
gos, e gente da Armada, defembarcaflem 
da banda da mefquita, e que elle corn Du ar
te da Silva, Jorge Nunes de L iao, Simao 
Dandrade , Aires Pereira, Joao de Soufa, 
Antonio Dabreu, Pero Dalpoem, Dinis Fer
nandez de Meio , Simao Martinz, Simao 
Afonfo, eNuno Vaz de Caftelo-branco com 
toda a outra mais gente delèmharcariam da 
banda da Cidade, e que depois de entradas 
as eflancias , huns, e outros acudiflèm ao 
meio da ponte, até verem a força dos imi- 
gos, epera onde osinclinava o feu anima * 
porque em coula que ainda naotinbam vif- 
to , nao lhes podia dar outra determinado 
fènao efta, e que onde viiTem a fua bandei- 
ra, ali acudiflèm todos. Ordenado ifto, def- 
pedio osCapitaes, que ié foilètn fazer prei- 
tes , e que ao outro dia em tocando Fuma 
trombeta vieilem a bordo da fua nao pera 
dali partirent. Afonfo Dalboquerque, como 
foram duas horas ante menhaa , polos es
pertar , mandou tocar a trombeta ¿ e elles 
iè embarcáram logo com toda a mais gen- * 
te, e vieram-fè a bordo da fua nào, e fei- 
ta a confiisao gérai, partiram todos jitptos, 
e chegáram á boca do rio em amanheccn- 
d o , e cometêram a ponte cada batílhd por 
onde lhe edava.aflinada. Q3rMoiiros cory

h ii a ar-
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a artilheria, que tinham nas eftanciàs, co- 
mecáram-lhes árirar, e com os efpingardôes 
ferlram alguns dos noflos. Como a primei- 
ra furia da fua artilheria acabou , mandou 
o grande Afonfo Dalboquerque tocar as 
trombetas, e em dizendo Sanctiago, foram 
todos apegados nas cftancias da ponte, ca
da bataiha em leu lugar, e de huma parte, 
e da outra acudiram infinidade de Mouros 
archeiros, e outras de lanças compridas, e 
pavezes Bilcainhos, tangendo leus anafis, e 
trombetas , e por hum bom efpaço pelejà- 
ïam muito bem, edefendéram as eftancias; 
mas os noifos, que eram daquclla banda da 
mefquita, por força darmas os entráram, e 
a elle tempo acudió o Rey de Malaca em 
luán A Ufante , e feu filho em outro com 
força de gente , c Alifàntes armados com 
camelos de madeira , com muitos artificios 
dentro , e fez tornar os Mouros às eftan- 
cias que tinham deixadas. D. Joao de Li
ma , Fernáo Perez Dandrade, e todos os 
outras, que eram naquella companhia, ven
de o R ey, cobráram novas forças , e lèm 
temor dos feus Alifàntes , cometêram tao 
animolàmente os Mouros, que foram logo 
em polie da meíquita , e o Rey iè tirou 
atids. Afonfo Dalboquerque, que ficava da 
BandadâCidade com todos os outras Ca- 
pitaes > e gente , cometêram a ponte-por

n6 Comment, de A. Dalboquerçüe



aquella parte ; e pofto que achaíTem grande 
reíiftencia , por ali acudir muita parte da 
gente;, que viera com o Rey armada dé 
muito boas armas , e muitos archeiros , e 
outros , que tiravam zarvatanas convictas 
crvadas, com que lhes feríram muita < parte 
da fuá gente , com tudo invejofos dos ou
tros Capitáes eítarem já fenhores da mefqui- 
ta, e do cabo da ponte , cometéram aos 
Mouros táo oufadamente, que lhes entrárám 
as ellancias por força , e matáram muitos 
delles , c puzeram-nos em desbarato. Dos 
nodos foram feridos muitos, ealguns^mor- 
réram das leías de herva.

C A P I T U L O  XXIII.

Jpe como ludo Bandao Capitao do Rey 
de Malaca , vendo o defarranjo dos mou
ros , os fo i Jbcorrer com bum corpo de gen
te , e o que nijfo paJJ'ou, e como o Rey foi 

fugindo y e os nojfos o fegutram.

V Endo Tuáo Bandao Capitao do Rey 
de Malaca, o quai tmha huma eftan- 

cia na ponte embandeirada de bandeiras das 
ibas cores, o defarranjo dos Mouros, apar- 
tou-fe com fetecentos Jaos , e outros dous 
Capitáes com elle , e foi acudir á ponte pe
la banda da Cidade* com determinado de 
dar ñas coilas dos noílos. Como Afonío Dal-
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boquerque os vio vir por huma rua princi* 
pal da Cidade, apartou de fi Joáo de Sòu- 
Èi, Antonio Dabreu, e Aires Pereira com a fita gente, que os íbfiem cometer, >étel
les o fizeram com tanta prefTa , que antes 
que os Mouros chegaíTem ás eftancias, pu- 
zemm as lanças nelles com tanto animo , 
que os íizeram tornar atrás. D. Joáo de Lio
rna , e os outros Capitacs, que eftavamr da 
banda da mcfquita como víram os Mouros, 
acudíram a tomar-lhes a tíianteira, ematá- 
ram logo ali alguns. Os outros comò fe 
víram atalhados de huma banda, e da bu
rra , lança ram-fe todos ao rio. Os marinhéir 
ros , que cftavam nos bateis, acudíram lo
go , e matárarh todos , que nao fiOou ne- 
nhum, fendo já morto o íeu, CapitaoTuao 
Bandao, e os dous Capitáes, que copi elfe 
efam, e acabado ifto, recolíieram-fe as. é£* 
tàncias. D. Joáo de Lima, e os outros,’ qué 
éram na fuá companhia, vendo, depois de 
eftarem ñas eftáñeias, que o Rey fe hiá re- 
colhendo por huma ladeira arriba, fofaift- 
no feguindo , « pelejando íempre com os 
Mouros  ̂ O R ey , e o fillio, que hiam era 
cima de feus Aüfantes , vendo-fe apreífados 
dos nofibs, fizeram volta com dous mil ho- 
mens, que levavam em lúa companhia. Os 
Capóacs ¡os efperáram na boca de huma nía , 
e com muito esforçû , e boa determinaçao

pu-
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puzeraro as lançds nos Alliantes , qué v r  
nhaip na dianteira* e dizem que Eernao Go
mez de Lemos Foi b prime ira; e como os 
Alitantes foffrem tmal íereai fé lid osvo lvé- 
ratniQ callo atráse ederam pcdbs Mouros , 
e ¡puzerammos emndesbarato. O  Alitante, 
em que ouRey hia com a dor da marte, 
tomoli so» nçgroiy qúe o mandava com a 
tromba,, e dandou grandes uraasy o fez em 
pedios Í* e o  Rey fe knçoufôra délie já 
ibrido enrhuma ormo, ep or nao ter conhe- 
cido jfe talvDU y.feelle., e feu fillio , e o Rey 
de Pad ièu gerirai, (que era vindo a Mala
ca liavia pouco3 «lias perâ  calar com huma 
lúa filha, ) ferecofhêram pera d cabo da Ci- 
(lade. Afonfo Dalboquerque com a outra 
gente;; entrádas as-efiancias, foram íeguind© 
osMouros ,porhuma rúa, que vinlia rer á 
ponte, e matáram muitos délies; e porque 
a gente da Cidade , que andava pelas ruas 
pelejando com os nodos, era mnita, arrê  
ceandó-fe Afonío Dalboquerque que fe def- 
maadaíFeni ; felos recolher pera a ponte, e 
mandou fazer huma tranqueira da banda da 
Cidade-, e deo cuidado della a Jorge Nu- 
n e z d c  Liáo , e a Nuno Vaz: de Gafielo- 
brancó, e que dali varejaflem com a artillic- 
ria httma rua principal, que á ponte virilia 
ter. Gomo os Momos ifto virarti, reco Ihé- 
ram-iè ás outras ruas ria Cidadc, è vendo-
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fe Afonfo Daíboquerque defafogad©: delles, 
mandou fazer outra tranqueira da banda da 
mefquita , que viefle do río enteílat nella, 
de maneira que a ponte ficava no meio , e 
£m quanto fe ellas tranqueiras faziam pmaiv- 
dou Gafparde Paiva comcemhomenfc, que 
como a virado come^aíle a ventar, puzeffe 
fogo á Cidadc daquella parte y e a iSimao 
Martinz com ouiros oem ? homens., sapero 
puzeíTe ás cafas > do Rey. ,  que eílatfqmda 
banda da mefquita. G om oofog©  tomou 
poíTe de huma parte.,, fe da outra, cfoi táo 
grande, que queimou grande partc <éá\ Gí- 
dade. Como os Mouios víram o fo g o j ar
red áram-fe longe da noíTá gente. Queimou- 
fe aquí huma cafa de mádcira mui/ grande, 
e mui bem lavrada de maeenaria ,que.léria 
de trinta palmos em quadiado, toda' cozi- 
da em ouro , a qual ellava aífentada fobre 
trinta rodas, cada huma tamanha comohum 
quarto, e tinha hum corucheo, que era o 
remate da caía, mui alto, cheio dé bandei- 
ras de feda, e ella toda emparameácada de 
pannos mui ricos de leda , porque haváa de 
andar dentro nclla o Rey de Pao. com lúa 
xnulher, fiUia do Rey de Malaca , pela Ci- 
dade , com grandes tangeres , e feftas, é 
em as calas do R ey; e outras por ali atre- 
d o r, que fe queimáram, le queimouhuma 
grande loma ac mercadorias, e outrás-ioou-

fas
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fas muito sicas , que o Rey tinha nps feus 
Pajos. E  acabado ifto, le recolhérám pera 
a ponte, dude os nóáos eftavam, e feriam 
duas horas depois do meio día , e a gente 
ainda nao tinha comido. Os Capitaes, a que 
Afonfo Dalboquerque tinha dado cuidado 
do fazer das eítancias , foram-fe a elle , e 
diíleram-lhe, que a gente de canfada, e por 
as calmas ferem glandes hia já de muito má 
vontadé ao trabalho, que feria hora confe- 
Iho recolherem-fe, e defeanjarem. Afonfo 
Dalboquerque diílimulou comelles, porque 
defejava de acabar as tranqueiras, e dormir 
aii aquella noite ; e porque tornáram outra 
vez com inais infla ncia a talar-lhe niflo, fez 
da neceiflidade virtüdc, e léndo j;í Sol pol
io, come^ou-fe a recolher. aos bateis. QsMou- 
ros como es víram recolher, com os elpin- 
gardóes, flechas, e zarvatanas comejáram 
a ferir alguns dos noílbs , e com toda ella

Erefla, mandpu Afonfo Dal boquerque reco- 
1er cincoenta bombardas groflas , que ti- 

nham ¡mimado ñas eftancias da ponte, c co
mo foram ñas naos, mandou curar os feri- 
dos, que .feriam fetenta, e dos feridos com 
herva náo efeapou nem hum, fenáo Fernao 
Gómez de Lomos , que em o ferindo foi 
logo queinkado com toucinho , que depois 
de Déos Ihe deo a vida.
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c a p i t u l o  XXIV.

Como o Rey de Malaca , depo'ts de os 
Portuguefes ferem recolhidos ds míos, tor
mo a refazer as eftancias, e fe  fe z  forte 
na ponte : e do recado , que Ütemutaraja 
mandón ao grande Afonfo Dalboquerque.

. j .. . . - . -  ̂ -

R Ecolhidos todos ds náos, mandou lo
go o Rey reformar todas as eftancias, 

e fazclas rnais fortes do que eftavam, e poz 
nellas dobrada artilheria, da qual havia mui- 
ta quantidade cm Malaca , como adiante 
fe dirá , e mandou atalhar a ponte com 
tranqueiras muito fortes , e em huma rúa 
principal , que vinha da Gidade pera ella 
mandou fazer outras , e nellas poz muita 
artilheria, e da outra parte da mefqüita fez 
outro tanto , c pela banda da praia, onde 
era o deiembarcadouro, mandou lanzar mui
ros abrolhos cheios de herva pera encrUvar 
a noffa gente, quando fahifle em.ierra ; e 
porque os Jaos , que era a principal .gente 
que elle finita , andavam deícontentCs de 
lhes nao pagar, polos contentar, mandou- 
Ihes pagar tudo oque lheseradevido deleu 
foldo, e tres mefes dante mao; arreceando 
le que Afonfo Dalboquerque Ihe tornaíTe 
outra vez a cometer a Gidade ; e  andando 
fortificando fuas eftancias, humJao, homern

prin-
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principal, que le chamava Utetnutaraja, que 
yivia na povoagao Dupe, o qual teria cin* 
co j ou íéis mil Jaos feus eícravos , e de 
feus genros, e filhos, homem ¡muito rico, 
e que tratava mui grullamente por todas as 
partes do Mundo y  mandón hum preíénte 
de fandalos a Afon fo Dalboquerque, e íe- 
cretamenté; pedir-lhe IqgurO pera li, e pera 
toda aquella póvoa^ao,¡ern que elle vivía, 
dizendo , que bom elfe quena ter paz , e 
amizade , e  fervir EIRey de Portugal na- 
quella Cidade 4 em tudo o que elle pudeíTe. 
Áfonfo Dalboquerque aceitou fuá amizade, 
e mandou-lhe o feguro, e por vezes ni gu
iñas dadivas , trabalharido íempre polo ter 
da fuá parte. fE porque-o concertó , que 
com elle tinha; afrentado;, era , que nao déí- 
ié nenhuma ajuda ,, nem fávor ao Rey de 
Malacapaífados tres dias, mandou-lhe di- 
zer , que lhe era diro , que depois de Ihe 
ter mandado o feguro, ajudava o Rey com 
fuá gente; a fazer as eftanciás na ponteque 
nao era iílo o que ambos tinham concerta
do, nem lei de amizade, favorecer íéusimi- 
gos contra elle. Utemutaraja lhe relpondeo, 
que eraverdade , que elle dava alguma aju
da de gente aó Rey pera o fazer das eftan- 
cias , más que era pouca, e fazia rilo por 
diffimular com elle , porque de ourri ma- 
neira nao pedería viver na térra alheia, fe

o añi
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o aíG nao fizefle. E  com tudo iílo Afonfij 
Dalhoquerque nao deixou de lhe guardar o 
feu leguro , e mandou aos Capitacs , que 
em a fuá povoajáb nao tocafjem , e nao 
polo elle náo ter melhor merecido que os 
outros, mas felo por ter menos imigos na 
Cidade. E  aífi deo a enterfder aos Merca- 
dores Mouros eílrangeiros, que elle nao qui- 
zera mandar rouhar a Cidade por amor del- 
les i e porgn que fe fe o Reynaoquizef- 
fe deícer da fuá opiniao, que elle nao pe
dería ter agente, tornando outra vez aco
meter a Cidade, que a nao déftrüílTem. E 
dali por diante os Mercadoreseram es que 
aconlélhavam ao Rey , que náo quizeíTe 
guerra, e que fe concertaííe, e fizefle pazes 
com Afonlo Dalboquerque ; mas como o 
Rey eftava já obflinado, náo deo por feus 
confelhos , dizendo-lhe , que mui poucos 
dias havia que lhe aconfelhavam ocontrai- 
ro daquillo.

Afonlo Dalboquerque, pallados alguns 
dias , vendo que o Rey lhe náo mandava 
recado , tendo já experimentado  ̂feu poder, 
c o esforjo dos Portuguefes , pezou-llie, 
porque forjadamente lhe era neceíTario me
ter outra vez a gente no trabalho paliado, 
por lhe acabar de aman jar fuá foberha , e 
nao havia na térra maneira pera fe fázer 
fortaleza, que era o feu principal intento, 

> nem
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nem Ruy de Araujo nao fabia dar rezao 
de nada , porque todo o tempo, que efteve 
cativo , eltava fechado cm huma cafa. E 
por outra parte vio que deixando Malaca 
cm poder dos Mouros , era total damno 
pera o trato da India , ¿ das ñoñas náos; 
c com ellas dúvidas , que Ihe eram fempre 
prefentes, nao fabendo a fallida, que tena 
eíte feito de Malaca , poz tudo ñas maos 
de NoflbSenhor, porque elle foi fempre o 
mclhor remedio , que acliou em todas as 
coufas , e com ella confianza come^ou de 
dar ordem , e fazer-ie preñes de algumas 
coufas, de que tinha neceífidade, pera ou
tra vez cometer a Cidade.

C A P I T U L O  XXV.

De corno o grande Afonfo Dalboquerque 
fe fe z  prejles pera tornar outra vez a co
meter as éftancias, que o Rey tinha feito  
na ponte: e canto os, Cbins Ihe pedtram li- 
cenfa pera fe  irent pera fuá térra : e do 
Embaixador, que com tiles mandón ao Rey 
de Sido.

V Endo o grande Afonfo Dalboquerque, 
que o Rey pela pouca conta, em que 

tinha os Portugueíbs, (nao tendo rezao pe
la experiencia que tinha tomada, o primei- 
ro día que comctéram a Cidade,)  tornava

ou>
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outra vez afazer eltancias em a ponte com 
gente, c artilheria pera fe defender, deter- 
uiinou com feu animo invencivel. de o tor
nar a cometer, e quebrar-lhe iua ioberba, 
e-pera ilio ordenou hum Junco grande com 
muita gente, e artilheria, porque sao navios 
muito alterólos, e íicava íobranceiro íobre 
a ponte , pera le os noíTos valerem delle, 
e mais a feu falvo poderem cometer as e f 
tancias , que os Mouros tinham feitas : e 
fez Capitáo do Junco Antonio Dabreu , e 
mandou-lhe , que ordenaíTe nelle apofenta- 
mento pera a gente, e mantimentos, e to
das as mais coulàs necelTarias pera aquelle 
fcito i porque vindo alguma grande cluiva, 
fe pudelTeni recolher a elle, e os mantimen
tos , de que tinlia muita neceflidade, fe nao 
pcrdeflem ; e pera guardà delle Junco man- 
dou huma caravcla, de que erá Capitáo Si- 
máo Afonfo, e a galé grande, ení que hia 
Duartc da Silva por Capicao, pera o revo
caron ; c preíles tudo ilio, dille a Antonio 
Dabreu, que fe fofle polo rio arriba, e paf 
falle huma coroa de arèa, que citava antes 
de chegar i  ponte, e que elle corri toda a 
mais gente o iria leguindo j e porque o Jun
co demandava muita agua , e a nao pode 
paíTar por ferem aguas mortas, quiz Afon
fo Daiboquerque, por nao perder mais tem-. 
p o , mandar outro mais pequeño, e tambera
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nao pode nadar, que ibi forcado efpe- 
rar as aguas vivas. O Rey de Malaca, co
mo vio que o Junco nao podía paliar a co
rúa , e que todavía eítava a li, e nao fe tor
na va pera trás, mandou quatro barcos cheios 
delenha, breu, eazeite pera oqueimarem, 
e ein a maré comeando a defeer punham- 
Ihe o fogo , c deixavam-nos ir ao fom da 
agua pelo rio abaixo direitos ao Junco , e 
iíto fizeram por nove noites continuas. Ven
do Afonfo Dalboquerque a ordena em que 
íc os Mouros punnam pera Uie queimarem 
o Junco, mandou aos Capitaes, repartidos 
cada noite , que foffem dormir junto dellc 
nosbateis, e corn goroupezes, e arpeos com 
cadeias de ferro defviaílem os barcos, que 
vinham acezos, de maneira que fe nao quei- 
maíTe o Junco, e elles ordenáram-fe tambem 
que elle ardil dos Mouros ficou em vao: e 
nefta detenga, que fe fez em efperarem pe
las aguas vivas, mandou Afonfo Dalboquer
que aos ferreiros, que trouxera comíigo de 
Goa, que aífentaflem fuas forjas, e come- 
£aíTem a concertar algumas armas, que ef* 
ravam defconcertadas , e fizeram armazem 
pera as béílas, porque tinham muirá necef* 
lidade delle , e ao Feitor da Armada que 
tiveíTe preítes pipas , machados, enxadas, 
picóes , e tudo o necelfario, pera que ga- 
nhando-fe a ponte , fizeilem logo efianciaa
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nella , e que mandaíle fazer mantas, pera

5[ue debaixo do emparo dellas andafle a nof- 
a gente mais lcgura das bombardas dos imi- 
gos ; e como tudo folie acabado, e pref- 

tes , o fizeíTe embarcar ñas barcas grandes 
dos Juncos que tomara ; e porque Afonfo 
Dalboquerque foi certificado , que o Rey 
determina va , tanto que a noíTa gente det 
embarcaílé , mandar muitas atalaias, mili
tas lancharas de noite queimar a nofla Ar
mada , mandou a Pero Gonjalves Piloto 
mór, que com toda a gente ao mar vieíTe 
dormir ás naos cada noite, e que elle man
daría ter boa vigía nelles, porque tendo al- 
gum rebate, oíocorrelle le folTe neceflarío.

Andando Afonfo Dalboquerque orde
nando todas ellas couíás, os Capitáes Chins 
foram a elle, e pedíram-lhc liccn^a pera fe 
irem, por quanto o tempo da fuá mou âo 
era chegado, e que lhe pediam por mercé 
Iha déífe tambem, pera levarem numa pou- 
ca de pimenta , que tinham ñas naos , de 
lium Mcrcador Mouro natural de Malaca, 
de que tinham recebido muito boas obras; 
e elle por lhes fazer mercé lha deo, e man
dou dar a todos os mantimentos , de qué 
tiveflém neccílidade pera íiia viagem, e fez- 
Ihes mercé de algumas coufas , que ainda 
tinha de Portugal, e pedio-lhes, (pois fe 
quenam ir ,) . que fizcubm o caminho por
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Siao, porque quería mandar em fuá com- 
panhia hum meíTageiro com cartas pera o 
Rey. Elles foram diíTo muito contentes, e 
prometéram-lhe de o aprefentarem ao R ey, 
c tornarem com a reporta muito cedo , e 
louvarem-lhe muito o esforzó dosPortugue- 
fes, e o poaco receio que tiveram no co
meter das bombardas dos imigos» Afonfó 
Dalboquerque fez logo preftes Duarte Fer
nandez , que fbra cativo com Ruy de Arau- 
jo , e fabia muito bem a lingua, e por el
le efcreveo ao Rey de Siao o acontecido 
em Malaca, e que fuá determinadlo era def- 
truila , e fazer nella fortaleza, e lanzar os 
Mouros fóra , que folgaria, que as gentes 
da fuá térra vieflem viver a ella. E queEl- 
Rey D. Manuel Rey de Portugal feu Se- 
nhor, por fer certificado que elle era Gen- 
tio, e nao M ouro, lhe tinha muita afeijao, 
e defejava de ter paz, e amizade com elle, 
e lhe tinha mandado , que todas as naos, e 
gentes de íéu R eyno, que quizeffem ter tra
to em feus portos, lhe déíTe todos os íégu- 
ros, que lhes foflern neceífarios: E por elle 
Duarte Fernandez lhe mandou huma efpada 
das ñoñas, toda guarnecida de ouro, e de 
pedraria, feita ao noíTo modo \ e defpacha- 
do Duarte Fernandez, os Chins fe paitíram 
pera fuá térra muito contentes de Afonfo

Parte III, C apitulo  XXV. 129

X CA-



C A P I T U L O  XXVI.

A ja la  , que o grande Afonfo Dalboquerque 
fe z  aos Capitaes , e gente da Armada 

pera outra vez cometer a Cidade, 
e o que niffo pajfou.

T Endo o grande Afonío Dalboquerque 
todas as coufas preftes , que eram ne- 

cclTarias pera tornar a cometer a Cidade, 
foi-Iíie dito, que havia alguns Capitaes, que 
diziam , que Ine nao parecía íérvijo delRey 
fufter-íé, nem fazer nella fortaleza. Adver
tido difto , mandou-os chamar á fuá náo, 
e a todos os Fidalgos, e Cavaleiros da Ar
mada , e difle-lhes : Senhores, bem fereis 
Sembrados, que quando fe ajfentou de come- 
termos ejla Cidade, fo i com determina cao 
de Je fazer fortaleza nella, porque ajftpa- 
rcceo a todos que era neceffario , e depois 
de a ter tomada , eu a nao quizera lar
gar , e porque todos mo aconfelhaftes , a 
deixei, e me rccolhi; e efiando preftes co
mo vedes, pera outra vez Ibe tornar a por 
as víaos, foube que eftaveis jd  doutro pa
recer , e ifto niio deve fer polos Mauros te- 
rem levado a melbor de nos, Jenao pormeus 
peccados, que merecem nao fe  acabar efte 
jeito  como eu defejava ; e porque minha 
vontade , e determinacdo he , em quanto
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forGovernador da India, naopelejar, nem 
aventurar gente em térra , fatvo naquelles 
lugares, em que bouver de fa zer fortaleza 
pera osfujier, como vos já  tenho dito: Pe- 
fo-vos muito por mercó, que aínda que jd  
ejlé ajfentado por todos que fe  faga , que 
de novo me deis livremente vojfos parece
res por efcrito do que devo fa z e r ; porque 
como dejlas coufas hei de dar conta, e re
zno de mim a EIRey D. Manuel NoJJb Se- 
nhor, nao quero eu Jo fer culpado nellas j 
E pofto que baja muitas rezoes, que vos 
eu podía dar pera tomarmos efta Cidade, 
e fazermos fortaleza nella pera a fu fter , 
duas Jos vos aprefentarei aquí , por onde 
nao deveis de tornar atrás do que tendes 
ajfentado. A  primeira o grande ferv ifo , 
que faremos a N0JJ0 Senhor , em lanpar
íaos os Mouros jora defta térra , eatalbar- 
mes a ejle fogo da Jeita de Mafamede, que 
nao pajje mais daqui por diante \ e eu e f  
pero nelle, que acabando nos ifto, feja  ca- 
minbo pera os Mouros nos deixarem a In
dia de todo, porque a maior parte delles, 
ou todos , vivem do trato defta térra , e 
sao feitos grandes, ricos, e fenhores de gran
de thefouro: e de crer b e , que pois o Rey 
de M alaca, fendo jd  huma vez desbarata
do , e tendo exprementado noffas farpas, 
jém efperanca de Ihe vir focorro áoutra

1 ii par-
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parte , bavendo dezafeis dias que ijlo be 
paffado, nao tenta ter negocio comnofco pe
ra figurar fiu  eftado, que N  fio Senhor Ibe 
cerra o entendhnento, e endurece fiu  cora
ndo , e quer que ejle feito de Malaca f i  
acabe, po'ts conietendo nós o caminbo doef- 
treito , onde me EIRey por muitas vezes 
tinha mandado que fo fie , (porque ali pa
recía a S’ua Alteza que f i  podía atalbar 
o comercio , que os illauros do Cairo , de 
Méca, e de Judd tem neftas partes' : ) bou- 
ve por fiu  férvido de nos trazer aqui, por
que com f i  tomar Malaca ficam as partes 
do ejlreito carradas, por onde elles nunca 
mais podem meter nenhumas ejpeciarias.

E a outra rezno be o mais férvido, que 
faremos a EIRey D. Manuel em tomamos 
ejla Cidade, por fer fonte de todas as es
peciarías , e drogarías, que os Mouros da- 
qui levam cada anno pera o ejlreito , fim  
Ibas pódennos defender, e cortando-ibes ef- 
ta efiapola tao antiga , nao Ibes fica ne- 
nhum porto, nem lugar tao connnodo neftas 
partes, donde as poffam baver \ porque de- 
pois que ejíamos em pojfe da pimenta do 
Malabar, nunca mais o Cairo teve nenbu- 
nta , finito a que Ibe os Mouros levavam 
deftas partes , e quarenta , ou cincoenta 
naos y que cada enno daqui vao carregadas 
de todas as fortes de ejpeciarias pera Mé-
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ca , nao fe  podem tolher fem  grandes def
pezas , e grandes Armadas , que continua
damente henecejfario andarem nogolfao do 
cabo do Comorim : e a pimenta do Mala
bar , de que podem ter alguma efperanpa, 
por terem o Rey de Calicut da fuá parte, 
em nojfo poder eftá , nos olhos do Governa
dar da India, donde aos Mouros nao podem 
levar tanto a feu fa h o , como elles cuidam ; 
e eu tenbo por muito certo que tirando-lhes 
ejle trato de Malaca de fuas maos, que o 
Cairo, e M ica fe  percam de todo, e a Ve
ne za nao vá nenhuma efpeciaria , fenao 
aquella , que a Portugal forem comprar. 
E fe  vos parece que por Malaca fer gran
de Cidade, e de muita gente, Jera traba- 
Ihofa deJuJler, nifto nao deve de haver dtí- 
vida , porque ganhada a Cidade , tudo o 
demais do Reyno be tao pouca coufa , que 
nao tem o Rey donde fe pqfja reformar; e 
Je arreceais, que tomando-fe a Cidade faca  
grandes defpezas , e polo tempo nao baja 
onde fe  a noJJ'a gente, e Armada pojjam pro
ver , eu confio na mifericordia de Déos, que 
fenhoreada Malaca com huma boa fortale
za , Je os Reys de Portugal tiverem nella 
quern a bem faiba governar , e grangear, 
que os direitos da térra paguem todas as 
defpezas , que fe  nella fizerem  ; e fe os 
Marcadores , que a ella fohiam de v ir ,

acof-
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acojlumados a viver debatxo da tyramia 
dos Malayos, goftarem da nojfa ju jli$ a , e 
verdade, franqueza, e brandara, e virem 
os Regimentos delRey D. Manuel NoJJo Se- 
nbor, em que manda, que todos os feus vaf 
falos nejlas partes Jcjam mui bem trata
dos , eu me afirmo, que todos venham vi- 
ver a ella , e fafam  as paredes das cajas 
de ouro: e todas ejlas coufas, que vos aqui 
aprefento , fe  carram com ejla chave de 
meia volt a , que hefazermos fortaleza nef- 
ta Cidade de Malaca, e fu jlela , e ejla tér
ra Jer /enhorcada de Vortugue fe s , e EIRey 
D. Manuel chamar-fe veraadeiro Rey deb
ía , e por ijfo peco-vos por mercé que olheis 
bem a empreza que tendes ñas maos, e nao 
na deixeis perder. Acabado o grande Afon- 
fo Dalboquerquc de fazer leu arrezoamen- 
to , como tenho dito , os que eítavam no 
coníelho tiveram antre li diverfas opinioes 
por huma parte, e pela outra, e o fim que 
houvc elle coníelho, fo i, que os mais le tor
naran! aflamar, que era férvido delRey to
mar-fe a Cidade de Malaca , e lanzar os 
Mouros fóra , e fazer fortaleza nella. Os 
outros foram de contraira opiniáo, e difle- 
ram, que nao devia de cometer mais a Ci
dade , porque era couía muito duvidola aca- 
bar-íe aquelle feito , e que baílava a vin- 
ganfa, que tinha tomado nos M ouros, do

que
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que fora feito a Diogo López de Sequeira, 
e á fuá gente ; e que ainda que houvefle 
todas as coufas neceílarias pera fe fazer for
taleza, nao havia tempo pera le poder aca
bar , porque eftavam já no cornejo da mou- 
çao, e era forjado acudir á India, porque 
nao fabiam o aliento, que as coufas ele Goa 
tinham tomado, depois de fe partirem dél
ia. Vendo Afonfo Dalboquerque ellas diffe- 
renças, que havia no confelho, foi-fe com 
o parecer dos mais, e alíenrou de cometer 
aCidade, e fazer-fe forte nclla ; e rodas as 
outras dúvidas, que fe offereciam pela ou
tra parte, polas ñas máos de NoíTo Senhor 
Jefus Guillo , porque elle ordenaría tudo 
como folle feu fervijo , e mandou fazer 
hum aíTento polo Secretario , em que elle 
aílinou , e todos os Capitaes, Fidalgos, e 
Cavaleiros, que ali eílavam.

C A P I T U L O  XXVII.

Como o grande Afonfo Dalboquerque tornou 
a cometer a Cidade, como eflava afin

cado : e como entrón a ponte por for
ça de armas, e fe  fe z  forte nella.

T Omado o parecer dos Capitaes, Fidal
gos , e Cavaleiros da Armada por leus 

aflinados , como tenho dito , determinou 
o grande Afonfo Dalboquerque de cometer

a Ci-
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aCidade, etomando-a, com ajuda deNof- 
fo Senhof fazer-fe forte nella; e porgue os 
Mouros eftavam bem apercebidos, etinham 
ordenado melhor fua defensao, do que a ri
verain a primcira vez que os noilos a cn- 
tráram, aflentou com todos os Capitâes de 
cometer a ponte com toda a gente em hu
ma batalha. AíTentado iílo, foram-fe todos 
ás fuas náos pera eftarem preñes , efperan- 
do o dia, que havia de fer preamar de aguas 
vivas, pera ojunco poder chegar á ponte; 
e chegado eñe tempo , huma leña feira, 
duas horas ante menhaa , mandou Afonfo 
Dalboquerque, polos efpertar, fazer o final, 
que llie tinha dado , e elles como eftavam 
já preñes , vieram-fe a bordo da íua nao, 
e aali abaláram todos juntos em leus bateis ; 
e íendo já Antonio Dabreu no Junco hum 
tiro de béfta da ponte , começàram-lhe os 
Mouros adrar de huma parte , e da outra 
com efpingardoes, zarvatanas, e fetas erva- 
das, e com bombardas, que lançavam pe- 
louros de chumbo tamanhos como de elpe- 
ra, vafavain o Junco de huma parte, e cía 
outra ; e como Antonio Dabreu nao bufca- 
va nelle lugar íadio pera remedio dos tiros 
que lhe tiravam, foi o primeiro, que ferí- 
ram com hum pilouro de efpingardáo , que 
lhe deo pelas queixadas, elevou-lhe muitos 
dentes com parte da lingua. Afoníb Dalbo»

quer-
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querque, que hia no feu batel pegado com 
o Junco , vendo Antonio Dabreu ferido, 
jmndou-lhe , mais por força que por fuá 
vontade , que le fofle curar ás náos , e a 
Pero Dalpoem que fe metefle nelle, e elti- 
vefle por Capitao até Antonio Dabreu 1er 
sao. PaíTada ella demora, que aqui tiveram, 
que foi pouca , tornáram outra vez a ir 
com o Junco dianre , naquella ordem que 
levavam ; e como abalroou a ponte , por 
fer muito alterólo , e ficar fobranceiro fo- 
brelia , como tenho dito, os Mouros nao 
podendo fofre# o máo tratamento, que lhe 
os noflos faziam de cima da gavea com 
muñas panelas de pólvora, lanças de arre
medo , e cfpingardadas, fugíram, largando 
a ponte , e recolhéram-fe ás eftancias, que 
nella tinham de huma parte , e da outra. 
Afonfo Dalboquerque, vendo que os Mou
ros le começavam a embarazar, mandou aos 
Capitaes que apertaflem os bateis mais do 
remo, e todos juntos foram cometer as es
tancias , como eílava aflentado ; e podo que 
achaíTem grande força de Mouros nellas, 
que Ibas defendéram por hum bom efpaço 
com muito esforço, com tudo foram entra
dos dos noflos , e desbaratados. Nella en
trada foi milita gente nofla ferida, e dous, 
ou tres mortos; mas foi á culta de muitos 
Mouros , que ali morréram : e vendo-fe

Afon-



Afonfo Dalboquerque fenhor da ponte, dei- 
xou-fe eftar quedo com íua bandeira, e par
te da gente, emandou certos Capitaes, que 
foíTem ganhar a mefquita, e outros, que 
cometeflem humas tranqueiras, que os Mou- 
ros tinham feitas na boca de huma rúa, que 
vinha ter á ponte , e que huns , e outros 
nao paflaíTem dali i'em leu cerro recado. Che- 
gados os Capitaes ás tranqueiras, ainda que 
achaflém alguma reiiítencia, ouveram-fe tao 
valerofamente, que dcsbaratáram os Mou- 
ros , e foram em pofle deilas. Os outros, 
a que coube em forte cometerán a mefqui
ta , como naquella eltancia eftava o Rey 
com muita gente , e Alifantes, deram-Ihes 
muito trabalho , porque fe defeiidéram táo 
esforzadamente, que durou hum bom elpa- 
go fem os poderem entrar. Afonío Dalbo
querque , vendo da ponte o eftado em que 
os noífos eftavam, fbi-le a rnais andar com 
toda a fuá gente a dar-lhe coilas; e porque 
na boca de huma rúa grande , que vinha 
ter á mefquita, onde elle eftava, havia mui- 
tos Mouros, que íicavam ñas coilas de al- 
guns Capitaes, que liiam feguindo o R ey, 
que fiigia com tres mil homens de padefes, 
aeixou-fe eftar ali com fuá bandeira , e gen
te , e mandou-lhes dizer que eftiveflem que
dos , c fe recolheflem pera onde elle efta- 
va , porque lhe íicavam muitos Mouros ñas

cof-
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codas, e elles recolhêram-iè logo, e depois 
de lèrem juntos, deixou Afonfo Dalboquer- 
que em guarda da mefquita , e eftancias, 
Jorge Nunez de Liào, Nuno Vaz de Caf- 
telo-branco, James Teixeira, e Dinis Fer
nandez de Melo com alguma gente, e elle 
com a mais que fìcava voltou lobre a pon
te , e mandou aos Capitaes, que eftavam de 
huma parte, e da outra, que fe deixaíTem 
eftar, e nao travaíTem com os Mouros, ain
da que os vieílem cometer, até elle fortifi
car a ponte, e mandou quatro barcas gran
des , que tinha com bombardas grofias, que 
fe paílaíTcm da outra banda, e que varejaf- 
fem o campo pera huma paite , e pera a 
outra, e fizeflem arredar os Mouros de ma- 
neira, que pudeífe trabalhar a gente mais a 
Jeu falvo ñas eftancias ; e ordenado ilio, 
mandou tirar todas as moniçdes que trazia 
no Junco, e começou-as ; ecomo todos tra- 
balhavam por vontade , em breve efpaço 
fez duas tranqueiras muito fortes, huma da 
banda daCidade, e outra da mefquita, com 
pipas cheas de terra, e madeira, e poz nel- 
las muita artilheria, e mandou cubrir a pon
te, e o Junco com ola, pera recolhimento 
da gente, porque o Sol era muito grande, 
e arreceava-íe que com o trabalho adoecef- 
fem todos.
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C A P I T U L O  XXVIII.

De como o grande Afonfo Dalboqucrque 
mandou focorrer os nojjos, que ejiavam na 
boca da rúa, que vinba ter á ponte: e co
mo XJtamutaraja , e Ninacbatu, e outros 
Mercadores , vendo o desbarato da Ctda- 
de} Je vieram meter em fuas maos.

A Ndando o grande Afonfo Dalboquer- 
que nefta preda de acabar de fortifi

car as eflancias, que fazia na ponte, vendo 
que os Capitáes , que elle tinha mandado 
que elUveílem ñas bocas das rúas , por nao 
íahircm de feu mandado , paflavam muito 
trabalho, que lhe os Mouros davam, com 
bombardas que tinham podas nos terrados 
das fuas cafas, e com eípingardas, com que 
lhe tiravam, mandou com muita preíTa Gafi- 
par de Paiva, Fernao Perez Dandrade, Pe
ro Dalpoem , Antonio Dabreu , que já a 
efte tempo eftava bem da íiia queixada, 
que lhe foflem acudir com a fuá gente por 
huma rúa da Cidade , e a D. Joao de Li
ma , Aires Pereira, Simao Dandrade, Si- 
mao Maitinz, e Simao Afonfo por outra, 
que vinham ter onde os Mouros eftavam ás 
lanzadas com os nodos, e foflem correndo 
toda a Cidade, e nao deflem vida a nenhu- 
ma pefloa que achaflem, e que elle lhes iría
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dando coilas com fuá bandeira real; e pof- 
to que os Mouros foflcm muitos , os Ca
pitaes os cometéram tao valerofiífímamente, 
que nao podendo ellos reíiílir á furia, com

Íiue os cometéram , voltáram as coilas, e 
oram-fe fugindo; e alguns, que foram niais 

apertados dos ñoños, Ianjáram-fe ao mar, 
cuidando que ali tinham lúa i’alvajao. Os 
Marinheiros, que Afonfo Dalboquerque ti- 
nha mandado nos efquifes que andaflem pe
lo rio , acudíram logo, e matáram todos os 
que puderam alcanzar; e ícndo Sol pollo, 
os Capitaes fe rccolhéram á ponte , onde 
tinham já íiias cílancias muito fortes feitas 
de huma parte, e da outra , e Afonfo Dal
boquerque apoíentou-íe no meio , e eílive- 
ram toda aquella noite em vigia , e mandou 
aos Capitaes das barcas , que eítavam no 
rio , que toda a noite atirafíem com as bom
bardas á Cidade , e a Pero Gonjalvez Pi
loto mór , que le folie com toda a gente 
do mar dormir ás náos, e fizefle outro tan
to , e neila ordem eíliveram toda aquella 
noite; e era coufa de efpanto ver a Cida
de , porque como os tiros eram muitos, 
parecía que ardía toda em fogo. Os Mou
ros efpantados doimprovifo mal que viam, 
quando veio a menhaá nao pareciam pelas 
rúas , e durou iílo por efpajo de dez dias 
continuos, íém ceñar de noite, nem de dia,

e nef-
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eneíte tempo fempre os noflos fizeram fan- 
gue nos Mouros, porque como afome an- 
tre elles era grande , aventuravam-fe a vi- 
rem bufcar mantimcnros á Cidade, e ali dei- 
xavam as vidas; e vendo-fe nefte trabalho, 
com muito perigo de fuas vidas, e fem re
medio , comejáram a vir alguns a pedir mi- 
íéricordia a Afonío Dalboquerque ; e os

{irimeiros que vieram foram os Pégus, e el- 
e os agazalhou muito bem, e deo-Jhes fe- 

guro pera poderem navegar , e Jiberdade 
pera levarem íiias fazendas, e aíli o deo a 
todos os Mercadores do Cabo do Como- 
rim pera dentro, que ali nao tinham naos, 
pera dar fallida ás mercadorias, e comea
ran! a ter trato , e navegado de fuas tér
ras pera Malaca, que era o principal inten
to porque o fazia. Utemutaraja, que atrás 
fica dito, que tinha feguro de Afonío Dal- 
boquerque, vendo a deftruijao da Cidade, 
temendo-fe que eftivefle defcontente delle, 
porque feu fimo fora em ajuda do Rey con
tra os noflos, (ainda que bem no pagou, 
porque foi muito ferido, e muita gente da 
íua morta,)  veio-íe deículpar do que o fi- 
Iho tinha feito, moftrando folgar muito com 
a deílruifáo do Rey : elle o recebeo beni
gnamente , e com tudo mandou aos Capi- 
taes, que andadera íémpre armados com to
da fuá gente, e a bom recado, porque fe
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nao fiava delle. Ruy de Araujo, lembran- 
do-fe das boas obras, que elle, e os outros 
Guillaos tinham recebido de Ninacliatu, 
Gentío de na^áo , em fcu catlveiro, trou- 
xe-o a Afonfo Dalboquerque, pedindo-Ihe 
que o íavorecefle , e JionraíTc, porque Ihe 
nao podía pagar , o que Ihe icmpre fizera 
com outra couía. Afonlo Dalboquerque o 
agazaihou, e diíTe-lhe, que ihe prometía que 
antes que le partifle pera a India Ihe pagaí- 
fe o que Ruy de Araujo delle JJie dizia. 
Como le Afonfo Dalboquerque vio mais 
defapreffado dos rebates , que os Mouros 
de día, e de noite Ihe davam, e que na Ci- 
dade nao havia gente, que ihe rernlifle, pe
ra remedio dos trabalhos pallados, deo lu
gar a todos que faqueaflem a Cidade , c 
efcala franca de tudo o que tomaflem, avi- 
fando-os que ñas cafas , nein nos gudóes 
deNinachatu nao tocaíTem. Saqueada a Ci
dade , alguns Mercadores, que eílavam fú
gidos por ellas quintans, vendo o bom tra
tamiento que fe fizera a Ninachatu, manda
ran! pedir feguro a Afonfo Dalboquerque 
pera le virem pera a Cidade, e elle o aeo 
a todos , falvo aos Malayos naturaes da 
térra, porque a eftes mandou que onde quer 
que os achaflem os matalTem todos.

Nefta fegunda v ez , que íc tomou a Ci
dade , foram muitos dos noífos feridos, e

al-
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alguns dos feridos com erva morrêram , e 
toda a outra gente fe remediou , porque 
Afonfo Dalboquerque teve muito bom cui* 
dado de os mandar curar, e dos Mouros, 
mulheres, c meninos morrêram a ferro in- 
finidade déliés, porque nao fe dava vida a 
ninguem. Tomáram-fe tres mil tiros de ar- 
tilheria, e dettes feriam dous mil de metal, 
c hum tiro grande, que o Rey de Calicut 
mandára aoRey de Malaca. Os outras eram 
de ferro da feiçao dos nolfos berços, e to
da efta artilheria com lèus repairos , que 
lhe nao fazia aventaje a de Portugal : Ef- 
pingardoes, zarvatanas de peçonlia, arcos, 
trechas, laudéis de laminas, lanças da Jaoa, 
e outra diverfidade de armas, foi coufa de 
efpanto o que fe tomou, a fóra muitas mer- 
cadorias de toda a forte. Tudo ifto , e o 
mais que deixo por nao fer proluxo, man- 
dou Afonfo Dalboquerque repartir polos 
Capitáes, e por toda a gente da Armada, 
fem tomar pera fi mais que Ibis lioes gran
des de metal, que trazia pera a fua fèpul- 
tura : e a manilha, que tenho dito, e hu
mas meninas de todas as naçôes daquella 
terra, e alguns brincos, que tudo trazia pe
ra mandar a EIRey D. Manuel, e á Rai- 
nha D. Maria , perdeo-iè na nao Flor de 
la mar, tornando pera a India, como adian- 
te fe dirá. Náo fe cfpante quem 1er efta ef-

144 C omment, de A . D alboquerque



critura, de dizer que em Malaca íe tomá- 
ram tres mil tiros ae artilheria, porque di- 
ziam Ruy de Araujo, e Ninachatu a Afon
fo Dalboquerque , que em Malaca havia 
oito mil , e póde-fe iíto crer por duas re- 
zóes: a primeira, porque em Malaca havia 
muito cobre , e muito eftanho, e táo bons 
fundidores como em Alemanha : a outra, 
que a Cidade era huma legua de compri- 
do, c quando Afonfo Dalboquerque delem- 
barcou , lhe atiravam de todas as partes, 
por onde parece que aínda era pouca pera 
a que havia miíter pera fe defender.

C A P I T U L O  XXIX.

De como depois do principe de Malaca 
fer apartado ae feu p a i , fe  veto ao rio de 
M uar, e fe  fe z  forte nelle com mui tas e f  
tacadas, e o grande Afonfo Dalboquerque 
mandou gente fobrelle , e o desbarataran,

DEfejando o grande Afonfo Dalboquer
que que Malaca tomafle aflento , de- 
terminou de fazer Ninachatu, por íer Gen
tío , Governador dos Quilins , e Chetins; 

e pera aífcgurar os Mouros , fez cabera 
principal delles a Utemutaraja, c com eltes 
dous homens, por ferem pelToas principaes 
na térra, fe comejou o povo a focegar, e 
os Mercadores poucos, e poucos fe torná- 

Tom. III. k ram
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I j{ 6  Comment. de A. Dalboquerque

rara pera a Cidade, e com tudo iíto nao fe 
havia Afonfo Dalboquerque por muito fe- 
guro delles, principalmente de Utemutara- 
ja , e por fe tirar delta fufpeita, trabalha- 
va o que podía por haver o Rey ás máos, 
e pera iíto manaou muitos bateis pelo rio 
acima , e ao longo da coila, a ver fe Iho 
podiam tomar. O Rey com eíles rebates, 
que cada dia lhe davam, e com faber o de- 
fejo, que Afonfo Dalboquerque tinha de o 
tomarera, arreceando que os feus o entre- 
gaíTem, afaílou-fe da Cidade hum dia dan- 
dadura, e levou comligo alguns Mercado- 
res Malayos, e os feus Capitáes, e Gover- 
nadores da térra , fazendo fundamento de 
andar efperando por ali o feu LaíTamane 
Almirante do mar , que tinha mandado á 
IIha de Lingá, pera lhe trazer huma grof 
fa Armada com muita gente, eera fuá com- 
panhia o Rey daquella Ilha, que íé chama- 
va Rajalingá, que era feu valíalo, com de- 
terminagao de tornar fobre a Cidade, o que 
nao houve effeito ; porque o Rajalingá, fa- 
bendo que Afonfo Dalboquerque ella va em 
pofle da Cidade , nao oufou de vir , e o 
Rey de Malaca parecendo-lhe que o funda
mento de Afonfo Dalboquerque era roubar 
a Cidade, e deixala, e ir-fe com o delpo- 
j® que nella tomaífe , deixou-íe andar por 
ali por eípajo de dez dias, efperando o fim

que



que havia de ter efte negocio; e como fou- 
be que elle comejava afl'cntar huma forta
leza de madeira pera fe recolher nella , e 
delenhava querer fazer aíTento etn Malaca 
com áeterminafao de a fufter, atemorizado 
deíla nova , nao fe ha vendo por feguro ali 
onde eftava, foi-fe polo fertao dentro dous 
dias dandadura; e porque antre elles havia 
rnuita falta de mantimentos, e a gente pe- 
recia , apartou-íc o Principe de feu pai, e 
foi-fe fazer feu aíTento perto do rio , c ali 
ordenou humas eftacadas muito fortes , e 
atalhou o rio com muita madeira, porque 
os noífos bateis nao pudeflem lá paíTar. Ad
vertido Afonlo Dalboquerquc, que o Prin
cipe de Malaca fe fazia forte no rio, man* 
dou Fernao Pérez Dandrade , Simao Dan- 
drade feu irmao , Gafpar de Paiva, Fran- 
cifco Sarram , Aires Pereira, Ruy de Arau- 
jo , e Jorge Nunez de Liao com quatrocen- 
tos homens Portuguefes, e feifeentos Jaos, 
que deo Utemutaraja, e os Capitaes Pégus 
com trezentos leus, que foífem em bateis, 
e lancharas polo rio acima , e desfizelTem 
aquella ladrocira, que fe ali comejava a fa
zer , e elles foram; e chegando á eílacgda, 
que o Principe tinha feita , comejárajn-pg 
arrancar com engenhos', que pera iíTo leva- 
vam, e como a tiveram arrancada, foram* 
lhes cometer as eílancias. O  Principe como

k ii vio
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vio >a Annada, e a determinaçao com que 
vinha , fem haver reliftencia nenhuma alc- 
vantou feu arraial, e fugio pera onde o Rey 
ella va , que era dali hum día de andadura, 
e os noíTos entráram de roldao nos feus pa- 
ços , e romáram-lhe tudo o que ali tinna, 
que nao pode levar, e feus andores muito 
ricos dourados, e pintados , e fete Alifan- 
tes com feus cállelos , e fellas, e com ella 
Vitoria fe tornáram pera a Cid ade. O Prin
cipe chegado aonde o Rey feu pai eftava, 
houve diffèrenças antre elles lobre a perda 
de Malaca , e cada hum tirava a culpa de 
fi pela dar ao outro, de maneira, que def- 
conccrtados por iíTo , e tambem por a fió
me os perfeguir, apartáram-fe, e fizeram feu 
caminho pera o Reyno de Pao , por terra 
deleita , e apaulada em cima de Alifantes, 
com fuas mulheres, e filhos, com cincoen- 
ta liomens, que levavam em fuá companhia 
por força.

C A P I T U L O  XXX.
De como o Rey de Malaca , depots de 

lhe os Portuguefes terem ganhado a Cida- 
d e , fe  recolheo ao Reyno de Pâo, e mandón 
bum Embaixador ao Rey da China, peditfr 
do l̂he Jocorro.

C Hegado o Rey de Malaca ao Reyno 
de Páo , vendo-fe íem nenhunt reme

dio ,
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dio, determinou de mandar hum Embaixa- 
dor ao Rey da China , pedindo-lhe focor- 
ro pera tornar a cobrar aCidade que tinha 
perdida , obrigando-o pera o niílo favore
cer a amizade antiga, que os Reys de Ma
laca tiveram íempre com os da China, e a 
obediencia, que como leus vaíTaios Ihe ri- 
nham; e pera mais autorizar ella embaixa- 
da, quiz que folie a elle negocio hum feu 
tio , que le chamava Tuao Nacem Muda- 
liar , em quem confiava muiro, o qual depois 
de 1er despachado, fe veio embarcar ao rio 
de Muar , donde fe partió em hum Junco 
com fita mulher acompanhado de alguns 
Mouros leus criados; e chegado á Cidade 
de Cantío, que he o porto da China, on
de todos os que navegam pera aquellas par
tes vam portar, os Govemadores dclla po
lo coftume antigo que tem, mandáram lo
go hum meflageiro ao R ey , que eftava da* 
li cento e oitenta leguas polo íbrtao, fazen- 
do-!he a laber a chcgada do Embaixador 
do Rey de Malaca , que mandalfe o que 
quería que fe niíTo lizefle, porque o coftu- 
me da China h e , que nenhum Eftrangeiro 
pode paliar daquelle porto, nem ir ao Rey 
fem fuá licen^a. O meflageiro, que os Go- 
vernadores mandáram, chegou á Cidade de 
Pequim, onde elle eftava, e tardou na jor
nada dous mezes, e tomou com recado aos

Go-
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Governadores, que deixaflém pallar o Em- 
baixador com a companhia que trazia , e 
que Ihe deíTem tudo o que Ihe folie necef- 
íarip pera leu caminho. O  Embaixador co
mo teve efte recado, fez-fe logo preftes, e 
partio-íé com fuá mulher caminho da Cor
te , e foi fempre caminhando ao longo de 
hum rio, onde havia mui nobres Cidades, 
e mui fumptuofos edificios, de que nao tra
to , porque nao convem a ella hiltoria. Che- 
gado o Embaixador á Corte , foi muito 
bem recebido de todos os Senhores, e Go
vernadores da térra; e pallados alguns dias, 
quilo o Rey ouvir ein peífoa , podo que 
elle náo era o feu coftume, porque ninguem 
o ve , e correm os negocios por homens, 
que governam a térra. E depois de Ihe o 
Embaixador fazer fuá coitezia ao modo, 
e collume dos Chins, Janjou-le aos feus pés, 
e com muitas lagrimas lne pedio, que qui- 
zefie ajudar o Rey leu Senhor naquellc tra- 
balho em que eftava, porque nelle tinha to
da fuá confianza. O Rey o mandou alevan
tar , e difle-lhe, que Ihe contalle o negocio 
como pallara ; elle Iho contou , porque a 
tudo fora preíente, e difle-lhe, que o Rey 
leu Senhor, depois de desbaratado, le re- 
colhéra ao Reyno de Pao , e ali ficava ef- 
perando que elle o favorecelfe , e ajudaffe 
com gente, e Armada, mera le tornar a em-

pof-
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portar do Reyno, e vingar-íé das afrontas , 
que o Capitáo delRey de Portugal Ihe ti- 
nha feitas. E  porto que o Rey da China ti- 
nha já fabido polos Chins, que vieram de 
Malaca, tudo o que paliara, folgou de ou- 
vir o Embaixador, e muito particularmen
te Ihe perguntou pela pefloa, e authoridade 
do grande Afonl'o Dalboquerque, e os Por- 
tugueles que homens eram, e o modo que 
tinham nopelejar. O Embaixador como era 
homem diícreto , deo-lhe muito boa rezáo 
de tudo, de cjue ficou muito íárisfeito. Pal
iadas citas praticas , dirte-lhc o Rey , que 
fe forte agazalhar, que elle o defpacharia, 
e faria tudo o que pudertc, e nao Ihe quiz 
dar palavra de o ajudar , porque lúa ten- 
jáo , e defejos eram ter amizade com El- 
Rcy de Portugal, e com o feu Capitáo Afon- 
fo Dalboquerque , e mándalo viíitar , arti

S>elas grandes novas que tinha de lúa pcf- 
oa, como tambem polo bom tratamento,

3ue fizera aos Chins, que achara no pono 
e Malaca , e defejar de ter comercio na 
fuá térra \ e ajudou muito a ifto as quei- 

xas, que os Mercadores Chins tinham das 
tyrannias, que o Rey de Malaca Ihe rtzera 
em fuas mercadorias, os dias que eftiveram 
na térra. O  Embaixador andou muito tem
po na Corte fem poder haver dcfpacho, e 
nefte tempo Ihe morreo fuá mulherj e paf-
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fados alguns dias , refpondeo-lhe porJéus 
Officiaes , efcufando-fe do íocorro que Ihe 
pedia , dando-lhe fuas rezóes pera o nao 
poder fazer , e ajprincipal era a guerra, 
que tinha com os Tártaros. OEmbaixador 
com efta repolla le partió lo g o , e ¿llegan
do á Cidade Janquiieu, vendo-fe mal des
pachado , efua mulher morta, depura pai- 
xáo faleceo , e mandou fazer huma capela 
pera feu enterramento no arrabalde da Ci
dade , em que jaz enterrado em huma fe- 
pultura cercada de grades de latao, na qual 
mandou por hum letreiro, que diz : Áqui 
ja z  Tu2o Nacem Embaixador , e tio do 
grande Rey de Malaca , a quera a mor te 
levou prinieiro que fe  ’vingaffe do Capitao 
Alboqu erque, liao dos roubos do mar.

C A P I T U L O  XXXI.

De como o Rey de Malaca chegado ao 
Reyno de Pao , faleceo : e como o grande 
Afonfo Dalboquerque comepou a fortaleza , 
e o letreiro , que poz na porta depois de 
acabada, e o que nijfo pajfou.

C Omo os trabalhos hiam feguindo elle 
pobre Rey de Malaca, náo fe conten

tando a fortuna de o pór em eílado de per
der fuá Cidade , mulher , filhos, e gente, 
descontente, eanojado defta perda, chegan-

do
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do ao Reyno de Pao, dahi a poucos dias 
falcceo. Mono o R e y , todos os Mouros 
honrados , que o feguiam , fe efpalháram 
por efles matos, e dahi a alguns dias vie
ran* buícar a ribeira do mar, e mandárani 
pedir liccnja a Afonío Dalboquerque pera 
fe tornaren* pera a Cidade, e a alguns del- 
les , que eram hcmcns principaes, a deo, 
porque houvc por mais íeguro telos dentro 
da Cidade, que andarem por fora fazendo 
ajunramentos , c amotinando os Mercado- 
res , que nao vieifcm ao porto, e mandou 
aos Jaos que fe ajuntaífem , e conciten* a 
térra , e trouxeíTem prezos todos os Ma
layos , que achafTeni por eífes matos, pera 
fervircm na obra da fortaleza , que queria 
comejar; e fe antre eftes fe achava algum, 
que conhecidamente fora culpado em a mor- 
te da gente de Diogo López de Sequeira, 
mandava Afonfo Dalboquerque fazer jufli- 
ja delle, e aos outros com bragas de fer
ro que ferviífem na obra , e em compa- 
nhia deftes Ihe trouxeram mil e quinhentos 
cfcravos, que foram do Rey , com fuas mu- 
lheres , e fiihos , e todos tomou por cati
vos delRcy D. Manuel , affi como eram 
do Rey de Malaca, e mandou-lhes dar feu 
mantimento, eordenado, quando trabalha- 
vam na obra , fegundo o coíhime que ti- 
nliam j e quando nao eram ncceífarios pera

ler-

Parte III. C apitulo XXXI. ijrj



fervirem , ganhavam pera íi,  porque defta 
maneira eram obrigados a fervir o Rey j e 
como teve ifto ordenado , mandou defem- 
barcar a fortaleza de madeira que trazia, 
pera recolhimento da gente , que havia de 
trabalhar na obra , e fazer preftes cal, pe- 
dra, cantaría pera fe começar ; e pofto que 
Ruy de Araujo nunca deo cfperança de fe 
poder achar pedra pera fazer fortaleza, co
mo a vontade de Noflb Senhor era, que os 
Portuguefes fizeflem aflento naquella Cida- 
de j e que o feu nome folle ali Jouvado, 
achou-fe tanta pedra, e cantarla em humas 
fepulturas antigas dos Reys pallados , que 
eftavam em o campo debaixo do chao , c 
de mefquitas que derríbáram, que fe pude- 
ram fazer duas fortalezas ; e como houve 
copia de achegas pera começarem a obra, 
e muitos lcrvidores, mandou Afonfo Dal- 
boquerque abrir alicerces, e fundou-fe hu
ma fortaleza muito forte, entulhada huma 
lança darmas de alto, porque o frtio o de* 
mandava , com dous poços de muito boa 
agua dentro pera beber, que ali eftavam fei- 
tos de cantaría lavrada ; e porque a noiTa 
gente, que na fortaleza eftivelïè, pudelïe rc- 
colher focorro, fe lhe fofle neceíTario cada 
vez que quizefle, fem lho os imigos pode- 
rem tolher , fundou-fe huma torre de mc- 
nagem de quatro fobrados aolongo domar,

pe-
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pera que tambem do alto delta pudeflem 
coin artilheria defender hum outeiro , que 
a fortaleza tem fobre li por padrafto. E 
porque póde ler que alguna, que lerem ella 
hiftoria, reprovem fazer-íe fortaleza em tér
ra de imigos com tal defeito, refponde-fe, 
que lhe lofreo Afonlo Dalboquerque o pa
cí rallo , por nao haver em toda a Cidade 
Jugar mais acommodado pera feguranja do 
Capitao, e gente, que nella ficaíle, porque 
ao longo delta torre podia chegar huma nao 
nofla deduzentos toncis, cada vez quequi- 
zeíTem, e puzerain nome a ella fortaleza a 
Famoja ; e fegundo tenho por informadlo 
de militas pcíToas, que a víram, parece que 
lhe convem inuito , e nüío digo l'uas parti
cularidades por fer muito frequentada dos 
noíTos Portuguefes ; e porque Afonfo Dal
boquerque era muito devoto de NolTa Sc- 
nhora , mandou fazer huma Igreja, a que 
poz nome Nqffa Senhora da Annunciada; 
e pera que ficafle memoria pera fempre das 
peíToas, que foram na conquilla defte Rey- 
no , c fundado da fortaleza, mandou fazer 
huma pedra muito grande , em que fe e£- 
crevéram os nomes ae todos os príncipaes; 
e como a natureza dos Portugueíés he le
rem invejofos de honra , nao fofréram a 
Afonlo Dalboquerque que le fizeíle mais 
conta de huns , que de outros, pois todos

fo-
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forarn iguaes no trabalho , e conquifta da- 
quella Cidade, e elle polos nao deíconten* 
tar, nem tomar atrás com o que tinha fei- 
to , mandou affentar a pedra íbbre a porta, 
com os nomes virados pera dentro , e ñas 
coilas della aquelle verfo de David , que 
diz : Lapidem, quem reprobaverunt edifi
cantes.

C A P I T U L O  XXXII.

Como o grande Afonfo Dalboquerque, a re- 
querimento dos Governadores, e povo da 

Cidade, mandou lavrar moeda : e 
dosprefos della, e do mats que 

Je nijfb fe z .

EStando as coufas de Malaca nefte ella- 
d o , veio-fe Ninachatu ao grande Afon- 
io Dalboquerque com os Governadores da 
térra , e difleram-lhe, que o povo pafíava 

grande trabalho , por nao haver moeda, 
que lhe pediam por mercé a mandaífe fa- 
zer ; e pofto que elle havia já dias que o 
defejava, como a obra da fortaleza o trou- 
xefle muito occupado, deixava ifto pera 011- 
tro tempo , em que tivefle menos occupa- 
qáo ; e porque a neceífidade que lhe apre- 
ientavam era muita, e o povo íé nao podia 
remediar fem moeda , quiz logo entender 
niflo : aífi por fer iniignea Real delRey
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D. Manuel , e de fuá Vitoria , etn Reyno 
ganhado de novo , de que elle era direito 
Rey , como tambem por apagar a moeda 
dos Mouros , e lanzar fuas prantas, e rió
me fóra da térra. Determinado ido , man- 
dou chamar todos os Mercadores, Gover- 
nadbres , e Principaes homens da Cidade, 
epoz-lhes em prática o que lhc tinham pe
dido ; e depois de haver muitas diíferen^as 
antre elles, alíentáram com o parecer de to
dos os Capitács, que eltavam prefentes, que 
fe fizelTe moeda , e de dous caixes, que era 
moeda de eítanho do Rey de Malaca , fe 
fizelTe huma moeda com a efpera delRey 
D. Manuel , a que puzeram nome dinhei- 
ro ; e outra mais grofla, que tinha dez di- 
nheiros , puzeram nome Toldo; e outras, 
que pezavam dez foldos , puzeram nome 
bailardos ¿ etoda ella moeda era de eítanho, 
que nafee na térra de Malaca , e ellas mi
nas fez Afonío Dalboquerque direitos reaes 
delRey de Portugal; e porque em Malaca 
nao havia moeda de ouro, nem de prata, 
e corría a troco de outras mercadorias, af- 
fentáram que íé fizelTe ; e depois de paíTa- 
rem muitas práticas fobre a valia que teria, 
pareceo a todos bem que a moeda douro 
pezafle hum quarto de tundid, que tem de 
valia mil reis antre nós, a que puzeram no- 
me Catholico , e a de prata parcceo bem
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aos Mercadores qüe fofle da de Pegú, que 
he pouco menos que a de Caftelete , e fo- 
bre iílo houve algumas rezóes por huma 
parte, e pela outra; e Afonfo Dalboquer- 
que aflentou que fofle prata mcrcadoura, 
porque querendo os Reys de Portugal mán
dala por mercadoria a Malaca, pela muita 
valia que tem, o pudeíTem fazer. Os Mer
cadores, pofto que ella valia da prata fofíe 
em feu prejuizo , foram com o parecer de 
Afonfo Dalboquerque , e aflentáram, que 
a moeda de prata le chamaíTe Malaqueíes, 
e que tivefle o mefmo prejo de quarto de 
tundía; e porque a moeda dos Mouros fof
íe logo apagada de todo , principalmente 
a de eftanho, que era mais commua na tér
ra, rnandou Afonfo Dalboquerque aflentar 
huma cafa de fazer moeda, e que todos os 
Mouros, que a tiveflem do Rey de Mala
ca , a levaífem logo ali íob pena de morte; 
e veio tanta quantidade delía por medo da 
pena que Ihes era pofta, que os officiaes nao 
íe podiam valer com o deípacho, e em bre
ve tempo fe lavrou huma grande quantida
de de prata, ouro, e eftanno. Afonfo Dal
boquerque como íoube dos officiaes a co
pia da moeda que tinham, rnandou chamar 
os Governadores da térra, e difle-lhes, que 
elle tinha mandado lavrar muita lomma de 
moeda , como todos tinham aífentado , e

que
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que era neceflario mandar-fe apregoar por 
totia a Cidade com aquella foleinnidade, 
que convinha ao citado delRey D. Manuel 
leu Senhor. Os Governadores aíTentáram que 
ao outro día pela menhaá le apregoalle, e 
ajuntáram-fe todos os principaes do povo, 
e vieram-l’e á fortaleza, onde Afoníb Dal- 
boquerque eltava com todos os Capitaes, 
Fidalgos, e Cavaleiros da Armada, e dali 
comecáram a caminhar neíla ordem. Hia 
dianre de todo o povo hum dos principaes 
Governadores da Cidade em cima de hum 
Alifante com feu cállelo emparamentado de 
feda, e levava ñas máos huma bandeira das 
armas delRey de Portugal cm huma áfle 
comprida, e após elle hia todo o povo a pé 
de huma parte , e da outra como em pro- 
cifsáo, e no meio delta gente hia hum Mou- 
ro em cima doutro Alifante, emparamenta
do tambem de feda, dando os pregóes, e 
após elle as trombetas, e atrás derlas os Go
vernadores da Cidade, e todos os Merca- 
dores , e principaes homens della, e no cou- 
ce delta gente hiam Antonio de Soula filho 
de Joáo de Soula de Santarem , e o filho 
de Ninachatu ambos juntos em hum Alifán- 
te grande, que fora da peíToa do R ey, com 
feu cállelo emparamentado de pannos de 
brocado, e levavam comíigo muita íomma 
de moeda de ouro , prata, e eítanho, que
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Janjavam por cima de todo o povo, a ca
da pregáo que o Mouro da va, o qual era 
tanto que nao cabia pelas rúas, e com muí- 
tos cantares , e tangeres á fuá ulanía, da- 
vam grandes louvores a Afonfo Dalboquer- 
que pela mandar fazer por coníelho, e pa
recer de feus naturaes , e com ella ordem 
foram caminhando por toda a Cidade. Aca
bado de fe apregoar a moeda, pedíram os 
Pegús licen$a a Afonfo Dalboquerque pera 
fe irem pera fuá térra, e elle lha deo, e lhe 
fez muita honra , e mercé, de que foram 
muito contentes, e lhe derajtn grandes agra- 
decimentos pelo que lhes fizera , guando fe 
faqueou a Cidade , em nao conlentir que 
fuas cafas, e mercadorias foífem roubadas, 
e nao importou tío pouco, que nao valef- 
fe oitenta mil miticaes de ouro , a fóra o 
que elles tinham efcondido em ouro, e pra- 
ta. Defpedidos de Afonfo Dalboquerque, 
partíram-fe, prometendo-lhe que muito ce
do tornariam áquelle porto com muitas mer
cadorias , e fe trabalhariam por lhe trazcr 
hum Junco muito grande , que fe lá fazia 
pera o Rey de Malaca, e ficou ali hum íi- 
ího do Piloto, mancebo gentil homem com 
cem Pegús, e aprendeo a noífa lingua Por- 
tugueía ; e era tío curioío de ver coufas, 
que a principal porque ficou , foi pera ver 
a noífa fortaleza acabada , e fempre traban
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Ihou na obra délia com a fuá gente, a que 
Afonío Dalboquerque mandou pagar mui 
bem feu trabalho. Elle ouro, que acima 
dille que vinha a Malaca, o mais delle vem 
de huma mina de Menamcabo, que he na 
ponta da Ilha de Samatra da banda do Sul, 
fronteira a Malaca , navegaçao de ibis dias, 
e tambem vem do Reyno de Pao, e em to
das as Ilhas derredor de Malaca ha ouro, 
mas pouco ; tambem o trazem os Gores, e 
Chins. A  prata vem do Reyno de Siao, 
c do Reyno de Pegií, onde ha muirás mi
nas délia, c táo fina como a de Cailelcte,

C A P I T U L O  XXXIII.

De como os Merca dore s , e todos os Mou* 
ros honrados da Cidade Je aqueixdram ad 
grande Afonfo Dalboquerque aas tyrannias, 
que XJtemutarajd fa zia  na terra , e como 
tinha em feu poder todos os mantimentos, 
e de outras multas coufas que fa zia .

P x\flados alguns dias, depois da fortale* 
za fer poda em altura pera fe poder de

fender dos imigos, vieram por algumas ve- 
zes dizer ao grande Afonío Dalboquerque, 
que Utemutaraja andava em concerto com 
o Rey Alaoadim , que fucedia no Reyno 
por morte do Rey Mahamet feu pai, que 
morréra.em Pao, como atrás fíca dito, pe

ían*. III. su ra
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ra fe alevantarem ambos contra os noíTos; 
e pera mais certeza defte negocio , deram- 
lhe huma carta, que Utemutaraja efcrevéra 
ao R ey, e a reporta della. A  fubftancia da 
carta era defculpar-fe Utemutaraja ao Rey 
da amizade, que tinha com Afonío Dalbo 
querque , c eftar á fuá obediencia , dando 
pera iífo muitas rezóes , c del'culpas, offe* 
recendo-lhe nella fuá peíToa , e gente pera 
o ajudar, determinando de cometer a Cida- 
de de Malaca, com toda íua cafa, e fazen- 
da, parentes, eamigos, fazendo-lheeftene
gocio muito fácil , pela pouca gente que 
jhavia nofta. Afonfo ualboquerque guardou 
ifto em íi , íém dar conta a ninguem , e 
moftrou-lhe dali por diante muito boa von- 
tade, o qual com efte favor, que elle fcn- 
tia, cuidando que nao era fabedor da trei- 
jao em que andava, comefou-fe a deíaver- 
gonhar num pouco no governo da térra, 
é deo lugar aos Mouros , que viviam na 
fuá povoafáo Dupe , que ufaflem da fuá 
moeda, e que a norta nao correrte; e pof 
to que elle eftivefíe preíénte, quando íe af- 
iéntou que fe lavraííe, como pefloa princi
pal, comtudo elle, nem íeusfílhos, netos, 
nem parentes nao no quizeram 1er a apre- 
goar della; pelo que fe Afonfo Dalboquer- 
que náo houve por muito feguro na fuá 
amizade , e comejou-fe a recatar delle, e

i apla-
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aplacou os^Mouros dos queixumcs , com 
que lhe rinham cada dia dos roubos que 
Inés fazia, o qual trazia fempre a fuá gen
te polo campo em quadrilhas, roubando o 
poro , que com o feguro de Afonfo Dal- 
boquerque fe tornava pera a Cidade; e nao 
contente difto, mandou tomar todos os cf- 
cravos do Rey , e de feus Mandarijs , e 
de Mercadores , e comefou-fe a impoífar 
pela térra dentro de algumr

fug/ram com o Rey , fen 
de querer largar nennuma deftas coufas que 
tinha tomadas ; e porque os Mercadores, 
e .poro da Cidade fe tornáram a queixar a 
Afonío Dalboquerque, e que tinha atravef- 
fado todos os arrozes que eram vindos, e 
nao confentia que nenhum Mercador os com- 
pralfe, polos ter todos na fuá mao, e que 
por ella caufa liaría muita falta dé manti- 
mentos, mandou-lhe Afonfo Dalboquerque 
dizer por Ruy de Araujo , dilümulando 
com elle , que alguns Mercadores fe quei- 
xavam do máo governo da térra, e que fe
ria íem rezáo, por quao máos eram de con
tentar, que lhe rogava muño, que mandad
le olhar por ido ; e ficou elle tao pouco 
emendado difto, que lhe Afonfo Dalboquer
que mandou dizer, que andando na fuá pó- 
voafáo Dupe hum Naire , que fe tornotí

ficáram dos Gorernadores
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i'6'4 Comment. de A. Dalboquerque
Chriílao , que era homem do Meirinho; o 
mandou prender; edizenao-lhé oMeirinho 
com palavras muito brandas, que olhaffe o 
que fazia, porque aquelle homem era Chril- 
táo, e nao da fuá jurdijáo , e que fe algu- 
ma coufa tinha feito , que o foífe dizer a 
Afonfo Dalboquerque, que o mandaría cal- 
tigar muito b e m n a o  lhe refpondeo nada, 
nem lhe deo o Naire , e dali por diante 
come$ou a fazer tranquearas fortes, cerca
das de cava ao redor emDupe. Vendo Ruy 
de Araujo eíles deíavergonhamentos de Ute- 
mutaraja , foi-fe a Afonfo Dalboquerque , 
e contou-lhe todas ellas coufas , que eram 
paliadas, nao cuidando que elle as fabia, e 
dilTe-lhe , que fe náo apagaíTe aquelle jao 
de. todo, que foubeíTe certo que depois de 
iua partida pera a India havja de dar mui- 
to traballio á fortaleza, e á gente que nel- 
la ficaíFe; e elle meímo requerimento lhe fi- 
zeram os Mercadorcs, pedindo-lhe mui afin
cadamente que fe nao partirte de Malaca, 
íém deixar primeiro fóra deila Utemutara- 
ja , porque era tredor , e máo homem, e 
fempre andára em divisáo com o Rey paf- 
íado , e tentara algumas vezes levantar-lé 
contra elle, e que elles nao ouíavam de fi- 
car na térra , le Utemutaraja nella ficaíle, 
dando pera iífo mui boas rezoes , alfi por 
ler homem velho, e mui antigo, e acredi

ta-



tado naquella térra, como tambem por ter 
muittís nlhos, c netos, e fer muito rico, e 
ter limita gente; e além deltas rezóes todas, 
que Ihe os Mercadoves deram, tinha Afon- 
io Dalboquerque Tábido , que a principal 
coufa , por que elle Jao andava neftes tra
tos , era, porque nao podía fofrer que os 
Quilins, e Chitins, que eram Gentíos, fof- 
fem fóra da lita jurdicao , e tiveíTcm Go- 
vernador, e juílifa apartada por l i , que era 
Ninachatu que os regia , e governava le- 
gundo fuas gentilidades, e collumes: e ajun- 
tou-lé tambem a iílo favorecer Afonfo Dal
boquerque muito os Mercadores Gentíos, 
por ferem homens de muito trato , e mais 
ricos, e de maiores fazendas que os Mou- 
ros, e em que jazia todo o trato, e nego
cio de Malaca, e obrigavam-fe a fazerem 
vir de Choramandel íeiscentas cafas dos mais 
ricos homens da térra viver a Malaca } e 
elle favor, que elle fazia aos.Gentíos, e o 
muito que trabalhava por defarreigar os 
Mouros de Malaca, fez com que Utemu- 
taraja fe confederaífe com o Rey Alaoadim 
pera íe alevantarem contra os noífos.
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C A P I T U L O  XXXIV,

De cenno o grande Afonfo Dalboquerque, 
pela certeza queteve da treifào , queute- 
mutaraja Ihe or denava , e outras coufas 
qnefazia , determinen de o prender, e a 
feu filb o , e genro : e o mais que nijfo fez , 
e o que pajfou com fua mulher.

V Endo o grande Afonfo Dalboquerque 
a conjurado, em que Utemutaraja an

dava com o Rey Alaoadim pera le alevan- 
tar contra elle, e como tinha recolhido to
dos os arrozes, que era o principal manti- 
mento da Cidade, arreceando de o obrigar 

ì elle negocio a muito, fe com elle mais dif- 
lìmulafle, determinou de o prender, e a leu 
filho, e genro, e neto, e por algumas ve- 
zes os mandou chamar pera le aconfelhar 
com elles fobre o governo da terra, e Tem
pre fe efeufàram , fem quererem vir a feu 
chamado, de que fe Afonfo Dalboquerque 
comegou a enfadar mais del les, e com tu- 
do diflìmulou Tempre ; e chegando-lè fua 
partida pera a India, vendo que nao podía 
acabar ette feito, lenao por alguma manha, 
diífímuladamente dille a Cojeabrahem, (hum 
Mouro Perfío de na âo , que era grande 
amigo de Utemutaraja, e andava em repe
rimento com elle , que lhe déífe o officio
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de Quitoal: que elle tinha aiíentado de nao 
dar os officios da Cidadc fem confelho, 
e parecer dos principaes hometis della, que 
os chamafle toaos, e fendo dilTo contentes, 
que perante elles lho daría. Cojeabrahcm, 
porque ido era o que elle deíéjava , teve 
ral manera que os ajuntou , e trouxe-os á 
fortaleza , onde Afonfo Dalboquerque eíta- 
va com todos os Capitacs; e como foram 
dentro, fem mais ter nenhuma prática com 
elles, mandou-lhes tomar as armas, que ti- 
nharn, e a Ruy deAraujo, que perante to
dos lhes leífe huns capítulos, que tinha con
tra Utemutaraja, e leu filho, genro, e ne
to , de muñas coufas, que tinham feitas con
tra o fervico delRey D. Manuel fcu Se- 
nhor , e a carta , que efcrevéra ao Rey 
Alaoadim. Utemutaraja confcíTou alguns dos 
capítulos, e outros negou; e quanto á car
ta , que era verdado que elle a efcrevéra, mas 
que fuá ten âo nao era alevantar-fe contra 
elle, ienao haver o Rey ás maos pera lho 
entregar ; e que quanto aos arrozes , que 
diziarn que tinha em fuá mao, que elle os 
comprara pera ganhar nelles , porque rife 
era o officio de que vivia, e nao pera ne- 
nhum outro máo fim : que aquilío eram 
coufas, que lhe os Gentios aflacavam, por
que Ihc queriam mal por lhes nao coníentir 
lúas ladroices. Pafladas ellas práticas, man-

d o u -
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dou-os meter todos quatro em hum foréo 
da torre da menagem , e ter boa guarda 
nelles , e derribar as trangueiras, e atopir 
as cavas , que Utemutaraja na fuá povoa- 
jao tinha feitas ; e a Pero Dalpoem, que 
fervia de Ouvidor, que entendeííe logo ju
dicialmente em feu feito, guardando-lhe in- 
teiramente íua juftija. Como os Mercado- 
res , c Principaes da Cidade fcuberam que 
Afonfo Dalboquerque tinha prezo Uteniu- 
taraja, c feus filhos, vieram-lhe pedir que 
Ibes fizeffe juftija de muirá fazenda, que lhe 
tinham roubado ; e elle diífe ao Ouvidor,

Íiue lhes fizeíTe tornar tudo o que fe achaf- 
e que lhes tinham tomado: e a fóra muitas 

coufas , que fez reftituir a eftes Mercado- 
res, e povo da Cidade, foram quinhentos 
eícravos, que tinha tomado forjofamentc; 
e proceífado o feito, eftando em final pera 
fe dar fentenja, mandou Afonfo Dalboquer
que chamar todos o& Capitaes , e perante 
ellcs difle ao Ouvidor, que Jelfe o procef 
fo de fuas culpas , e viñas, julgáram que 
morrefiem morte natural, e que folian ue- 
gollados. Dada a fentenja, mandou Afon
fo Dalboquerque fazer hum cadafalfo alto 
no meio da praja pera lerem viftos de todo 
o povo. Como fuá mulher íbube que ma
rido , e filhos eram julgados á morte, man- 
dou-íhe pedir por hum Jao chamado Pate*

qui-
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quitir , que houvefle piedade della, e per- 
doafle a leu marido , e filhos , e que ella 
com ellcs le iriam viver a fuá térra , que 
era a Jaoa , pois nao era contente de elles 
viverem em Malaca , e que lhe daña pera 
ajuda da defpeza da obra da fortaleza fete 
Bailares de ouro, que tem cada hum qua- 
tro quintaes. Afon lo Dalboquerque lhe re- 
fponaeo, que o cofhime dos Portuguefes nao 
era vender juftija por dinheiro, que a elle 
lhe pezára muito achar-lhes culpas pera man
dar fazer jufti â delles , que os corpos lhe 
mandaría dar pera os enterrar lcgundo feu 
coílume. Como o cadaralio foi acabado, 
mandou ao Ouvidor que folie fazer juílica 
delles, e levaífc em fuá companhia toda a 
fuá guarda, e outra muita gente armada por 
ferem peíToas poderofas; e como foram no 
cadafalfo , querendo o algoz degollar pri- 
meiro os filhos, difie-Ihe Uremutaraja, que 
comejaffe primeiro nelle, que era velho, e 
os outros mo^os, e nao nos quería ver aca
bar táo mal. Os corpos eftiveram ali defde 
pela menhaa até a tarde, vi líos de todo o 
povo da Cidade , o qual nao podía crer 
que eram degollados. Elle efpeélaculo def> 
tes Mouros foi permilsao Divina , porque 
em ella mefma praca, onde o grande Afon- 
fo Dalboquerque os mandou degollar com 
o cútelo da juftija dclRey de Ponugal, ha-
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via dous annos que o Rey de Malaca teve 
determinado de matar o feu Capitao mór 
Diogo López de Sequeira, e todos os que 
com elle vieíTem a térra, em hum banque
te que lhe dava , lenáo fora huma Jaoa, 
que de noite a nado foi ter ás naos avifar 
hum Marinheiro, que tinha por amigo. A 
mulher de Utemutaraja, depois de ter dado 
fepultura áquelles corpos de Satanás, falou- 
fe com Patequitir, e deo-lhe fete, ou oito 
mil miticaes de ouro, e pedio-lhe que ajun- 
taífe todos os feus efcravos , que eram inul
tos , e que a vingafle dos Quilins, e Chi- 
tins, que foram caufa da morte de feu ma
rido , e filhos. O  Patequitir como teve o 
dinheiro ajuntou-os todos, e determinou-fc 
de ir por fogo á povoajao, donde os Qui
lins , e Chitins viviam. Sabendo Afonfo 
Dalboquerque iílo , acudió com gente , e 
deo nelles , e trouxeram-nos todos por el
las rúas da Cidade á cfpada, matando mui- 
tos dclles. O Patequitir vendo-íe desbarata
do , c que nao tinha poder pera fazer o 
que defejava, tomou a mulher de Utemu- 
taraja , e toda a fazenda que pode levar, 
e foi-fe pela térra dentro, e queimou muita 
parte das quintaos dos Chitins, e Quilins, 
e andou neíta revolta dez , ou doze dias; 
e porque vio que ella lúa empreza nao po
día ter bom finj , pedio feguro a Afonfo

Dal-
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Dalboquerque , e aflòccgou dette feu propo
sto, mas nào quiz tornar a viver em Ma
laca.̂

Ette Utemutaraja era Jao Gentío de na- 
$ao , c havia muitos annos que fe tomára 
Mouro. Sería homcm de oitenta , ou no
venta annos, de baixa forte : veio povre pe
ra Malaca, e- havia cincoenta annos que vi- 
via nella : difle-lhe bem a mercadoria , c 
fez-fe grande rico : era muito foberbo , gran
de tyranno , defaflòcegado , revoltoio, e 
lempre atti foi em tempo do Rey Maha- 
met ; e tinha tanto poder, e tanta authori- 
dade em Malaca, que 11* fenao apagara hou- 
vera de dar grande traballio aos noifos ; e 
dizia Aioni’o Dalboquerque muitas vezes, 
( vendo o alfocego cm que a terra ficàra, 
depois de o ter morto, ) que fe ette confè- 
lho tivera em Ormuz contra Cogeatar, que 
fe nao levantara elle, nem lhe Àzèra quan- 
tas rebaldarias lhe fez. Ette filho leu , que 
com elle foi morto, era o que cftcve com 
a adaga na mao pera matar Diogo Lopez 
de Sequeira , e ette tinha o Rey ordenado 
por Capitao , depois da morte de Diogo 
Lopez , pera tomar as nàos , com muita 
gente fua, e de feu pai, que tinha pera ef- 
te feito , e Noflb Senhor nao quiz que o 
elle cometefle , e quiz que pagaiTe a pena 
que por iíTo merecía.
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C A P I T U L O  XXXV.

Como Duarte Fernandez, e os Chins, 
que levava em fuá companbia , cbegdrm 
á Cidade de Udid, onde o Rey de Sido ef 
tava , e Ibe deo o recado, que levava do 
grande Afonfo Dalboquerque, e do Embaí- 
xador, que Ibe o Rey mandou.

PArtido Duarte Fernandez de Malaca em 
companhia dos dous Capitáes Chins, 

com recado do grande Afonfo Dalboquer
que pera o Rey de Siao , como atrás fica 
dito , em poucos dias atraveflaram á outra 
banda, e cnegáram á boca de hum rio gran
de , que vai ter á Cidade de U diá, na qual 
o Rey de Siao eftava ; e como foube que 
ali era chegada gente eftrangeira, mandou 
Já hum Capitáo com duzentas lancharas fa- 
ber que gente era, e donde vinha. Chega- 
do o Capitáo ao porto, onde os Chins ef- 
tavam , perguntou a Duarte Fernandez a 
que vinha , e quem o mandava. Elle lhe 
difle , que era meflageiro de hum grande 
Capitáo delRey de Portugal, o qual ficava 
em Malaca com huma grande Armada, e 
que era vindo ali por íeu mandado viíitar 
o Rey de Siao, e trazer-lhe huma carta fuá. 
Sabido ilto , mandou o Capitáo dizer ao 
Rey a gente que era, e a que vinha, que
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l!u? mandafle dizcr o que niflo quena que 
fizcife. O  Rey pela noticia que já tinha da 
c liega da de Áfonl'o Dalboquerque a Mala
ca , folgou muito de l'aber que o mefíagei- 
ro era leu , e mandou ao Capitao que lho 
levarte logo. Chegado erte recado do R ey, 
o Capitao le embarcou ñas lancharas com 
Duarte Fernandez, e os Capitaes Chins, e 
foram-fe polo rio acima até a Cidade , e 
como defembarcáratn, o Capitao com toda 
fuá gente levou Duarte Fernandez ao Pa- 
$o, onde o Rey eftava efperando em huma 
fala grande , armada toda de brocados, e 
alcatifada de mui ricas alcatifas, o qual ef
tava artentado em huma cadeira alta, verti
do ao modo dos Chins , e junto com elle 
de huma parte , e da outra da fala todas 
fuas mulheres, e fiihas, afrentadas, vertidas 
de brocados, e pannos de leda, com mui- 
tas joias de ouro, e de pedraria, e dali pe
ra baixo outras muñas mulheres honradas, 
vellidas do mcfmo theor , que era coufa 
muito pera ver. As mulheres della terra sao 
liuin pouco ba^as, e porém mui formólas, 
e eftavam tambem ali todos os principaes 
Senhores da terra mui bem vertidos. Entra
do Duarte Fernandez na fala, fez fuá cor- 
tezia ao Rey ao modo dos Gentios, e che- 
gou a elle, e deo-lhe a carta de Afonfo Dal
boquerque , e a efpada, que o Rey recebeo

com
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com muitas palavras de agardecimento , e 
perguntou-lhe polo feito de Malaca, e por 
EIRey de Portugal , e polo citado, e po
der que tinha. Elle como era honiem avi
lado , deo mui boa rezao de tudo o que 
lhe o Rey perguntou. Palladas ellas práti- 
cas, mandou ao feu Capitao que o levaíTe 
pera fuá cafa, e aos Capitáes Chins fizcíTe 
muito bom gazalhado , e ao outro dia lhe 
mandou moftrar toda a Cidade por lhe fa- 
zcr honra , e hum Alifante braneo que ti
nha, de que os Chins hcáram mui eípanta- 
dos; e le fora coula que le pudera vender, 
deram por elle muito dinheiro pera oleva- 
rem ao Rey da China. PalTados alguns dias, 
o Rey delpachou a Duarte Fernandez , e 
mandou em fuá companhia hum Embaja
dor a Afonfo Dalboquerque com huma car
ta pera EIRey D. Manuel, e hum annel de 
hum rubi, e huma coroa, e gibada de ou
ro , os quaes partíram da Cidade de Udiá, 
e em fete dias foram da outra banda da 
colla deSamatra, e chegáram aTaranque, 
que he huma Cidade do Rey de Siáo , e 
dali fe vieram fempre por lugares feus até 
os baixos de Capacia; e chegados a Mala
ca , acháram já os muros da fortaleza com 
grande parte das ameas, e torres acabadas, 
com muita artilheria polla nellas, e a Cida
de toda á obediencia de Afonfo Dalboquer

que.
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que. Os Capitaes Chius como arreceavam 
que fe elle pcrdclTe naquella empreza de Ma
laca , quando víram a forra lena feita, e o 
ailbcego em que eftava a Cidade , ficáram 
mui eipantados , e muito corridos do que 
tinham paffado com elle antes de fuá parti
da. Como Afonfo Dalboqucrque foube que 
cm companhia de Duarte Fernandez vinha 
Embaixador do Rey de Siiio , mandou-o 
reccber por todos os Capitaes , e fez-lhc 
muita honra, e gazalhado. O Embaixador 
lhe deo a carta que trazia pera elle, e ou
tra peraEIRey D. Manuel corn o preiènte. 
A carta de Afonfo Dalboqucrque era re
polla da que lhe tinha mandado por Duar
te Fernandez , em que lhe dizia, que fol- 
gára muito com o leu meflageiro , e com 
ma amizade , offcrecendo-lhe feu Reyno, 
e peflba pera ièrviço delRey de Portugal, 
e manti memos, e gente, e mercadorias de 
fua terra quantas foll'em neceiTarias , e que 
dias havia que elle defejava fua amizaae, 
pelas grandes coufas que ouvia dizer, que 
os Portuguefes faziarn na India contra os 
Mouros , e que efperava que elle lhe délie 
vingança daquelle tyraimo do Rey de Mar 
laca, nao fabendo ainda que era tomada.
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C A P I T U L O  XXXVI.

De como o grande Afonjb Dalboqucrqut 
defpachou o Embaixador do Rey de Siao} 
eem fuá companhia mandou Antonio de Mi
randa de Azevedo com huma inftrupao de 
que batía defazer, e doprefente, que per 
elle Ibe mandou.

DEpois de o grande Afonfo Dalboquer- 
que ter paflado fuas oráticas com o 
Embaixador do Rey de Siao, como eftava 
já preftes pera fe partir pera a India , do 

terminou de odefpachar, e mandar em fuá 
companhia Antonio de Miranda de Azevo 
do por Embaixador ao R ey , e mandou-lhe 
que fe fizefle preftes pera íe ir no Junco 
dos Chins , que ali eftavam efperando por 
elle, e deo-lhe efta inftrujao do que haría 
de dizer:

» Diréis ao Rey de Siáo, como EIRey 
» de Portugal meu Senhor me mandou a 
» efte porto de Malaca tomar emenda da 
» treifá'o, que o R ey , e leus Governadores 
> fizeram a hum leu Capitao mór , e gen- 
•» te , que a elle mandara tratar de amiza- 
x de, e que íobre íeuíeguro lhe matáram, 
» ecativáram muita parte da gente em térra.

» Lhe diréis, que depois de eu fer che- 
x gado a efte porto , mandara per muirás 

■ * ve»
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y vezes pedir ao R ey, que fizefle rezao de 
> íi , e mandaíTe entregar os Portuguefes, 
y que tinha cativos, e tornar toda a fazen- 
y da , que tinha tomada, e que elle com 
y lúa deiordcnada íoberba nunca rcfpondé- 
y ra a propofito, nem quizera fuá amizade,  

y nem fazcr aliento de paz com elle, fayo* 
y recendo 0$ Mouros da India, que ali ti» 
y nham í'uas naos, contra o férvido delRcy 
y de Portugal.

9 Lhe diréis, que vendo eu fuá faifa de- 
» terminado, cometí a Cidade, e a entrei 
» por forca , e vencí o R ey , que eícapou 
y ¿'crido, c fuá gente, e Alifantcs ; c por 
» nao deítruir a Cidade , me tornei a em- 
y barcar, c eftive aíli por efpaco de quinze 
» dias, efperando feu arrependimento \ e que 
y tendo o Rey experimentado o esforjo dos 
y  cavaleiros Portugueíés, nao deixára toda» 
y  via de fe determinar ern guerra, fem que- 
y  rer que antre mim , e elle houveflc concer- 
y to de paz, e amizade.

y Lhe diréis, que por lhe reprimir ella 
y fuá contumacia , tornei outra vez a co- 
y meter a Cidade, e o desbaratei, e matei 
y muita gente , e alguns Capitáes feas , e 
y tornei leus Alifantes, e qucimei feus pa- 
y £os , e que perdoei ao povo, e Merca» 
y  dores, por fe nao perder a Cidade, e tra- 
y to da térra : e que lhe dou ella conta, 

Tom. III, M » por-
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» porque íei certo que ha de folgar muito 
» com a deftruigao defte Rey pela guerra 
» que com elle fempre teve. 5

1 Lhe diréis , que EIRey de Portugal 
» meu Senhor folgará muito de fijas náos, 
» e gente tratarem em Malaca , e que efta 
» era a principal rezáo por que folguei de 
» a ter tomada; e que tendo elle neceffida- 
jt de de fuas Armadas, e gente pera confer
ía vagao de feu eftado , que eu como feu 
» Capitáo geral o fervirei em tudo o que 
» me mandar.

E com efta inftrugao lhe deo hum pre
lente pera o R e y , que lhe mandou em no- 
me delRey de Portugal , a íaber , humas 
couragas de veludo cramefim: hum coífele- 
te comprido de todas as pegas: hum capa
cete , e barbote mui bem guarnecido : hu
ma adarga danta com feus cordóes muito 
ricos, metida em huma funda de brocado: 
tres pannos darmas de veludo, e cetins de 
cores entretalhados , e borlados de ouro, 
que forana do Rey de Malaca, com que ti- 
nha armado a caía demadeira, onde o Rey 
de Pao feu genio havia de andar , pela Ci- 
dade, (como atrás fica dito,)  e hum bario 
de agua ás maos de baftiáes: e duas abar
radas do mefmo theor: e huma caldeirinha 
bem lavrada: e duas tagas de baftiáes, ni
do de prata : e huma béfta com feu alma-

zem:
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zetn: e quatro ramais de coral muito graf
io , e fino, por fer de muirá valia naquel- 
la térra, e huma pefa de efcarlata : c fez 
mcrcé ao Embaixador do Rey de Siáo de 
algumas pejas, de que foi muito contente. 
Antonio de Miranda, depois de ter íiias car
tas de crenca pera, o R ey, embarcou-íé no 
Junco dos Chins, e navegando, em poucos 
dias foi ter áCidade de Taranque, que he 
do Rey de Siáo , e ali fe defpedio dos Chins, 
e fez feu caminho por térra em cavallos, e 
bois de carrega, direito á Cidade de Siáo, 
onde foi muito bem recebido do Rey que 
nella eílava.

Elle Reyno de Siáo he muito eftreito 
daquella banda , por onde os Chins fazcm 
fuá navegado. Tem alguns portos, eluga
res , e dali por térra tem dez dias de cami
nho até a cofia de Tanajarij, e Taranque, 
e Saviáo, e da outra banda do mar de Su
matra : tem tambem muitos portos, e luga
res , e he Senhor de muita gente. Sáo Gen
tíos, e na térra ha muitos Mouros Merca- 
dores de muitas partes. Os Chins tem nel
la feus ellantes , porque confiam muito da
quella gente; Elle Rey teve fempre guerra 
com o de Malaca , e por ilío náo Ine pe- 
zou de o ver deftruido. Muitas coufas ha- 
via que dizer defte Reyno de Siáo , mas 
minha tenjáo náo he elcrcver mais das ter-

m ii ras
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i  8o Comment. d e  A. D alboquerque

ras que aquillo que convem pera declara
d o  delta niítoria.

C A P I T U L O  XXXVII.

Como o grande Afonfo Dalboquerque defpe- 
chou os Etnbaixadores dos K ejs de Cam

par , e da Jaoa , e mandou defcubrir 
a liba de Maluco.

SEndo o Rey de Campar certificado que 
o de Malaca era desbaratado, e o efta- 

do em que as coufas de aquelle Reyno eP 
tavam , temendo-fe que por ler feu genro 
lavrafle tambem a furia dos Portuguefes por 
lúa térra , embarcou-íé em dez lancharas, 
e veio-fe ao rio de M uar, que he do Rey- 
no de Malaca, oito leguas da Cidade, con
tra o Reyno de Pao, e chegado a efte rio, 
mandou hum mefiageiro a Afonfo Dalbo
querque com hum prefente de oito fardos 
de lenhonoe muito fino , e dous de huma 
maga , que fe faz do fangue do dragráo, 
que ferve de vcrniz pera couías pintadas, 
e mandou-lhe dizer, que aquella era a fru
ta que fe colhia na íua térra, e que defcja- 
va muito fuá amizade, e fer valíalo, e ftr- 
vidor delRey de Portugal, porque elle ñas 
coufas de feu logro nao tinha nenhuma cul
pa. Afonfo Dalboquerque lhe mandou agra
decer muito o prefente , e a vontade que
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tinha de fervir aEIRey de Portugal feuSe- 
nhor, e mardou-lhe algumas pecas em re- 

! compenfa do ièu prefente , e offercceo-lhe 
gente, e Armada quando lhe comprifle ; e 
partido efte mefiageiro do Rey de Campar, 
defpachou outro, que havia muitos días que 
ali andava do Rey da Jaoa, o quai lhe trou- 
xe de prefente huma duzia de lanças muito 
compndas , com fias fundas de páo meti
das no ferro, e hum panno muito compri- 
do, em que vinha pintado o modo, em que 
o Rey vai á guerra , com fuas carretas, 
cavallos, e Alitantes armados com feus caf- 
telos de madeira, e o Rey ali pintado em 
liuns paços de madeira cm riba das carre
tas , e tudo ifto muito bem pintado, e man- 
dou-lhe vinte finos pequeños, que he a fua 
muiica, e tangedores, que os tangiam com 
paos feitiços, e concertavam-fe muito bem, 
c faziam muito bom fom : e mandou-lhe 
dous muito grandes, que tangem na guer
ra , e foam muito longe, e ofièrecer gen
te , e mantimentos, e o mais que lhe folié 
nccelTario pera aquella guerra de Malaca ; 
e acaufa foi, porque eílava muito difieren- 
te com o R ey, pelas muitas tyrannias, que 
fe faziam aos leus naturaes, quando ali vi- 

! nham. Afoníb Dálboquerque o deípachou, 
| e por elle mandou ao Rey da Jaoa hum 
¡ Alifantc dos que tomara em Malaca, por-
! que



que sao là multo eílimados , e huma pe$a 
de efcarlata , e outra de veludo cramefim, 
e deo-lhe embarcado pera fua peiToa, e pe
ra levar o Alifante : e nelle tempo chegà- 
ram tres pangajaoas do Reyno de Menam- 
cabo, que he na ponta da liba de Ĉ amatra 
da outra banda do Sul a Malaca , e trou- 
xeram fomma de ouro, e vinham bufear 
pannos da India, de que tem muita necef- 
fidade na lùa terra. Os homens delle Rey
no sao muito bem difpoílos, e alvos, an
dana fempre bem tratados, vellidos emfeus 
bajus de lèda , e criiìs com bocaes de ou
ro , e pedraria na cinta. He gente bem acof- 
turnada, e verdadeira : sao Gemios : tem em 
grande ellima huma carapu$a de ouro, que 
dizem que lhes ali deixou Alexandre, quan
do conquiílou aquella terra.

Tendo Afonl’o Dalboquerque todos ef- 
tes meflagciros despachados, determinou de 
mandar defeubrir as Ilhas de Maluco, e to
das as outras daquelle arcepelago , que ti- 
nha por informado ferem muirás, e fez pref- 
tes tres navios , dos quaes dco a capitanía 
mór a Antonio Dabreu, que atrás tenho di
to que foni ferido no Junco , com que fe 
cometeo a ponte de Malaca, por feu esfor
zó , e cavaíeria merecía nido ; e dos outros 
dous navios deo a capitanía a Francifeo Ser- 
rao j e a Simao Afonfo, e mandou por Pi

lo-
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lotos Luis Botim, e Goncalo de Oliveira, 
e Franciíco Rodríguez, liomem mancebo, 
que fempre andou na India por- Piloto , e 
labia mui bem fazer hum padreo fe com- 
priíle, e efte era o fina, por. que o lá man- 
dava, e com elles dous Pilotos da térra, e 
por Feitor Joao Freire criado da Rainha 
D. Leonor, e Diogo Borges criado deIRey 
D. Manuel por feu Efcriváo, e fez preftes 
hum Junco carregado de muitas mercado- 
rias, de que deo parte a Ninachatu , e a 
hum Gentío, que te chamava Cogequirma- 
ni, que tinha fuá mulher, e filhos em Ma
laca , e hia por Capitao do Junco ; e por
que nelle havia pouco que fazer, partio-fe 
dous, ou tres dias primeiro que a noíla Ar
mada : e o regimentó, que aeo a Antonio 
Dabreu fo i, que por neniium cafo do mun
do em aquelle caminho fizeíTe prezas, nem 
arribaíle íbbre nenhuma nao, nón confeti* 
rifle que gente lita fahiífe em térra , e em 
todos os Portos, e Ilhas a que chegafle déf- 
fe prefentes, e dadivas aosReys, e Senho- 
res da térra , e pera iífo lhe mandou dar 
muitas efcarlatas, e vehidos de Méca, e ou- 
tras muitas mercadorias; e mandou-lhe que 
nenhuma náo de Malaca , nem de outras 
partes, ora foflern de Mouros, ou de Gen
tíos , que achaífem em ellas Uhas do cravo, 
ou das majans , nao lhe tolheiTe tomaren»

car*
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carrega , mas antes Ihe défle favor, e aju- 
da quanta lhe fofle poffivel, e que da mef- 
ma maneira que elles negoceaflem fuá car
rega, afli o fizefle elle, guardando os cof- 
turnes da térra: e que nenhum Capitao por 
cafo que acontecefle fofle a térra, íenáo o 
Feitor, e Elcrivao, com duas, ou tres pef- 
foas, que os acompanhaflem. Eftes navios 
levavam cento e vinte Portuguefes, e vinte 
efcravos cativos pera darem á bomba , e 
hiam mui bem fornecidos de mantimentos, 
e  artilheria , e levavam muita eítopa , e 
breu , e calafates, pera que íéndo-lhes ne
cesario foflem efpalmar os navios no cabo 
de huma Uha grande, que eílá quatro dias 
de caminho das llhas do cravo, que fe cha
ma Amboino , porque ali ha já reconheci- 
mento de maré. E eftando preíles de tudo, 
partíram-íe em o mez deNovembro. Parti
do Antonio de Abreu, mandou Afonfo Dal- 
boquerque fazer preíles hum Junco novo 
muito grande, de que deo paite a Ninacha- 
tu, e a outros Mercadores de Malaca, no 
qual mandou carregar muitas mercadorias 
de Cambaya , que tomou no caminho vin- 
do da India , e que foíTe a Pacé carregar 
de pimenta pera eltar na fortaleza, porque 
vindo os Chins, e os Gores, (por quem ef- 
perava ,)  achaíTem carrega; e todos os ou
tros Mercadores, e Chitins de Malaca co-
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mccáram a fazer lúas navegâ Óes , e leus 
tratos, de maneira que em poucos dias co- 
mecou o negocio della a fer muito célebre; 
e com ella nova do bom tratamento , que 
o grande Afonfo Dalboquerque mandava fa
zer ás naos, que ali vinham com mercado- 
rias, comejáram a vir de todas as partes, 
e todos achavam que levar pera fuas tetras.

C A P I T U L O  XXXVIII.

Do confe Ibo, que o grande Afonfo Dal~ 
loquerque teve com os Capitaes Jobre a or
den , em que deixaria as coufas de Ma
laca : e algumas que ordenou pera gover- 
nanca da térra antes de fuá partida pe
ra a India .

A Cabado o grande Afonlo Dalboquer
que de dar dcípacho a todas as cou- 
íñs, que tenho dito, mandou chamar todos 

os Capitaes Fidalgos, e criados delRey da 
Armada, e difle-lnes, que aquella fortaleza 
eftava acabada da maneira que ellés viam, 
com muita artilheria nella pera fe poder de
fender de todo o poder dos Reys daquella 
parte, que fobre ella vieílém: que a mou- 
£ao pera partir pera a India era chegada, 
e que compria muito partir-fe , porque as 
coufas de Goa ficavam tío  tenras, que nao 
fabia oeftado emque eftariam; que lhes pe
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dia muito lhedilfelfem amaneira que fe te
na fobre a governanja de Malaca , e que 
gente, e artüheria deixaria na fortaleza, e 
quantas náos , e íe faria Capitao do mar, 
ou fe aballarla hum fó  no mar, e na térra, 
e fe tiraría algunsMouros principaes daG- 
dade, em que houveífe fuípeita. Ouve nefte 
confeího diveríos pareceres , e por fim de 
tudo aífentou-íé , que houveífe Capitao na 
fortaleza , e Capitao da Armada no mar, 
e que o do mar eíliveflé á obediencia do 
Capitao da fortaleza, ( por atalhar a deía- 
vergonhamentos da India, que já entao ha- 
via , aínda que foífem menos que agora, 
que elle íempre caftigou comgrande rigor, 
em quanto a governou;) e que üie déífe me- 
nagem de em tudo lhe obedecer , e todos 
os Capitaes como á propria peífoa de fuá 
Senhoria; e que íendo calo que Déos £zeí> 
fe alguma coufa do Capitao da fortaleza, 
que o do mar ficaíle por Capitao della até 
elle prover. Aifentado iílo por todos , fez 
Afonfo Dalboquerque Capitao da fortaleza 
a Ruy de Brito Patalim, e Capitao mór do 
mar Fernao Perez Dandrade , e por Capi
taes dos navios, que com elle haviam de fi- 
car, Lopo deÁzevedo, que ficava por fo- 
ta Capitao , Chriílováo Graces, Aires Pe- 
reira , Antonio de Azevedo, Pero de Fa
ria , Chriílováo Maícarenhas, Vafeo Fer
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nandez Coutinho, e Joao López Dalvim , 
e tambem havia de ficar Antonio de Abreu 
com os feus Capitáes , tanto que chegafle 
de Maluco, e fez Ruy de Araujo, ( pela 
muita obrigafao em que Ihe era,)  Feitor, 
e Alcaide mór, eProvedor da fortaleza del- 
Rey, e Elcrivaes da Feitoria Francifco de 
Azcvedo , e Pero Salgado, e Almoxarifé 
dos mantimentos Joao Jorge , e leu Eícri- 
vao Jacome Fernandez , e Francifco Car- 
dolo Almoxarife do almazem, e feu Eícri- 
vao Bras Afonfo , e Provedor dos defun- 
tos, e Hofpital Chriftováo Dalmeida, e Dio- 
go Camacho por leu Eícrivao, e Meirinho 
da fortaleza Baftiao Gallego, e fez Govema- 
dores da térra, (nao tirando afuperioridade 
ao Capitao da fortaleza ,)  dos Gentíos, Ni- 
nachatu, e dos Mouros hum Caciz feu, e 
dos Jaos da povoayao Dupe, Regunecera- 
ge Mouro , c da outra paite da Cidade a 
Tuao Calaícar Jao de nagao, e deixouRuy 
de Araujo por determinador de leus agra- 
vos, e differen$as -f e quando a juftija hou- 
veífe de obrar como maior alfada , o Ca- 
pitáo da fortaleza ficava fobre tudo.

AÍTentado ifto, como os Mercadores da 
térra fouberam que Afonfo Dalboquerque 
ella va em determinafao de fe partir pera a 
India , vieram-le a elle , e hum em nome 
de todos , lhe difle, que elles tinham fabido

que
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que Sua Senhoria fe quería partir, e deixa- 
los, que lé efpantavam muito de deixar hu
ma coufa tamanha , e táo rica, como era 
Malaca, e ir-fe, a qual fem elle le nao po
día fuftei : e pois tinha a maior coufa que 
havia no Mundo ñas máos, que a nao de- 
via de deixar perder por nenhuma outra, e 
que fe o fazia por falta de dinheiro , que 
elles lhe dariam quanto ouro, prata, e mer- 
cadorias houvelte miíter, e tudo o mais de 
fuas fazendas gaftariam por íérvico delRey 
de Portugal, e feu, que lhe pediam muito 
por mercé que náo deixalfe aquella Cidade 
até nao tomar mais aífento. Aíbnfo Dalbo- 
querque Ihes agradeceo muito leus offereci- 
mentos, dando-lhes algumas razoes por on
de lhe convinha chegar á India, e que elle 
lhe prometía de muito cedo os tomar a ver, 
e que pera feguran$a, e defensao da Cida
de deixava aquella fortaleza com muita ar- 
tilhería, e muitos cavaleiros Portugueíes pe
ra a defender a todo o poder do Mundo, 
e pera feguran â do mar , e trato de fuas 
mercadorías huma Armada com muitos Fi- 
dalgos , e Cavaleiros. Os Mercadores lhe 
diíferam , que eftando elle em Malaca, o 
íéu nome ío abaftava pera a defender , e 
fufter cem annos, e por iíTo lhe pediam que 
íé nao folie, e por aquí fe foram alargan
do emboas palavras, elouvores de íua peí-
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foa, Afonío Dalboquerque llies agradeceo 
efta confianca que delle tinham, e difle-lhes, 
que elle folgára muito de ficar ali, por Ihes 
fazer a vontade , mas que era forjado ir 
ver a India, porque a fortaleza de Goa fi- 
cava por acabar, e nao labia o aliento que 
teria tomado. Palladas ellas práticas, que te- 
ve com os Mercadores , eflando já preílcs 
pera fe partir, deteve-fe maishumdia, por
que o Rey de Pacé, que tomára em o ca- 
minho vindo da India, ( como atrás íica di
to ,) que elle trazia em fuá cala, tratado com 
to¿a a cortezia , e ceremonia que convi- 
nhaa lúa pelToa , havia dous dias que le- 
cretanente era defaparecido , lem fe faber 
por otde fora. Afonfo Dalboquerque feitas 
lúas diligencias polo haver ás maos, vendo 
que fe nao achava , delpedio-fe dos Capi- 
táes, e de todos , e foi-le embarcar na nao 
Flor de la aiar, e Pero Dalpoem Ouvidor 
da India em a náo Trindade, e Jorge Nu- 
nez de Liao em a náo Enxobregas , e Si- 
maoMartinz emhumJunco grande, oqual 
hia carregado de muitas mercadorias , que 
fe tomáram no defpojo da Cidade, e leva- 
va Simao MartMiz em o Junco treze Por- 
tuguefes, e cincoeuta Malabares de Cochini 
pera guarda delle, « feffentajaos carpintei- 
ros da ribeira , muito bons ofikiaes , que 
Afonfo Dalboquerque leyava com fuas mu-
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iheres, e filhos pera fervirem EIRey de Por
tugal em Cochim no concertó das náos, 
por haver muita falta delles na India. O 
Governador de Pacé, que eftava aíevantado 
contra o R ey, ( como atrás fica dito,) fa- 
bendo que os Portuguefes tinham tomado 
Malaca, cheio de temor de Afonfo Dalbo- 
querque fez-fe vaiTalo delRey de Portugal, 
e elle o recebeo, porque o proprio Rey nao 
quiz aceitar fcus offerecimentos, e dali por 
diante eftcve lempre em feu íervijo, e obe
diencia.

C A P I T U L O  XXXIX.

Orando , que Cantillo Porcia fe z  a o Papa 
Leao Décimo em louvor da tomajía de 

Malaca: e das Vitorias, que os Por
tuguefes tiveram da conqtjfta 

da India.

TOmado efte Reyno , e feito fortaleza 
na Cidade de Malaca , avilbu logo o 

grande Afonfo Dalboquerque EIRey Dom 
Manuel do eílado em que as couías delle fi- 
cavam, oqualpelas mais engrandecer, (por 
fer efte Aurea Cheríbneío muito celebrado 
de todos os Authores antros, e modernos,) 
x> fez a faber por feas cartas ao Papa Leáo 
Décimo ; e fendo-lhe por Joáo de Faria, 
Embaucador que lá eftava, notificado as gran

des
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des Vitorias dos Portuguefes, havidas neftas 
partes, porinduftria, animo, e esforço clef- 
re grande Capitäo Afoníb Dalboquerque, 
inandou fazer huma folemne Prociisao em 
que foi ; e tornado ao Sacro Palacio, Ca- 
milloPorcio diante de todos Ihe fez aOra- 
çao que ié fegue, em Outubro anno de mil 
quinlientos e treze.

» Se em algum tempo , Beatiffimo Pa
li dre , teve o povo Cnriftao rezao de dar 
» graças ao Senhor , e ter em muito o e£ 
» rorço, e valentia l'uà, por coula esforça- 
» clámente cometida , e felicemente aca ba
li da , elle anno he pera iil'o o mais com- 
i  modo enièjo, que até agora houve, cm 
x o qual o Senhor Deos, pela muita miie- 
» ricordia que de feu povo houve, lhe quiz 
i acrefcentar prazeres com novos prazeres, 
» e proiperidades com novos contentamen- 
X tos communs ; porque além de pôr Voila 
a Sanélidade elle anno na mageilade do 
» thronoPontificai, mais poruniverfal pro- 
X veito da Chriftandade, que por particular 
X algum de fua pefloa, pois fez VoiTa San- 
» Alidade com iflò unico refugio , e reme- 
* dio pera couiàs quali perdidas , e arden- 
X do todo o Mundo em guerras, pera que 
X com mais alegría follé reflejada fua nova 
X eleiçao. Nelle mefino tempo deo ao mui- 
X to poderofo, e milito felice, e inviéliifi-

9 rao
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y mo Key D. Manuel de Portugal tantas, 
y  e taes Vitorias , e triunfos de feus imi- 
» gos, que fácilmente fe póde crer pelejar 
y  o Senhor por nós. E defta inligne bata- 
y  lha, que em feu notne fe deo, haver-nos 
y  dado final, pera daqui por diante termos 
y confianca, que nos dara Vitorias alEnala- 
y  das , le quizermos ufar do esforço natu- 
y raímente noílo , táo nomeado, e temido 
y antre gentes barbaras.

y Por ventura haverá alguem que pofla 
y cuidar ferem obras de maos de homens 
y as novamente feitas polos Portuguefes na 
y  India , tendo por Capitáo o esforzado 
y  Afonfo Dalboquerque ? tantas, táo ricas, 
y  e fortes Cidades entradas per força de ar* 
y  mas ? táo varia '  icidas ? tantos

jpz Comment, de A. Dalboquerqve

y igual numero de gente, fempre ficando 
y  vencedores em todas as coulas a que pu- 
y  zeram peito, e com iíTo dzeram tributa- 
y  rios muitos Reys , fujeitos com Armas 
y Portuguefas : e os a que náo chegou o 
y perigo da guerra , por de todo eftarem 
y leguros delle, vieram, ou mandáram per 
y feus Embaucadores com muita inftancia 
y  pedir paz, eallianja. E porefta rezao he 
y a nobreza deftas Vitorias maior , e mais 
y excellente, por náo ferem Horneadas, po- 
y lo eftrago , e mortandade que fe em os

y povos fujeitos e com defr



» imigos fez fomente, mas polo esforyo no- 
» tavel Portugués, com que foram ganha- 
a das a que allí Déos favoreceo, que vito- 
i) rías preíentes puzeífem em efquccimento 
)i as palfadas de maneira , que lenipre os 
» dcípojos <de huma alcanyaítem os da ou- 
»tra , e com ellas ficaííem vencidos tantos 
» Kcys , e adiados todos os demais , que 
» nao quizerem exprimcntar a valentía Por- 
» tugúela.

» Pelo que, Bcatillimo Padre, (aíH co- 
» mo tudo o mais,) fazVoífa Sandidade 
1» ido com muita prudencia, e chriftao zc- 
» lo, que por huma vitoria como eda, (que 
» nao lei le le pode deíéjar maior,) queeni 
» tao felices tempos Nodo Scnhor auiz dar 
ji ao Chridianiüimo Rey D. Manuel, man- 
» da que ib fayam folemnes Procifsoes , e 
» peíToalmcnte as acompanha, pera que le- 
»jam dadas grayas ao Senhor , e a todos 
» os Sandos por huma tamañita mercó co- 
» mo eda.

» Porque nao lie eda vitoria havida de 
» hum povo belicofo, ou de huma Cidade 
» forte , e bem defendida , mas daquella 
» grande, e nomeada India, em a qual de- 
» pois de fujeitos per armas Portuguefas os 
» riquiílimos Réynos de Goa, e Ormuz, c 
» feitos leus tributarios, de maneira que da 
* mao do valerofo Capitáo Afonfo Dalbo- 

Tom, M I. N » quer-
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» querque , em nome delRey de Ponugal 
» íeu Senhor, aceitaflem os Reynos aquel- 
» les, que os houveflein de governar: ago- 
» ra emfim de tantas Vitorias, alfi por mar, 
» como por térra, eftá vencido aquellc fei- 
3» tiliflimo, e riquilEmo Reyno de Malaca, 
3) a quem os antigos por lúa muita riqueza 
3i chamáram de ouro , querendo com eíte 
3i nome, (que a nenhuma outra térra fe deo,) 
» moftrar a grandeza de fuas muitas rique- 
x zas; e nao fómente na vitoria deftes Rey- 
3> nos havida fe interefla a grandeza del- 
3» les, mas, (o  que nao he pouco proveito 
:» pera noffos tempos,)  que barbaros, a quem 
3» dantes a fama nofla nao chegou , agora 
3» o perigo delles faz temor a aquelles, pe- 
> ra cujas térras fe abriram caminhos , de 
» que até agora nao tinhamos conhecimen- 
31 to algum. Abrio-fe-nos polo Reyno de 
3» Ormuz caminho pera a Cafa Sanéla de 
» Jerufalem, (térra, em que o Salvador naf- 
» ceo,) poder fer tornada a ganhar, e tira- 
j» da das maos de aquelles infieis , que ty- 
3i rannica, e indevidamente a poífuem, em 
3» cujos coracóes tem entrado temor , que 
31 Ibes faz arrecear o perigo de leus feme- 
» Jhantes. Ñas quaes coufas todas nao fei a 
» qual mais gabe , fe o zelo , e felicidade 
3» ao muito poderofo Rey D. Manuel , o 
i  qual com tanto trabaUio, e delpezas lúas

j  quiz
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Parte ÍII. C a p it u l o  XXXIX.
» quiz eftender onomeChriftao a táo apar- 
y tadas Provincias, e alheias gentes de nof- 
» fo comercio , pera que donde a Ley de 
y Chrilto nao era de antes ouvida, ahi pu- 
» zeíTe a bandeira de fuá San ¿la Cruz ; ou 
« o esforço , faber , e valentía de ánimos 
» Portugucles, que com ouíadia nunca vif- 
» ta, e com deíejo íntimo de accrefcentar a 
» Religiao Chriílá, hajam paíTado a tao di- 
» verfos climas de fuá natureza, onde lhes 
» era neceífario pelejar nao fomente com 
» crueis, e deípiadados inimigos, mas com 
» a mefma fome, fede, fríos, e calmas in- 
» íbfriveis : e com ella mefma deíprezaflem 
» todos os trabalhos , que íobrevir pudef 
» icm, por cumprir com a obrigaçao, que 
» de mandado de leu Rey com animo con- 
» tente accitáram.

» E em ellas coufas verá fácilmente a 
» grandeza das mercés do Senhor quem 
» olhar com quao pouca gente toda a In- 
» dia fe ganhou ; pois nao havendo na Ar- 
» mada roda tres mil homens Portuguefes, 
» lobre tantos Reynos dclla tomados por 
» força de armas , tantos Reys efpantados 
» do nome Portugués virem humildes pe- 
» dir paz, eos que a nao qoizeram. tomar, 
» aceitarem per força leis da máo de leus 
» vencedores, e alguns, a que o Senhor quiz 
» alumiar, fe bautizaífem, eaceitaíTem a Fá

N ii » Chri-



» Chrifta , de maneira que em tao remotas 
» térras le achaiTem Chriftaos com G ir i

li liaos : e por remate deltas vitorias, com 
» o melino numero de gente, e menos aìn- 
D da, por lèr ncccflario fuftentar com par
li te della em guarnirlo os Reynos ganha- 
» dos, vemos Malaca tomada, leu Rey ven- 
n cido , e afugentado com muita pequeña 
» parte de leu esercito, que o íeguir pode, 
» por a maior lèr morta a ferro, e fìcar hu- 
a» ma táo nobre Cidade cabera de hum tao 
» rico Rcyno em poder de Chriftaos. Ella, 
# Beatiilimo Padre, he aquella Aurea Cher- 
» fonefo , que ella no cabo daquella gran
ii de enleada, em que o rio Ganges defear- 
» rega l'uas aguas nomar, taonomeada pe
li la i'ua muita riqueza, que affi polas mui- 
» tas , e mui ricas mercadorias , que fe a 
» ella de diftèrentes partes trazem, como pe
li las nao menos ricas, que della le levam, 
n he tida pela mais nobre efcala de toda a 
» India ; e com rezao , porque nenhuma 
» coufa ha das que na vida fe podem de
li fejar , de que nao haja nella grandiifima 
n abaftan̂ a.

» Tinha Malaca hum Rey Mouro em 
» leda , rico em thclouros, poderoíb, e Ar- 
» mada de mar , e grandiffimo imigo do 
3» nome Chriftao , elpecialmente de Portu- 
» guefes i porque quali dous annos antes qui-

» ze-
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> zera matar á treijao hum Capitao nobré 
» Portugués , que a feü porto chegára, e 
» havendo o excelente Capitao Afonía Dal- 
d boquerque, (nome bem merecido porfeus 
d illullres feitos,)  que entáo em nome do 
» muito poderofo Rey D. Manuel gover- 
» nava a India, pofto em paz, e feguranja 
)i os outros Reynos, e fortalezas delles, que 
» nella áquem do Ganges, a que os Portu- 
» gueles chamam do cabo doComorim pe- 
* ra dentro, tinha ganhado, determinou to- 
» mar vinganja da treijao, que o Rey de 
y> Malaca a Portuguefes fizera , e em fatif- 
» facáo diífo tomar-Uie o Reyno; c chega- 
j) do com bom tempo a Malaca , fe poz 
ti em ordem pera combater a Cidade , allí 
» por mar, como por térra. O Rey della, 
» que nunca tal coufa arreceára , vendo-fe 
» menos apercebido do que havia mifter pe- 
» ra fuá defenfa , quiz ufar de manha , e 
3» mandando recado de paz ao animofo vin- 
» gador da treigáo feita a Portuguefes Afon- 
fi io Dalboquerque, comecou com dilajóes 
3» alargar a conclusao do negocio da paz, 
» que tratava fingidamente, e entretelo, con- 
)) tinuando em fortalccer-íe ; e fendo ellas 
» cautelas fentidas polos Portuguefes, fe pu- 
)» zeram em ordem pera combater a Cida- 
» de, e embarcando-íe em embaícafocs pe- 
3» quenas , com animofo peito pojáram em

3» ter-
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y terra , e com a artilheria que levavam, 
> começàram a delviar os Mouros , pera 
Tt que mais fem perigo pudcilem entrar a 
y Cidade. Vendo-fe o Rey nefte trabalho, 
y e que o chegavam a eltado de lhe ibr ne- 
» ceiTario defender-fe por armas , e que jà 
y o na» podía fazer com enganos, ordena 
y a defenfa com os feus por feas eitancias, 
y e elle fobre hum Alifante andando antre 
y elles esforçando-os , e dizendo-lhes que 
y nao quizeílem faltar á fuá patria, e áquel- 
y  le ultimo eílado. Já os Portuguefes com 
y huma animóla alegría fe chegavam ao 
y  muro , e a artilheria da banda do mar 
y defparava , quando os da Cidade cornea 
y çaram de enfraquecer, e deixadas fuas ef- 
y tancias, (que pouco tempo feflentáram,) co- 
y meçàram de fugir : feguindo-os os Portu- 
» guefes com esforzados eoraçdes, e entran- 
y do em feu alcance dentro na Cidade, che- 
y gáram ao meio della, onde em huma pon- 
y  te , que fobre hum rio, por onde entrara 
y navios, que polo meio da Cidade corre, 
y  eílava , tinha o Rey feito fea defenfa, e 
y pollo a força de fea gente ; e fortalecen- 
y do mais ella eflancia , recolheo nella os 
y  que fugiam ; e por o rio fe nao poder 
y paliar avio polos Portugueícs, fe fez for» 
y te na ponte. Ali fe azedpu mais a peleja, 
»todavía os Portuguefes favorecidos da e£-

5» pe-
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x peranja, e os imigos cortados do medo 
» das armas Portugueiás, táo rijamente aper- 
» táram com os infléis , que nao eftimando 
» as armas delles , nem leus Alifantes com 
» caftelos de frecheiros, nem a difliculdade 
» do váo, com ferro abríram caminho por 
» meio dos imigos, dos quaes huns fe me
ló tiam com defeíperatíto pelas armas Portu- 
x gueíás, outros fe deitavain ao rio pera ib x íálvarem: finalmente em cabo de poucas 
» horas fugíram todos , e o Rey com el- 
» les , indo ferido. Foi entrada a Cidade, 
» e faqucada , muitos imigos morios : foi 
» nella achada muita quantidade de ouro, e 
» prata, acháram-íe nella muitos aparclhos, 
» e munî Óes de guerra, entre as quaes fo- 
» ram duas mil pecas de artilhcria : foram 
» tomados íbte Alifantes coftumados a guer- 
» ra com leus caftelos, e encaixados delles 
» tecidos de ouro, e muito ricamente guar- 
» necidos, de mancira que nao fomente os 
» homens * mas os brutos daquelle Reyno 
» ficáram obedccendo ao imperio Portugués. 
» Ó bom Déos, ó Senhor poderoíb, vol- 
» fo he o poder, voíTo he o esforzó: a vof- 
» la máo direita fez virtude , a vofla mao 
» direita nos alevantou; porque como pode 
* huma táo forte Cidade íer entrada, e hum 
» táo poderofo Rey fer lanzado dclla , Je 
» vós nao déreis vofla ajuda, e favor ? Nao

x a nos
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> a nós, Senhor, nao a nos, mas aovoifo 
x nome dai gloria. Vôsquebrantaftes as for- 9» cas dos imigos, vôs nzeftes os pôvos fu- 91 jeitos a nós, e os puzeftes debaixo de nof- 9» fos pés. Vôs mandaftes voflas fêtas, e os 
S» desbaratares , com voifos relampados os 
9» efpantaftes , vós folles o Capitao, vos o 
9» Confelheiro, vôs puzeftes omedo em nof- 
9» ibs imigos, vôs os fizeftes fugir, Nao pe- 
9> ra nós, Senhor, nao pera nós, mas pera 
9» gloria do voíTo nome.

» Mas pera que me detenho tanto na 
9» tomada de Malaca, pois nao he menos o 
9> que depois della tomada le fez de fuas 
9» ruinas. Délia, e de fuas mefquitas fe fez 
9) logo fortaleza alias forte pera rrcio daquel- 
9» la inquieta gente, e Ihe foram dados Go- 
9» vernadores cada anno , debaixo de cujo 
9» governo viveflem , e leis, com que fof- 
9» ícm fuílentados em juiiiça ; e depois diílo 
» foram aífcntadas pazes com muitos Reys 
9» vizinhos feus, que foram os Jleys de Pe- 
9» gú, Samatra, Pedir, Pacé, Jaos, e íinal- 
9> mente até os últimos Orientaes Chinas, 
9» táo nomeados pela mercancía.

» E por nao faltar aos Portuguelcs oc- 
9i callao de empregar lúas forças, e eftender 
9> com ellas o imperio com ellas ganhado, 
» partido o illuftre Capitao Afonfo Dalbo- 
» querque de Malaca, tornando a Goa, que

9) di-



» direi da vitoria que ouve? que nao pare- 
j  ce vitoria , mas huma difpofiçao Divina 
» que afli o quiz ; porque tendo efte illuílre 
y Capitao a Ilha, e Reyno de Goa ganha- 
» do per força de armas duas vezes , dci- 
* xando-a á íiia partida o mais fortalecida 
» que pode , fazendo a viagem que fez a 
» Malaca, e vilitar as mais fortalezas da In- 
> dia : o Hidalcáo, Senhor que fora délia, 
» vendo Afonfo Dalboquerque fóra de a po- 
» der defender, com muita genre de pé, e 
» de cavallo a veio cercar, e fez perro de 
» hum eftreito de agua l’algada, que em tor- 
» no cerca a Ilha, huma fortaleza ; c fazen- 
» do paliar gente á Ilha, mandou que com 
» continuas efcaramuças , e rebates cancaf- 
» fcm os Portuguefes, que na fortaleza ncá- 
» ram , os quaes cercados de tao poderolo 
» imigo, fe víram em grande aperto, e ne- 
» ceílidade. E querendo allí o Senhor Déos, 
» eftando elles nefte trabadlo , apareceo a 
» Armada, que com tao inligne vitoria vi- 
» nha de Malaca, com cuja vinda foi tama- 
» nho o medo dos imigos, que fem efperar 
» que fe deíémbarcaíTem os Portuguefes, fe 
» foram com a maior preífa que puderam.

» Lê-iè daquelle grande Alexandre Prin- 
» cipe de Macedonia, que chegando ás par- 
» tes da India , e combatendo hum lugar 
» forte j e bem defendido de feus morado-

» res,
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3» res , teve em tanto , e pareceo tamanha 
y, coufa haver tomado aquelle lugar , qUe 
» comejáram os feus íbldados a dizer, qUe 
3i era mais esforzado que Hercules. Sendo 
3» iílo aíli, que triunfos, que honras fobera- 
3» ñas fe devem a EIRey D. Manuel , que 
3i tem valíalos , por cuja mao , e esforzó 
31 nao lómente venceo per armas huma Ci- 
3i dade da India, mas a mefma India, (dos 
3» Romanos nao villa, dos Godos nao fabi- 
3» da, e dos famofos Sefoftris Rey de Egy- 
3» pto, Cyro, Semiramis emváo pcrmuitas 
3» vezes combatida,)  quaíi andou rodeando 
3» com continuado de fuas Vitorias.

■» Auguílo Cefar com fer Monarca hou- 
3» ve por grande felicidade fuá antreasmais, 
» fer viíitado dos Reys da India com pre- 
3> lentes, e mandar-lhe por feus Embaixado- 
3» res pedir amizade.

» Quem pederá contar bem os grandes 
3» férvidos, que polos Reys da India foram 
3» mandados ao invidtiífimo Rey D. Ma- 
3i nuel ? as pareas que lhe pagáram ? as ami- 
3» zades que lhe requeréram ? finalmente a 
3» vafialage , que quafi todos aceitáram per 
» máo, e esforzó defte illiiftre Capitao ? por- 
3i que além dos que por forja de armas ti- 
> nha feito tributarios , nao ficou Rey da 
3i India, de quem nao foíTelervido comfer- 
3» vijos de infinito prejo: do Rey de Cam-

3i baya,
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a baya, do poderofo Rey deNarfinga, que 
» fabida a vitoria de Malaca, mandou por 
a feus Embaucadores hum copo de ouro, e 
a huma elpada de ouro com hum robi no 
a punho de grandilfimo prejo, e Ihe man- 
a dou pedir que delle, e de leu Rcyno fe 
a fervifle. Mas pera que me detenno em 
a contar de ouro, e pedraria, e couías, que 
a infléis lhe mandáram ? Paffc-me ao que 
a ni ais val, Aquelle prefte Joao Senhor de 
a toda a Ethiopia, que eftá debaixo do Egy- 
a pto , por o ter por amigo, nao lhe man- 
a dou ouro , nem pedraria, mas mandou- 
a lhe o que cm muito mais cítima elle ti- 
a nha , e elle eílimou muito mais, que foi 
a huma boa parte do lenho da Vera Cruz; 
a e lhe mandou dizer , que com rezao lhe 
a mandava aquella parte da verdadeira Cruz, 
a em que foramos remidas, pois elle levan- 
a tára per forjas de armas tao longe da fuá 
a patria a bandeira da Sandia Cruz. Efcre- 
» vem os hiítoriadorcs , que Demetrio, fi- 
» lho de Antigono , íiicefíbr que foi de Ale- 
a xandro no ienhorio de Macedonia , por 
» 1er muito induftrioío no tomar Cidades, 
a lhe chamáram Poliorcetes, que em lingua 
a Grega íigniflea tomador de Cidades. Qiie 
» nome daremos logo ao excedente Capitáo 
» Afonfo Dalboquerque, pois taes Ciaades 
» tomou, taes Reynos venceo,  tantos exer-
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3» citos desbaratou : que felicidade ahi que 
3» fe pofla comparar com a de hum Rey, 
3i Senhor de tal valíalo ? que per forja de 
31 armas diftruio Calicut fortiflimo Reyno ? 
3» Fez o Rey de Narlinga tao poderofo com 
3» todos feus valíalos , e riqueza de Rey- 
3» nos, c copia de Alifantes vir pedir pazes 
3» a feuRey? Fez o Rey de Cambaya acei- 
j  tar paz ? Reítítuio em feus Reynos depois 
3» de per armas vencidos aos Reys de Co- 
s chim, e Cananor? Livrou de grande fu- 
3» jeijao os ChrKlaos, que viviam na India ? 
3» Ganhou o Reyno de Ormuz ? O Reyno 
» deGoa? O Reyno, ellha deCeiláo? Fi- 
31 nalmente , que nao contente com tantas 
3» Vitorias, mandou-o o
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3» Egypto, paliando o mar Roxo ? E porque 
> nao haja parte , a que fuas Vitorias nao 
3» cheguem , cm Africa tomou a nobre Ci- 
3» dade de Cafim ? As quaes Vitorias, e feli- 
» ciflimos fuccelíos do invidiflimo Rey Dom 
3» Manuel quanto mais sao dignos de lou- 
3» vor, e honra, tanto nos fomos mais me- 
3i recedorcs do odio da gente , porque ne- 
» nhuma outra coufa trabalha, íenáo acref- 
3» centar polo Mundo a Fé de Chriíto, nos 
3i deixada táo juila, e comum caula, todos 
3» eftatnos embarajados emvingar partícula- 
» res injurias : elle peleja com imigos irv»

3» Manuel fazer guerra

3» fiéis,



x fiéis , nós huns com outros : elle ganha 
x pera li novos Reynos, e Provincias, nós 
» por negligencia nofla perdemos o noíTo, 
a e havemos de perder cada vez mais, ñera 
a ouvimos ao Scnhor que cada dia nos cha- 
» ma, e brada que acordemos. Olhai, Sc- 
» nhores , por voíTa F é , quantas, e quao 
x graves perdas tem recebido a Religiao 
x Chrifta ac reiTenta annos a efta parte ? sao 
x por ventura coufas , que nos poflam ef- 
x quecer? nem lembrar-nos fem muita dor? 
» quéde Coftantinopla ? quéde Ncgropontc? 
» quéde Lepanto ? quéde Modon ? quéde 
» Durazo ? quedas outras Cidadcs, que com 
x grande deshonra nofla eftam em poder 
x de Turcos ? que efperamos ? fenao que 
x nos tomem dormindo ? e dcfcu idados nos 
» deftmao ? e defapercebidos nos matcm ? Já 
» cntram por Ungria: já fazem guerra em 
» Eíclavonia : já navegam livremente todo 
x o mar: já querem Italia. Ora pois, Bca- 
» tiífimo Padre, pois vieítes a efte lugar co- 
» rno eftrela de falvacáo em tamanha tor- 
» menta, totnai efte cuidado, concertai ef- 
x tas diícordias dos Principes Chriftaos, apa- 
x gai de todo efta defaventurada guerra, 
» que antre elles ha, que nenhum bom fu- 
x ceífo póde ter: apartai todas as imizadcs, 
x pera que amigos todos , as armas , que
x huns contra outros aparelhavam , todas

x jun-
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» juntas vam buícar o comuni inimigo ; pe- 
» ra que vencido elle , e cobrando nós a 
» Cafa Sanila, juntamente coni EIRey Dom 
» Manuel , que manda doze mil homens 
» em companhia do.Duque de Braganja fen 
» fobrinho pallar a Africa, ficando nós ven- 
» cedores, alevantemos ao Senhor hum tro- 
» feo da vitoria , que das gentes barbaras 
* nos deo, e fejam confundidos os que ado- 
» ram Ídolos , e confiam em feus deoles 
» váos, e conhecam o nome do Senhor, e 
y íaibam, que elle he fó o poderofo em to- 
» da a terra. Amen. »

C A P I T U L O  X L.

O que os nojfos pajfáram em Goa com os 
Capitaes do Hi da leao, que a vieram cer

car depois da partida do grande Afon- 
fo Dalboquerque pera Malaca.

L Embrado o Hidalcáo do que o grande 
Afonfo Dalboquerque mandara dizer 

a feu pai, eftando no rio de G oa, como fi
ca dito, nao podendo eficubrir a paixáo que 
tinha, delhe ver affi cumprida fuá palavra, 
e a Cidade em poder de Chriftáos, e Milr- 
rhao Gentío efta'r governando, e grangean- 
d’o as tanadarias da terra firme , vendo ó 
tempo difpofto pera a tornar a cobrar pela 
partida' de Afonío Dalboquerque pera Ma?*
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laca, mandou hum feu Capitáo, que fe cha- 
mava Pulatecáo , com gente de pé , e de 
¿avallo, que fofíc fobre Milrrhao, e o lan
zarte fóra das térras , e que fe trabalhaíTe 
muito por lhe tomar Timoja , que andava 
cm lita companhia, e tanto que as tomarte, 
fe deixafle cftar, até lhe elle mandar o que 
fizeífe. Partido Pulatecáo com íéu arraiaí, 
como Milrrhao foube de fuá vinda , foi-o 
efperar com cinco mil peóes da térra, e cin- 
coenta de cavallo, e mandou diante Hicar- 
rhau, aue lhe tomaífe hum parto da ierra, 
por onde havia de paflar, o qual fe deo a 
tanto vagar , que quando chegou o tinha 
Pulatecáo tomado , e deo nelle com toda 
fuá gente , e desbaratou-o, e feguindo-lhe 
o alcance o matou no caminho, e muita par
te da gente que levava: e afli de caminho 
comothia, foi dar no arraial de Milrrhao, 
e polo logo em desbarato; e vendo-ie elle 
afli desbaratado fem efperanja de focorro, 
aconfelhado de Tim oja, nao quiz tornar a 
Goa, e fez-fe na volta de Narnnga, e che- 
gado a Bifnaga , onde o Rey eftava , foi 
muito bem recebido delle, eali morreo T i
moja em chegando de doenja ; e o Milr
rhao , pallados alguns dias, tendo recado 
de Onor como feu irmáo, que fe tinha ale
vantado com o Reyno, era morro, pedio 
licenja ao- R e y , e veio-fe tomar poiTc delr
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le , e foi íempre leal vaflalo delRey de Por
tugal. O Pulatecao como fe vio com ella 
vitoria, e em poífe das térras de Goa, nao 
fe lembrando do que lhe o Hidalcáo tinha 
mandado , quiz feguir fea boa fortuna , o 
fez preftes algumas jangadas , e bateis que 
achou, e fem rer nenhuma referencia paílou 
á liba de Goa , e fez-fe forte em Benafta- 
rim; o qual Rodrigo Rabelo, que era Ca- 
pitáo da Cidade, ou por feu defeuido, ou 
por acudir a outras coufas, que lhe parece- 
rain rnais neceflarias, nao tinha fortificado, 
como llie Afonfo Dalboquerque mandára 
antes de fea partida , por fer paffagem, e 
paíTo principal da tena firme pera a Iiha de 
Goa. O Pulatecao depois de fortificar Benaf- 
tarim, com determinacao de o fufter, foi-fe 
por cíías aldeas dos Gentíos, diftruindo, e 
queimando tudo o que acliava. Avifado Ro
drigo Rabelo difto , fahio da Cidade com 
trinta de cavallo, e o Aguazil velho deCa- 
nanor com quatrocentos Naires de efpada, 
e adarga, que lhe Diogo Correa tinha man
dado , como íoube a nova da vinda da gen
te do Hidalcáo , foi cometer o Pulatecao 
mui valeroíamente , e desbaratou-o, e ma- 
tou-lhe mil e quinhentos Turcos , e Cora
zones, e a fobegidáo da boa fortuna fez a 
Rodrigo Rabelo deíprezar os irnigos venci
dos 3 e foi-Ilie feguindo o alcance com a gen»
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te de cavallo. Os Turcos vendo-fe aprefla-» 
dos dos nodos, recolhéram-fe obra de fefc 
lenta delles a huns pardieiros velhos , que 
clhvam em hum outeiro por le valerem da 
furia da nofla gente. Rodrigo Rabelo che- 
gado ali foi-os cometer , e como o lugar 
onde eítavam era humpouco ladeira arriba, 
e trabalhofo de entrar a cavallo , defendé- 
ram-le os Turcos de maneira que o matá- 
ram , e Manuel da Cunha , que eram na 
dianteira. A  outra gente como le vio fem 
Capitao, recolhco-le com ella delallrada no
va á Cidade, na qual houve muita triíleza 
pela morte de Rodrigo Rabélo, porque era 
muito esforzado, e üngular Capitao. E Pu- 
latecáo com agente que lhe ficou rccolhco- 
fe a Benaftarim, com determinajao de fazer 
guerra á Cidade. Os noíTos, porque os mais 
nao queriam que folie Capitao Francifco Pan- 
toja , a quem pertencia, por fer Alcaide mór 
da fortaleza, palladas algumas differencas que 
houve antre elles, elegéram por Capitao Dio- 
go Mendez de Valconcelos , que Afonío 
Dalboquerque deixáraprezo na torre dame- 
nagem polo cafo jií dito. Feita ella clcijao, 
foram-fe todos ao Cállelo , e foltáram-no, 
e entregáram-lhe a governanja da Cidade, 
com juramento que lhe todos lizeram de lhe 
obedecerem como á propria peffoa de Afon- 
fo Dalboquerque até elle prover niílo como

Tom. IIL  o lhe
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Uie parecefle; e como foi em poíTe da capi
tanía , efcreveo logo a Manuel de Lacerda, 
que andava por Capitáo mor de huma Ar
mada fobre Calicut, dando-lhe conta de tu- 
do o que paíTava, e pedindo-lhe que o vief- 
fe focorrer.

C A P I T U L O  X LI.

De como o Hidalcao, falendo que o feu Ca
pitáo tinba entrado a liba de (loa , e to

mado Benaftarim Jem ju a  licen$a, 
mandou Rocalcao que o fojje tirar 

delle, e o que nijfo pajfou.

C Omo Manuel de Lacerda teve recado 
de Diogo Mendez do trabalho em que 

eftava , deixou logo a guarda da coda de 
Calicut; e veio-le com toda lila Armada, 
e gente meter em G oa, e achou toda a Ci- 
dade muito atemorizada da nova que havia 
da vinda de R of alcao i Capitáo principal 
do Hidalcao, com muita gente, e artilheria; 
e porque os nao tomaíTe defapercebidos, de- 
ram grande preda ao fortificar da Cidade, 
e fazer eílancias de novo, e proverem-fe de 
mantimentos, antes que enfraíle o Invernó: 
e nefte tempo chegou Diogo Fernandez de 
Béja com fuá Armada, e gente, que Aibn- 
fb Dalboquerque antes de fuá partida pera 
Malaca tinha mandado a Ormuz, que deo

gran-
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grande animo âos noíTos. O  Hidalcáo como 
ibube que o Pulatecáo tinha entrado a Ilha 
de G oa, e eftava em polie de Benaftarim, 
receoio délié, porque era boliçofo, quedo 
pois de tomado Goa le alevantaíTe com el
la , e lhe nao obedecefle, como já fazia com 
as rendas da terra , mandou hum Capitao 
feu principal , de que fe fiava muito, que 
fe chamava Roçalcao, com muita gente, e 
artilheria fobre Goa , e que le trabalhafle 
muito polo lançar fóra. Pulatecao nào licou 
contente com a chegada de Roçalcào , e 
houve-fe por muito injuriado mandar o Hi- 
daicao outro Capitao áquelle negocio, ten- 
do elle já entrado a Ilha ; e o que o mais 
efcandalizou foi fer Roçalcao, de quem iuo 
eftava muito amigo , e por efta caula nao 
quiz obedecer a leus mandados. O  Roçal- 
cáo como era homem diícreto , e vio que 
elle negocio fe nao podia curar per força, 
determinou de le valer dos noflbs , e com 
huma profil ndiflima diftimulaçao ulou defte 
artificio. Vinha emfua companhiajoáo Ma
chado com quinze Portuguelès, que foram 
cativos com Fernáo Jacome, quando deo -á 
cofta com anáo, emque partira de Çacoto- 
rá, como fica dito, e na companhia deftes 
cativos vinha humDuarteTavares, eícudei- 
ro do Conde de Abrantes, que os Turcos 
cativáram na Ilha de Choram -, e porque eí-

o ii te
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te Duarte Tavares era homem de crédito 
antre elles, mandou-o Rojalcáo com recado 
aD iogo Mendez Capitao da Ilha de Goa, 
e que lhe diflefle que o Hidalcáo feu Se- 
nhor deíéjava muito de ter paz, e amizáde 
cora EIRey de Portugal, e que eAava ami
to pezaroío do que Pulatecáo tinha feito, e 
que por ilfo o mandava ali com gente pera 
o prender; e chcgando a Benaftarim, o achá- 
ra fóra de conclusao, como homem queef- 
tava alevantado ; que lhe pedia por mercé 
que o ajudafle a lanzar ídra , porque elle 
nao quería ter guerra com os Portuguefes, 
fenao paz, c amizade. Diogo Mendez nao 
odiando que era mais férvido delRey favo
recer Pulatecáo, que era homem aventurei- 
ro Turco de nagao, e que eftava alevanta
do contra o Hidalcáo, e íendo favorecido 
dos nodos pudera cometer qualquer coufa 
contra elle: e tambem fíando-íe das palavras 
de Duaite Tavares , que vinha enganado 
da malicia do Ro^alcao, aflentou com to
dos os Fidalgos, e Cavaleiros de o ajudar, 
e fez logo preftes os bateis , e galés, e man- 
dou Diogo Fernandez de Béja , que follé 
comduzentos hornería polo rio arriba favo
recer a parte do Rojalcáo, o quai com o 
nodo favor por mar , e elle por térra de- 
ram no Pulatecáo , e desbaratáram-no , e 
como fe vio perdido, fiigio pera a térra fir

me
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me deG oa, onde foi morto com peçonha. 
O Roçalcao como teve Benaftarim fortifi
cado, ecommuita gente, artiiheria, emu- 
niçoes de guerra, paffados alguns dias, man- 
dou dizer a Diogo R en d ez, que lhe pedia 
muito por mercê, que lhe alargaíTe aquella 
Cidade, que era cabeça principal do Rey- 
no do Hidalcao feu Senhor, porque náo ha- 
via de 1er doutrem. Com effe recado ficou 
Diogo Mendez alfombrado, e conheceo o 
erro que tinha fèito, e os que o aconfelhà- 
ram, e dali por diante começou-lhe o Ro- 
çalcao afazer a guerra, e todo aquelle in
vernó teve a Cidade cercada, onde os nol- 
íbs paífáram muitos trabalhos , fomes , c 
desventuras, que sao largas de contar, até 
que o grande Afoníb Dalboquerque chegou 
de Malaca , e na força dettes trabalhos, 
tendo jà hum lanço do muro no chao, que 
cahio com as grandes invernadas. Vendo 
Joao Machado que alguns Portuguefes fe 
hiam pera Roçalcao, defefperados já de fe 
a Cidade poder fufter, deixou fuá mulher, 
e filhos, que lá tinha, e veio-le pera os nof- 
fos com dez, ou doze Chriftaos, que com el
le fe quizeram vir, a qual vinda alegrou mui
to osnoflos por íer emtal tempo. Eflejoáo 
Machado era cafado com huma Moura, que 
fez Chrifta, de que teve tres, ou quatre fi
lhos , que elle mefmo bautizou fecretamente.

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

De como o grande Afonfo Dalboquerque, 
partido de Malaca , veio demandar o ca~ 
nal por onde entrara, vindo da India : e 
como fe  perdeo em buns baixos da Cofia de 
Camatra , e milagrofamente fe  falvou, t 
o mais que pafibu.

PArtido o grande Afonfo Dalboquerque 
de Malaca, veio demandar o canal por 
onde entrára vindo da India, e paflados os 

baixos de Capacia , porque a náo Enxo- 
bregas, eojuncoeramcompanheiros, man- 
dou aos Capitáes que foíTem ambos juntos, 
porque os Jáos , que hiam no junco, nao 
lhe ordenaffem alguma trei^ao, e fe alevan- 
taílem, e elle, e Pero Dalpoem tiveram-fe 
conlcrva hum ao outro; e fazendo feu ca- 
minho tanto ávante , como a polvoreira, 
náo fe refguardando os Pilotos da náo de 
Afonfo Dalboquerque de huns baixos, que 
eftavam naquella cofta de Camatra , fron- 
teiros ao Reyno de D ará, vieram de noite 
dar nelles corn a náo Flor de la mar , a 
qual por fer já muito velha, tanto que ali 
deo, fez-íe logo em duas partes. Pero Dal
poem , que vinha mais ao mar, como ou- 
vio a grita da gente, e fentio que a náo era 
perdida, forgio logo, e efteve afii toda a
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noite com grande tempo á mercé da amar
ra ; e como foi menhaa, porque os bateis 
das náosTrindade, eFlor de la mar erain 
perdidos, os quaes polo mar fer grande fe 
desfizeram a bordo das náos, ordenou Afon- 
fo Dalboquerque de mandar fazer huma 
jangada de taboas fobre huns paos, em que 
fe meteo, vellido em huma jaqueta parda, 
e atado com huma corda , porque o mar 
o nao levaíTe , e dous Marinheiros comfí- 
go , que com huns remos feitos de huns pe- 
dacos de taboas remavam a jangada; e aífi 
defta maneira, e tambem com cordas, que 
lhe Pero Dalpoem mandou lanzar atadas em 
baldes, com muito trabalho chegou á nao 
Trindade. A gente, queficavanaquclles pe- 
dacos de Flor de la mar, vendo-fe no der- 
radeiro dia de lita vida , comejáram com 
grandes gritos, eprantos a bradar por Afon- 
fo Dalboquerque, que hia na jangada, e el
le movido com muita piedade de os ver af- 
fi neftc trabalho, lhes dille, que fe nao agaf- 
taíTem, e tiveífem muita confianza em Nof- 
fo Senhor, porque elle lhes prometía de os 
nao deixar, ainaa que polos falvar aventu
rada perder a vida , e a náo, e gente que 
nella eftava, e que entretanto fizeífem huma 
jangada, porque logo tornaría por elles.

Eftando os nodos fazendo a jangada, o 
junco, em que hia Simáo Martinz, vcio na

vol-
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volta da terra, muito petto donde eftavam 
aquelles pedamos de Flor de la mar com a 
noiTa gente, evíram bem otraballio emque 
eftavam, edali fe tomou outra vez na vol
ta do mar, e nao no viram mais ; e oca- 
io foi, que osjaos, que hiam nelle junco, 
pelo máo cuidado que Jorge Nunez deLiao 
teve, do que lhe Afonfo Dalboquerque ti- 
nha muito encommendado, e tambem por 
Simao Martinz ir muito doente, le alevan- 
táram, e matáram a todos, lem elcaparem 
mais que quarro Marinheiros , que com a 
revolta le metéram em huma almadia, e fo
rana ter a Pacé, e o Governador, que ef- 
tava alevantado com o Reyno, corno tenho 
dito, os agazalhou, e lhes fez muita hon
ra , e dali os mandou caminho da India em 
huma nao , que vinlia de M alaca, que ali 
chegou, e hia pera Choramandel ; e citan
do a náo pera le partir, chegou a barca do 
junco com muitos Jaos nella , e differam 
que o junco le perdéra, Chegado Afonfo 
Dalboquerque á náo Trindade com alias 
traballio, o qual NolTo Senhor quiz làlvar 
milagrolàmente, que por rezao, iègundo o 
mar eragroíTo, nao fora polfivel falvar-fe, 
e lembrando-lè do que tinlia prometido aos 
que ficáram na náo , mandou logo a Pero 
Palpoem que le fizeííe á véla pera os ir to~ 
piar. A  gente da náo Trindade lembfando-

fe
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íé mais d e íi, que do trabalho, emque feus 
companheiros eftavam, fizeram-lhe grandes 
requerimentos, que nao mandafle chegar a 
nao a térra, porque era parcel, e o vento 
muito , que fe perderiam. Afonio Dalbo- 
querque vendo que nao hia contra caridade 
cmfaivar aquella gente, que teve por com- 
panheira em leus trabalhos , nao deo por 
feus requerimentos, mas antes osreprendeo 
muito da pouca lembranja que tinham de 
quantas vezes íe víram focorridos delles, 
ñas afrontas , em que íe acháram no feito 
de Malaca, e determinou de aventurar ni
do polos falvar; e indo á vela demandar a 
jangada, que os noífos tinham feito do maf- 
to , e verga, em que todos eftavam meti
dos , vio-a ir defamarrada, (e  diziam de- 
pois alguns Marinheiros, que lhe cortáram 
o cabo, e nao fabiam quem;)  e porque o 
vento, e a maré eram contrairos pera virem 
pera a náo , e a jangada fe hia direito a 
térra, fem Ihes poderem valer huns pedamos 
de remos com que remavam, por cumprir 
com o que lhes tinham prometido, deícon- 
fiado já de os poder tomar , mandou dar 
todas as vélas polos alcanzar, antes que che- 
gaífem a térra, e fazer duas ancoras preftes 
pera íbrgir, íe fdíTe neceflario, e aos Pilo
tos , que com os prumos ñas maos foflém 
iondando o fundo , e como a virado era

ten*



tendente, e amaré enchia, em breve efpa- 
jo  chegáram á jangada , e furgiratn logo 
as duas ancoras em tres brajas e meia, qUe 
era o fundo , que a náo demandava com 
feu reígardo: e com cordas, que lanjáram 
da náo atadas em baldes, equartos vazios, 
tomáram a jangada com muito trabalho. Re- 
colhida a gente á náo, eftiveram toda aquel
la noite com muito vento pela proa, aguar
dando a mifericordia de NoíTo Senhor , a
3 ual lhes nao faltou,  porque na antemenhaa 

íesveio hum pouco deterrenho, com que 
fahíram pera fbra, e fizeram fuá viagem.

C A P I T U L O  XLIII.

Hoque feperdeo na náo Flor de la mar: 
e como o grande Afonfo Dalboquerque, de- 
fo is  de ter a gente recolhida d náo Trin- 
dade, fe z  fita derrota a Cálao: e do que 
pajfou no caminho até chegar a Cochim.

N Efta náo Flor de la mar, e no jun
co , que fe alevantou contra os nof- 

íos , fe perdeo o mais rico deípojo , que 
nunca le vio , depois da India defcuberta, 
até aquelle tempo, e a fóra ifto muitas .mu
flieres grandes lavrandeiras de baftidor , e 
muitas meninas , e meninos da gerajao de 
todas aquellas partes, do cabo do Comorim 
pera dentro, que Afonfo Dalboquerque tra-

zia
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zia pera a Rainha D. María. Perdéram-fe 
os cállelos de madeira emparamentados de 
brocado, que o Rey de Malaca trazia em 
riba de leus Alífantes, e andores mui ricos 
de fuá pefloa, todos forrados de ouro, cou
fa muito pera ver, e muitas joias de ouro, 
e pedraria , que trazia pera mandar a El- 
Rey D. Manuel : e le perdeo huma meza 
com leus pés, forrado tudo de ouro, a qual 
Milrrhao deo a Afonío Dalboquerque pera 
EIRey , quando Ihe entregou as térras de 
Goa; cchegando aCochim com fundamen
to de a deixar ao Feitor, que a mandado, 
foi a preda tamañita no embarcar, por bem 
da moujao que íé hia gallando , que ihe 
elqueceo , e levou-a comíigo, e os nodos 
por lita parte tambem perdéram muito. De 
maneira , que quanto vinha na nao, e no 
junco, nao le lalvou mais que a elpada, e 
coroa de ouro , e o annel de ntbi, que o 
Rey de Siao mandava a EIRey D. Manuel; 
o o que Afonfo Dalboquerque mais fentio 
deíla perda , foi a manilha, que fe tomou 
a Naodabegea, a qual trazia em muita eí- 
tima pera Ihe mandar , por fer coufa de 
admirado o edeito della: e alfi lentio mui
to perder os lides que trazia, por le acha
ran em humas fepulturas antigas dos Reys 
de Malaca, e trazia-os pera pór na fuá em
Goa por memoria daquelle feito ? e de to

dos
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dos os defpojos, que fe ali tomáram, ellas 
duas pejas los tomou pera 11 , que por fe- 
rem de ferro eram muito pera eftimar. Na- 
quella traveíTa de Ceilao eltcve de todo per
dido por falta de agua, e mantimentos, por 
a gente íer muita , fcnao fora Ibcorrer-lhe 
Noífo Senhor com duas náos grandes de 
M ouros, que topáram no caminho, que vi- 
nham de Camatra carregadas de pimenta, 
e feda, fandalos, e lenholoes. Afonfo Dal- 
boquerque como as v io , mandou arribar a 
ellas , e tomou-as , e dali fe fomeceo de 
mantimentos, e agua, que os poz em Cei- 
láo. E porque os Mouros diíferam que as 
náos eram ae Chaul, e de Dabul, até fa- 
ber a verdade, mandou meter Simao Dan- 
drade com certos homens, e Dinis Fernan
dez Patrao mór nellas. Os Mouros da de 
Chaul, em que hia Simao Dandrade, ven
do que elle nao labia a altura, nem enten
día o caminho que faziam, deram comligo 
nasllhas deM aldiva, eforam ter ádeCan- 
daluz, que he a principal de todas ellas, e 
ali Ihe fugíram todos os M om os; e de al- 
guns, que Simao Dandrade nellá achou de 
Cananor , foube que eítava ali Mafamede 
M azarí, hum Mercador do C airo, o qual 
íúfteve íémpre a opiniao dos Rumes com 
o Camorim, e trabalhou muito por íiia vin- 
da á India j e íendo Afonfo Dalboquerque

em
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em Malaca , com o medo que tinha , que 
havendo os noíTos vitoria, o CJamorim lho 
entregafle , porque havia muitos dias que 
trazia efte requenmento com elle em legro 
do, e mentia-lhe: e ouve medo que alguma 
hora lhe falaíTe verdade, parrio-fe de Cali- 
cut com tres náos carregaaas de elpeciaria, 
e lúa mulher, e filhos, e toda fuá fazenda; 
e feudo tanto avante como Cacororá, pega
do com a coila, antre o cabo de Guarda- 
fum, eM agadaxo, deo-JJie rao grande tem
poral que arribou , e naquelle golfáo per- 
deo as duas náos, e elle na em que hia com 
fuá mulher, e filhos correo as Unas de Mal- 
diva , e foi afferrar Candaluz , e ali deo 
com a náo a través, e falvou alguma efpe- 
ciaria, e comprou huma candura, que sao 
navios pequeños, que navegam por aquel
las Ilhas. É como foi tempo, partio-fe com 
eífa pouca de elpeciaria, que pode íálvar, 
e levou Simáo Rangel comligo, que tinha 
comprado, e veio a ver Calayate, onde le 
perdeo a candura, e dali le partió em hu
ma náo de Ormuz, e foi ter a Adem. Com 
elle temporal fe perdéram militas náos, que 
aquelle anno, fendo Afoníb Dalboquerque 
em M alaca, eram partidas pera o eftreito} 
e por ella grande pcrda que os Mouros de 
Calicut recebéram neílas náos , por lérem 
grandes , e perdendo huma, perdiam mui-»
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to , por nao oufarem de navegar fenao no 
Invernó , com medo das noíTas Armadas, 
dali por diante fizeram navios péquenos, e 
com elles a remo navegavam todo o efirei- 
to do mar Roxo. Qyando Afonfo Dalbo- 
querque íoube, depois de lér em Gochim, 
que Mafamede Mazarí arribára ás Uhas, 
íentio muito mais perder-fe, porque vinha 
com determinado de valar por antre ellas 
com as náos que trazia, e fazer a navega
d o  dosMouros, e pudera fer que lhe vie
ra cahir ñas maos com toda íua fazenda, 
que elle muito defejava haver. Simao Ran- 
gel era hum homem honrado criado delRey 
D. Manuel, de que le Afonfo Dalboquer- 
que fervia em muitas coufas, porque era ho
mem , que tudo fabia mui bem fazer; e ef- 
tando em Cochina , fondo Afonfo Dalbo- 
querque em Malaca , porque comejou el
le , e outros a cflranhar couías, que Lou- 
renjo Moreno , Antonio R e a l, e Diogo 
Pcreira faziam contra o férvido delRey, 
mandou-o em hum catur pera Goa , e no 
caminho o cativáram os paraos de Caíicut. 
E  elle Mafamede Mazarí o comprou, e le- 
vou comfigo, de que Afonfo Dalboquerque 
chegado de Malaca ficou muito agallado, 
e quizera calhgar Lourenjo Moreno , que 
era Feitor; e porque todos tinham culpa, 
odeixou de fazer, eefcreveo a EIRey Dom

Ma-
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Manuel tudo o que tinham feito, fendo el
le em M alaca, e do defcuido que tiveram 
em prover G oa, eílando cercada.

C A P I T U L O  XLIV.

Como o grande Afonfo Dalboquerque chegou 
a Cochim: e das novas que Ihe deram 

de Goa, e da vinda dos Humes, e 
da Armada que chegou de 

Portugal.

CHegado o grande Afonfo Dalboquer
que a Cocmm, porque aré ali fe nao 

fabia novas delle , nem do acontecido em 
Malaca, foi grande alvorojo, e prazer em 
todos, porque com lúa chegada ncáram os 
Mouros da India mais aíTocegados do al- 
vorofo, que tinham da nova dos Ruines, 
e Louren^o Moreno, Antonio Real, eDio- 
go Pereira muito envergonhados de terem 
eferito a EIRey D. Manuel , e efpalhado 
pela India que era perdido, e toda fuá Ar
mada , (e  era elle grande Capitáo táo te
mido dos Mouros , e fuá pelioa de tanta 
authoridade antre eíles , que fó com ella, 
alfi desbaratado, e perdido, vellido em hu
ma jaqueta parda com que fe falvou , fa- 
bendo-fe que era chegado áIndia, fez tor
nar atrás todos os Reys della da conjura- 
jáo em que andavam contra os Portugue-
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fes,)  e o dia que chegou defembarcou lo- 
go , e da ribeira, donde o Capitao eftava 
com toda a gente , o leváram debaixo de 
hum paleo de brocado á Igreja, eftando-o 
efperando á porta o Vigairo della coin as 
reliquias ¿ e depois de fazer orajao, e dar 
muitas grabas a Noílo Senhor polo íivrar 
dos perigos , que tinha pallados, fe foi á 
fortaleza, acompanhado ae todos, e fazen- 
do-lhes muito gazalhado, os deípedio á por
ta , ficando ío com o Capitao, e Officiaes 
deíRey; e depois delhesdar conta das cou
fas de Malaca , e do que pallara em fuá 
viagem , perguntou-lhes peía fazenda del- 
Rey , e as naos, que aquelle anno foram 
carregadas pera Portugal; porque aínda que 
as coufas da guerra o ocupaflem muito, nun
ca lhe faltou tempo pera olhar pela fazen
da deíRey; e peírguntando-lhes  ̂pelas cou
fes de Goa, jorque em nenhuma outra ti
nha tanto o fentiao , eftando em Malaca, 
como nella;) contáram-lhe como todo aquel
le invernó eftivera cercada de tres Capitáes 
do fíidalcao com muita gente, e o traba- 
Iho que os noífos paflaram no cerco , afli 
de guerra, como de fbme, e que de todo 
eftiveram perdidos por hum lanjo do muro 
que Ihes cahíra com a grande invernada, 
e que o Capitao era morto , e Manuel da 
Cimba» Afonfo Dalboquerque fentio muito

ef-
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ellas mortes : a de Rodrigo Rabelo, por
que era muito born Cavaleiro; c a de Ma
nuel da Cunha, porque nao eftava bem com 
iba pai Triftao da Cunha, pelas differencas 
que tiveram emi'uajornada, quando fbram 
pera a India; e como elle nao tinha coti
la, de que fizefle mais fundamento que Goa, 
dcípachou logo huni catur com recado a 
Diogo Mendez , dando-lhe conta de fuá vin- 
da, e efcreveo aos Juizes, e Vereadores o 
alvorojo que tinha pera os ver , e que fe 
ficava fazendo preítes pera fer logo com el- 
les, e que elperava na miiéricordia de Déos 
de lhes dar boa vinganca dos Turcos de 
Benaílarim, e mandou-lhes huma Provisáo 
pera Manuel de Lacerda fer Capitáo da Ci- 
dade, e Duarte.de Meló Capitáo mór do 
mar até lila ida.

Como em Goa le íoube a vinda de 
Afonlo Dalboquerque , foi grande prazer 
na Cidade , e grande repicar de finos , e 
tirar de artilheria, porque le houveram to
dos por remidos. Partido o catur, chcgou 
recado de Diogo Correa Capitáo de Cana- 
nor, que havia nova por Mercadores, que 
era partida de Suez huma grande Armada 
de Rumes , que vinham em favor do Hi- 
dalcao contra G oa, e ifto le ordeñara tan
to que fouberam que elle era partido pera 
Malaca. Afonfo Dalboquerque, porque ti- 
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P a r t e  III. C a p i t u l o  XLIV. iay

\



2 i 6  C omment, de A. DALBoqvERquE
nha muito pequeña Armada pera os ir bili
car , como tinha aflentado, ncou muito def- 
contente detta nova ; e eftando eftas coulas 
affi, e elle indeterminado a quai délias acu
diría primeiro , fendo vinte dias de Agof. 
to do anno de doze, chegou D. Garcia de 
Noronha a Cochim, o quai partira o anno 
paflado com feis náos, e invemára em Mo
zambique , e Jorge de Melo Pereira, que 
aquelle anno partira dettes Reynos de Por
tugal por Capitäo mor de huma Armada 
de oito naos com muita gente, a quai El- 
Rey D. Manuel mandava , com lhe pare
cer que Afonfo Dalboquerque era perdido, 
e avinda dosRumes certa, como lheLou- 
renço Moreno, e Antonio Real tinham ef- 
crito da India , e com a chegada défias 
duas Armadas ficou muito contente, e deo 
muirás gravas a NoiTo Senhor por fer em 
tal tempo , c muito mais com a vinda de 
D. Garcia feu fobrinho, affi pelas qualida
des defua peflba , corno tambem polo aju- 
dar nos trabalhos da India, que eram cada 
vez maiores ; e EIRey D. Manuel lhe ef- 
ereveo , que o mandava por Capitäo mor 
¿aquella Armada , e tendo neceflidade de 
fea peflba pera o ajudar, que Acallé na In
dia por Capitäo mór domar; eporqueLou- 
renço Moreno, Antonio R eal, e Diogo Pe
dirá tinham eferito a EIRey D* Manuel

eo~



como Goa ficava cercada, c a pouca neceí- 
fidade que tinha della, culpando muito Afon- 
lb Dalboquerque querela fuder , cuidando 
que niiTo le vingavam das reprehensóes, que 
lhe dava de feus vicios, e de couíás que em 
feus officios faziam contra o lérvico delRey, 
comefta informacao elcreveo a Áfonío Dal
boquerque , que lhe agradecería muito pla
ticar elle negocio com os Capitács, c Of- 
ficiaes; e que le a todos parecefle bem dei- 
xar Goa , que a derribaíTe , e que o náo 
cegaífe ganhala duas vezes aos Mouros com 
tanto trabalho, e rifco de fuá peflba, por-

2ue nido lhe fazia muito férvido. Afonío 
)alboquerque vendo que ido eram informa
le s  de Duarte de Lemos , e Gonzalo de 

Sequeira , os quaes envergonhados de náo 
ferem com elle na tomada della, tomavam 
ifto por deículpa , diífimulou eñe negocio 
fem dar delle conta a ninguem, e acabado 
o feito de Benadarim , fez o que lhe El- 
Rey mandou , da maneira que adiante fe 
dirá.
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C A P Í T U L O  XLV.

Como o grande Afonfo Dalboqaeryae par- 
, tio de Cocbim com determinaçao de ir 

bajear os Rames : e como fó i cercar 
a fortaleza de Benajlarim.

C Om ella nova da vinda da Armada 
dos Rumes apreffou o grande Afonfo 

Dalboquerque mais fùa partida. E  pofto que 
a fua Armada nao foiTe tamanha, que pu- 
deflè reliftir ao poder, que fe dizia que el
les traziam, porque asprincipaes naos, que 
havia na India , de que le pudera ajudar, 
achou-as muito desbaratadas quando chc- 
gou de Malaca , polo pouco cuidado que 
diffo tiveram os Omciaes delR ey, que ef- 
tavam em Cochim : com tudo com a efpe- 
rança quetinha de oNoiTo Senhor ajudar, 
le partió pera Goa a dez de Setemwo do 
anno de doze com huma Armada de deze- 
feis vêlas , equatro que havia de tomar em 
Goa , com determinaçao de os ir bufcar ; 
e chegado a Cananor jà tarde polos ventos 
lèrem rijos, achou a vinda dos Rumes hum 
pouco duvidofa, e com ella nova mandou 
duas náos, das que vieram de Portugal, que 
comligo trazia, que fe tomaflem aCoclum 
tomar lúa carga, e de Cananor le partió, 
e foi fobre a barra de Goa com determi-
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nacáo de pór as usaos aos*Capitaes do Hi- 
dalcáo, que eftavam em Benaftarim: e por 
huns Mouros que tomou em huma náo, que 
vinha de Adem , foi certificado que aquel- 
le anuo nao viria Armada dos, Rumes a In
dia , porque íé dizia que entenderiam pri- 
meiro em tomar Adem, e íégurar as par
tes do eftreito , porque a nofla Armada o 
nao pudefle navegar. Surtos na barra, dif- 
fe Aronío Dalboquerque aos Capitács, que 
elle determinava de ir fobre Benaftarim an
tes que jo Hidalcao fbubefle da fuá vinda: 
que elles fe fofíem á Cidade com toda a 
Armada, porque elle quería ir por Goa a 
velha tomar-lhe o paíTo por mar, antes que 
o cercaíTe por térra; e aínda que o perigo 
eftava certo , elle determinava de forjar a 
artilheria dos Turcos , e atalhalos de ma- 
neira, que lhe náo pudefle vir nenhum fo- 
corro , porque no río havia agua pera os 
navios chegarem até a fortaleza, e abalroa- 
rem com osfeus baluartes. Determinado ií- 
to, mandou defembarcar toda a gente dar- 
mas, que eftava nos navios, que havia de 
ir com elle, e meteo nelles cemMarinhei- 
ros, e bombardeiros, os melhores de toda 
a Armada, e forneceo-os da melhor artilhe
ria que havia, muita pólvora, e pilouros, 
e deo a capitanía delles a Triftao de Mi
randa da náo S. Pedro, Pero de Afonfeca



de Sanéb María ’da Ajuda, Vicente Dalbo. 
querque da Ajuda pequeña, Antonio Rapo, 
lo do navio Ferros, Carda de Soufa dehu. 
xna náo Malabar, e Aires da Silva do na» 
vio Rofairo , o qual fez Capitao mór de 
todos eíles navios, e Afonfo Dalboquerque 
]úa em hum catur. Preftes tudo , manaou 
a D. García que fe folie com toda a Ar
enada pera Goa , e que Ihe tivelle prefes 
todas as coufas neceífarias pera ir por térra 
a Benaftarim , e que náo confentiíTe fahir 
nenhuma gente da Cidade fem feu efpe- 
cial mandado; eelle partio-fe, e foi entrar 
por Goa a velha, e chegando defronte da 
fortaleza de Benaftarim, mandou a Triftao 
de Miranda que fe chegafle com a náo Sao 
Pedro até fe por a tiro de bombarda com 
a fortaleza, e que elle, e os outros Gapi- 
táes nos navios oiriam fcguindo, e.naquel- 
lc lugar aguardáram todos até que a aiti> 
Iberia dos Turcos quebrou da furia com que 
comeara átirar.

Como a noffa gente perdeo o medo, e 
eípanto de tantos tiros , mandou Afonfo 
Dalboquerque aos Capitáes que fe chcgaf- 
fem mais hum pouco com os navios *,, e a 
García de Soufa que fe foífe atraveffar an- 
tre elíes, e a fortaleza, porque era náo gran
de , eficava ali por amparo dos navios. Os 
Turcos como n̂ o folgavam com a vizinhan-

i  jo CoMMENT. DE A. DaLBOQUETÛ E
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ja dos ñoños navios, tiravam-lhes tantos ti* 
ros , e tao furiofos , que os paíTavam de 
huma parte á outra j e porque os ñoños fe 
viam afrontados de hum bazalifco, que os 
Turcos tinham aífeítado em hum baluarte 
ao lume dágua, fez Afonío Dalboquerque 
preñes huma barcada com hum camelo de 
metal , e mandou ao íéu Condeílabre com 
léis bombardeiros, que fofle de noite nella 
furgir pegado no baluarte dos Turcos, de- 
fronte das fuas bombardas, e que fe traba- 
lhaíTem por lhes quebrar o bazalifco. O Con- 
deítabre era táo valente homem , que fem 
receio do perigo fez o que lhe Afonío Dal
boquerque mandou, e como foi menhaá co
me jou átirar com o camelo ás bombardas, 
e quiz NoíTo Senhor que dco hum pilouro 
pela boca do bazaliíco, e quebrou-o, e ma- 
tou dous bombardeiros arrenegados , hum 
Gallego , e outro Caílelhano, que na pri- 
meira entrada de Goa le lanjáram com os 
Mouros. Como fe Aires da Silva vio dek 
afrontado do bazaliíco, mandou alar o feu 
navio mais avante, e osMarinheiros orde- 
náram-íe táo mal, que fe atravelfáram dian
te das bombardas dos imigos. Os Turcos 
vendo os noíTos embarajados, atiráram-lhes 
com tantos tiros juntos , que o efpedaja
rana , e acertou hum pilouro de dar pela 
proa do navio, e dando em huns tres bar-

Parte III. C apitulo XLV. 231



ris de pólvora, que ali eftavam, lan̂ ou-lhes 
parte da cuberta, cállelos, e ponte ao mar, 
e duas taboas junto do lume da agua, íem 
haver perigo na gente mais que queitna- 
rem-fe tres grumetes ; mas o eípanto dillo 
os fez lanzar todos ao mar, e lo Aires da 
Silva íicou no navio. Os Turcos como ví- 
ram a fortuna dos noíTos , deram grandes 
gritas , tangendo lilas trombetas. Afoni’o 
Dalboquerque vendo Aires da Silva nelle 
traballio , meteo-fe cm hum efquife com 
quatro homens, e per antre as bombardas 
dos Turcos chegou ao navio , e bradoU á 
gente que andava añado, que fe tomalTcm 
a elle , acuíando-os com fuá peífoa, e di- 
zendo-lhes algumas palavras de reprchensao 
por deixarem o feu Capitilo 1<S. Os Mari- 
nheiros quando o víram andar no leu efqui
fe diante de tantas bombardas , envergo- 
nhados do que tinham feito, tomáratn es
forzó, e volvéram outra vez ao navio v e 
elle, pollo que a artilhería nao deixava de 
fazer feu ofiicio , dille ao feu Meftre i, -que 
andava em lium batel, que fclfe dar huma 
rageira por popa ao navio , pera o defatra- 
veílarem das bocas das bombardas ; eccmo 
fbi defatravefiado, mandou muiros calafetes 
com couros, e tudo o mais que era necef- 
fario, que foíTem a elle, e lhe tapalfem os 
buracos, que tinha ao lume dágua. Aires da

Sil- I
1

232 Comment. DE A. DaLBOQüERQüe



Silva com os Marinheiros , em quanto os 
calafates feziam feu officio, com caldeiroes 
cfgotáram o navio de muita agua que ti- 
nha , e porque aquélle dia fe nao acabou 
de concertar,, como foi noite, mandou-lhe 
Afonfo Dalboquerque que íe arredaífe pera 
fóra, e. a, Triftao de Miranda que mandaf- 
fe alar a nao S.. Pedro avante dos navios 
pequeños , o qual logo de noite mandou 
memorar as amarras, porque de dia nao ou
fa va nenhum batel de aparecer. Os Turcos 
como víram a nao , comejáram-lhe átirar 
logo com. Huma bombarda groífe , e aos 
primeiros tiros vafáram-na de huma parte á 
outra ; e aínda que a noífe gente paíTaíTe 
trabalho, com tanto rifeo de litas peffoas, 
os Turcos nao eftavam fóra delle, porque 
a noífa artilheria Ihe tinha moita muita gen
te , e muiros cavallos dentro na fortaleza, 
e tinham-lhes arrafado todo o muro de ma- 
neira, que Ro^alcao, c os Capitáes nao ou- 
favam de entrar na torre da menagem polo 
perigo que havia de ir a ella , e de noite 
mandava repairar no muro o que Ihe a noí
fa artilheria derrabara de dia.
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C  A  P I T  U  L  O  SXVI.

Como o grande Jfonfo Dalboquerqut 
mandou arrancar a eftacada g ¡ com que os 
Tarcos tinham rodeado a fortaleza , píos 
mjfos navios nSo entrarem dentro: e tomo 
fe  fot pera a Cidade , depoisdeos ter me
tidos , e o mais que pajjou. '<>t -

' / •' V , ■ - ■ T í  - ' |

E* Stando as coufas nefte eftado, o gran- 
4 de Afonfo Dalboquerque por atalhar a 

todo o remedio , que os Turcos podiam ter 
de focorro, mandou recado a D. García de 
Noronha, que Ihe mandaffe dous navios pe- 
quenos , e huma barcada com íiias arrom* 
badas muito fortes , e artilheria, e que en- 
traffe polo paflo feco, pera baferem com el
la a fortaleza por aquella bandá , e  que ti- 
yefle preftes muitos carros carregados depi* 
louros, e polvorá, e muitas mantas, ban* 
eos pinchados, cellos, alvióes; e artilheria 
grolta, e miuda encarretada, erado o mais 
que foíFe neceffario pera combater a forta
leza por mar ; e por térra, e  os Capitáes 
da Ordenanza quenzeflem fua gente preñes ; 
porque tanto que tiveíTe os nayios da efta- 
cada pera dentro, feria logo com elle. Dom 
García com eñe recado mandou fazer os na
vios preftes com fuas arrombadas de cairo, 
e de pipas , e a barcada com huma bom-
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barda grafía, e deo a capitanía dos navios 
a Femao Gómez de Lemos , e a Antonio 
de Matos , e 'a  Joao Gómez da barcaca; 
e como eftiveram preñes , foram-fe polo rio 
arriba, e queréndo paíTar polo pallo feco, 
porque o navio em que hia Antonio de Ma
tos era maior, tocou, e foi neceflario tira- 
rem-lhe as arrombadas em que cícorava pe« 
ra poder pallar \ e polo pezo da artilheria 
que levava em cima da ponte fer grande, 
veio o navio á barda, e íojobrou. Fernao 
Gómez de Lemos , e Joáo Gómez paffó- 
ram, e em chegando á fortaleza, pegáram 
logo em hum baluarte, que eítava daque!» 
la banda , e puzeram-fe táo perto delle, 
que os Turcos de cima lhe feriram alguma 
gente comefpingardóes, e com frechas, c 
gs navios bem varejados da artilheria ; e 
com tudo, como homens de esforjo, íem- 
pre tiverám máo lém fe afaftarem. Ro^al- 
cao como vio quetambem por aquella par« 
te os combatiam, mandou logo pallar áquel- 
le baluarte quatro bombardas grafías, e no 
paño do muro porbaixo, e por cima man
dou tambem por artilheria, e com ella lhe 
paflavam os navios de huma parte, á outra ; 
mas os nofíbs com todo elle trabalho nao 
deixavam de Iho pagar na meíma moeda. 
Afoníb Dalboquerque tendo aquella parte 
fegura de lhe nao entrar por ali nenhum

fo->
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focorro de gente, e mantimentos, determi- 
nou de arrancar huma eftacada com que 
os Mouros tinham a fortaleza rodeada , e 
meter os navios dentro pera abarbarcm 
com os muros della , e mandón a Triftao  

de Miranda , e Aires da Silva, que com 
elle eram dentro na náo, polo leu navio £- 
car de fóra polo calo acontecido, que abal- 
roaflem a nao S. Pedro com a eftacada pe- 
ra a arrancarem, e fazerem hum boqueirao 
largo , por onde pudeflem entrar dentro, 
porque o que os Mouros deixáram pera íer- 
ventia da fortaleza, era muito eílxeito: E 
após elles mandou Pero de Afonfeca, An
tonio Rapofo, e Vicente Dalboquerque que 
fizeflem outro tanto; e com quanto eftes Ca- 
pitaes chegáram os feus navios com muito 
esforjo á eftacada, nao foi lem perigo feu,

Íiorque foram bem férvidos da artUheria, 
recnas, e efpingardoes; e como foi noite, 

foi ter Afonfo Dalboquerque com elles, e 
arrancáram muita parte da eftacada« Feito 
ifto , mandou a Triftao de Miranda que 
portafle huma ancora além da eftacada , e 
que alaíTe anáo S. Pedro pera dentro quan
to mais pudeíle, e aos outros navios que o 
leguiflem. Os Turcos como víram que os 
no/Tos de noite andavam metendo os navios 
da eftacada pera dentro, lanjáram feixes de 
palha acezos ao pé do muro, e á claridade
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do lume Ihes tiravam com a artilheria ; e 
porque os ñoños ellavam já muito metidos 
ñas bocas das bombardas, e Afonfo Dalbo- 
querque corría muito perigo no efquife em 
que andava, pediram-lhe os Capitáes muito 
que ieafaftaffe pera fóra, porque em aven
turar liia peíToa fe podía perder aquelle ne
gocio , e que defcanjafle, que elles fariam 
aquillo que Ihes elle mandava muito bem 
feito. Afonfo Dalboquerque com o feu ani
mo invencivel Ihes refpondeo, que nao po
día defcan§ar em quanto os vilfe naquelie 
trabalho , que fizeíiem o que Ihes manda- 
va , porque elle nao nos havia de deixar, 
fem entender como os deixava; e como te- 
ve os navios dentro da eftacada pollos em 
ordem pera baterem a fortaleza, recolheo- 
fe pera fóra com determinagáo de fe ir pe
ra a Cidade fazer preñes pera vir por tér
ra, e ao recolher Ihe efpedajáram dous ne
gros remeiros do efquife , e como fe vio 
fóra, foi-fe ao paráo, e dali mandou alguns 
pedes Canarins, que lhe foffem á térra fir
me tomar algum lingua pera íáber novas do 
Hidalcao, e elles foram, e tomáram dous 
Mouros , que vinham pera a fortaleza de 
Benaftarim, e delles loube que I^ufularij vi- 
nha com dous mil homens íocorrer a for
taleza , e que dentro nella eftariam feis mil 
Turcos, Rumes, e Corazones, e da outra

gen-
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gente haveria tres mil , em que entravatn 
cem efpingardeiros, e trezentos de «avallo, 

Afonfo Dalboquerque com efta nova dei- i 
xou Aires da Silva por Capitao mor daquel- i 
les navios , e hum pardo pera lhe trazer I 
agua, e os mantimentos que foñem necel- 
farios , e diñe-lhe, que tanto «que elle co- 
metefle a fortaleza por térra , dáñe elle pe
la banda do mar com a Iba gente. £  orde
nado ifto, partio-fe pera aCidade no catu- ! 
em que viera. Durou efte trabalho oitodias, 
e oito noites , e em todos elles nunca os 
Turcos ceflaram de tirar com fuá artilheria, 
da qual as ñoñas náos foram bém hofpeda- 
das poreftarem apegadas com os baluartes, 
e ñas bocas das lúas bombardas. E  diziara 
os ñoños, que ñeñe feito fe acháram, que 
cieñes oito dias lhes atiráram os Turcos mais ¡ 
de quatro mil tiros de artilheria grafía , a 
fóra outra miuda, e do alto do muro lhes 
tiravam com frechas, e efpingardóes, com 
que feríram muitos dos ñoños. Os maños, 
vergas, enxarcea dos navios eram táo cref- 
pos das frechas, que efpantava muito velos. 
Triftao de Miranda, e V i c e n te  Dalboquer
que, pollo que naquelle tempo eram man
cebos , ñzeram-no muito oufadamente aquel- 
fes dias, e ficáram tao atroados da artilhe- 
kia dos Turcas, e da noíTa, polos leus na
vios ferem fempre dos diámetros, ciue pot
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efpaco de iñuitos dias nao ouvíram. Aires 
da Silva tambem por fuá parte fez aquelle 
día como omito valente cavaleiro; e o ca
fo acontecido no leu navio fo i, porque 
nunca curou de rageiras, nem de proizes, 
fenao chegar-fe por diante de todos a con- 
clusao , porque nelle nao havia medo ; c 
depois de Aronío Dalboqucrque fe partir 
pera a Cidade, íabendo que da outra ban
da da térra firme era chegada huma cafila 
de bois de carrega , que trazia mantimen- 
tos pera a fortaleza, foi de noite com eíla 
gente que tinha nos navios , c deo nelles, 
e queimou-lhes as cafas , e matou muitos 
Mouros, e tomou-lhes os mantimentos, e 
os que ficáram vivos puzeram-fe em fúgi
da. Pero dé Afoníeca, e Antonio Rapofo 
tambem por fuá parte pelejáram com mul
to esforzó , e fem nenhum receio da arti- 
Iheria dos imigos , portavam liias ancoras. 
Efte negocio aíli cometido com tanta artilhe- 
ria, tanta gente de imigos emhuma fortale
za , nao creio que íé vio outro como efte na- 
quellas partes, porque muitas vezes reprendía 
Afonfo Dalbqquerque osnoílos denaofegu- 
rarem lúas pefloas, e vidas, porque os navios 
eram táo efpedajados daartilheria dos Tur
cos por todas as partes, que nao havia lagar 
emque fe elfes pudeílem falvar, ienáo tora
querelos N . Senhor guardar daqueJle perigo.

CA—
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C A P I T U L O  X L  VII.

Como o grande Afonfo Dalboquerque cbegoit 
à Cidade, e do grande recedimento que 

lhe fizeram , e o mais que pajfou 
corn os Turcos.

DEpois que o grande Afonio Dalboquer- 
que te ve os Turcos atalhados de toda 
o focorro que lhes podia v ir , foi-fe a Goa 
por mar no catur em que viera, e chegado 

ao cals, como aquella fora a primeira vez

Sue entrára na Cidade, depois da fuá vin- 
a de Malaca , vieram-no receber á porta 

de Sandia Catharina, onde defèmbarcou dei
tà maneira. D. Garcia de Noronha com to
da a gente da Armada, Manuel de Lacer- 
da Capitao da Cidade com todos os Fidal- 
gos que nella havia , e Pero Mafcarenhas 
com a gente da Ordenanza ; e os Juizes, e 
Vereadores, e o mais povo natural da ter
ra em fuá companhia. E  tinham-lhe huma 
faca, em que havia de ir com huma guar
n ito  de brocado, e eftribos, e tudo o mais 
da guarniçao era de prata muito bem lavra- 
d a , e hum paleo de brocado, que haviam 
de levar os Vereadores da Cidade ¿ e em 
chegando á porta, lhe fizeram huma arem 
ga : a iuftancia da quai era o grande alvo* 
rojo y que todos tinnam de fua .vinda> e o 

• - . con-»
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contentamente da vitoria , que lhe NoíTo 
Senhór dera contra o poder do Rey de Ma
laca. Acabada a arenga, chegou Manuel de 
Lacerda, e entregou-lhe as chaves da for
taleza. Feitas todas ellas ceremonias, felou 
a todos com muito amor, e gazalhado; c 
cavalgando na faca, que lhe tinham pref- 
res, rodeado de toda a fuá guarda, come- 
jou a caminhar direito á Igreja, indo todos 
a pé diante delle; e íendo no meio do ca- 
minho , vieram os Clérigos recebelo com 
huma Cruz alevantada; e vendo-a Afonío 
Dalboqucrque, defcco-íe da faca, epondo- 

. le em joelhos diante della , dilfe aos que 
íevavam o páleo, que a tomaflem debaixo, 
porque aquella honra nao fe havia de fazee 
ienao aquella Cruz, que era femelhanja da 
em qué NoíTo Senhor padecéra, e foram- 
11a am todos feguindo até á Igreja; e feita 
a orajao , tornou Afonfo Daíboauerque a 
cavalgar na faca, edebaixo do paleo veio- 
fe ás caías do Cabayo , em que pouíava, 
e come^ou logo a entender ñas coufas que 
eram necelfarias, .pera ir por térra fobre Be- 
nellarij. Eftando preftes pera fe partir, com 
determinado de dar huma batería á forta
leza , e fezer hum portal largo, por onde 
pudefíé entrar hum corpo de gente, vieram- 
Ihé dizer, que Rojalcao era fóra da forta
leza , e vinha marchando com muita gente 
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de pé, e de cavallo em batalha dar vifta á 
Cidade. Afonfo Dalboquerque comefta no
va , porque era de noite, mandou a Ma
nuel de Üacerda Capitao da Cidade , que 
tanto que foffe menhaa fe puzefle a caval
lo , e Pero Mafcarenhas, e Antonio de Sal- 
danlia , Joao Machado, Fernao Caldeira, 
Manuel Fernandez, Joao Cabeceira, Lou- 
ren$o Prego, e Diogo Fernandez Adail com 
elle, que foífe ver que gente era. Ao ou- 
tro dia pela menhaa cedo fe fahíram pela 
porta fóra , e chegáram íobre hum valle, 
onde Rojalcáo com a fuá gente eftava alo
jado; e como Manuel deLacerda ouve vif
ta da gente, mandou dizer a Afonfo Dal
boquerque , que Ro^alcao eftava a li, e po
derla haver em fuá companhia tres mil ho- 
mens. Com efte recado mandou fahir Ruy 
Goncalvez, e Joao Fidalgo com trezentos 
ioldados da Ordenanza, béfteiros, e efpin- 
gardeiros, e aíguns com piques, que foliem 
pela eftrada direita ajuntar-fe com Manuel 
deLacerda; eapós efta gente mandou mais 
trinta de cavallo , e recado a Manuel de 
Lacerda que íe deixafle eftar, dando cofias 
á gente da Ordenanca, e nao travaíTe com 
os Turcos ; e fe viífe que todavía queriam 
pelejar, que lho mandaífe dizer. Rojalcao 
como vio que os noflos eram poucos, veio- 
fe chegando com fuas batálhas. Manuel de

La-
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Lacerda deixou-fe eftar, e nao quiz travaf 
coni elle. Rogalcáo vendo ella determinadlo 
dos noffos, elleve quedo fem oufar de an
dar mais por diante. E eílando huns, e ou- 
tros afli, foi Joao Machado correndo á Ci- 
dadc, e diíTe a Afonfo Dalboquerque como 
Rojalcáo eftava em fom de querer pelejar, 
que vifle o que quería que fizeflem : elle 
com elle recado mandou chamar D. García, 
c todos os Capitaes, e deo-lhes conta do 
que paíTava; e porque Joao Machado íe co- 
mejou áffirmar, que Ro^alcáo quería pele
jar , foram todos de parecer que devia de 
lahir com toda a gente , e illo cometer. 
Afonfo Dalboquerque lhes refpondeo, que 
pois eílavam em determinado de ir come
ter a fortaleza por térra, a qual tinham já 
cercada por mar, e lanzar os Turcos fóra 
della, nao lhe parecía bom confelho andar 
cfcaramujando com os Mouros no campo, 
fenáo chegarem-fe a conclusao do feito com 
boa determinad0 j porque os Mouros eram 
grandes archeiros , e gente muito folta, e 
andavam muito defpejados de armas, e po- 
diam-le chegar, e afaftar cada vez que lhe 
bem vieffe, o que elles nao podiam fazer, 
porque hiam toaos carregados dellas, e eram 
mui pezados pera andarán elcaramujando 
com os Turcos no campo: e por cima de 
todas ellas rezóes tornáram-fe todos áffir-

q i i  mar,
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mar, que devia de íáhir fóra, e pelejar com 
ps Turcos,

Vendo-lé Afonfo Dalboquerque forrado 
deíte coníelho, mandou repicar, e abnr as 
portas j e íahio ao campo com toda a gen
te , e fez della tres batalhas. Na dianteira 
mandou Pero Mafcarenhas, que fe ajuntaf- 
íe com Ruy Gonjalves, e Joao Fidalgo, e 
tiveflé cuidado da gente da Ordenanza; e na 
outra D. Garda, e em fuá companhia Pe
ro Dalboquerque, Lopo Vaz de Sampavo, 
Antonio ae Saldanha, Franciíco Pereira Pef- 
tana , Jorge Dalboquerque, Jorge Nunez 
de Liáo, Goncalo Pereira, D.Joao Déffa, 
Diogo Fernandez de Béja, D. Joao de Li
m a, Gafpar Pereira, Jorge da Silva, Ruy 
Galvao, Pero Correa, Joao Delgado, Ma
nuel de Souía, Jeronymo de Souík, e ou- 
tros muitos Fidaigos, e Cavaleiros, e elle 
com a mais gente na retaguarda; e indo affi 
ralla ordem á villa dos Turcos , come§ou 
Ro^alcao ábalar com lúas batalhas pera os 
noíTos. Afonfo Dalboquerque como o vio, 
mandou a Pero Mafcarenhas com a gente 
da Ordenanza, que follé de rollo a elles, 
e a D. Garda que le foíFe chegandó íéu paf- 
lo  cheio pela banda da máo direita, e el
le ficou da banda da máo efquerda , e foi 
melhorando por hum vale ac»ma } toman
do a ilharga da batalha dos Turcos ) e por

que
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P• 111« C ap. XLVII. e XLVIII.

que D. García andava multo, mandou-Uie 
dizer que fe tiveífe , até que elle folie no 
cabo do valle , porque era lugar de gran
de commodidade pera cometer os Turcos. 
ORojalcao vendo que a determinado dos 
noffos era comételos, teve-fe, e mandou a 
fuá gente aue nao andafle mais por diante. 
Afoníb Dalboquerque como era elperto na 
guerra, entendeo que os Turcos fe queriam 
retirar atrás, como gente mudada da deter
minado em que vinha, e mandou dizer a 
Pero Mafcarenhas, que apertaile hum pou- 
co mais rijo com elles , e a D. García de 
Noronha que os feguiíTe por aquella banda 
onde hia, e a Manuel de Lacerda que fof- 
fe dando coilas aos da Ordenaba com a 
gente de cavallo, como lhe tinha mandado. 
Os Turcos vendo-fe afrontados da gente da 
Ordenanza , metidos em deíordem, deram 
volta contra a fortaleza.

C A P I T U L O  XLVIII.

Como Rofalcdo fepoz em fúgida, e o gran
de Afonfo Dalboquerque lhe foi feguindo o 

alcance até os muros da fortaleza de 
Benejlartj, e do mais que pajfou.

C Omo o grande Afonfo Dalboquerque 
vio que Rofalcao leváva o rollo na 

fortaleza , mandou a Manuel de Lacerda
que



que com a gente de cavallo travaife com os 
Turcos e como fe os noíTos foram chegan- 
do pera elles , apartáram-íe mil pedes dos 
Canarios da terra, e foram-fe por Jium re- 
cotto, arriba. Afonío Dalboquerque vendo 
que hiam deímanchados, apartou hum cor
po de gente da lúa batalha , que fe meteíTe 
antre os pedes, e os Turcos, os quaes co
mo íe virarti atalhados, deixáram o cami- 
nho que levavam , e foram-fe ao váo de 
Gondalij, por fer mais petto, e paíTáram o 
rio , onde muitos delles fe afogaram. Pero 
Mafearenhas a ette tempo com a gente da 
Ordenança era já pegado nos Turcos , e- 
D. Garda de Noronha pela banda da mao 
diretta foi-fe tambem chegando mais depref- 
fa j e huns, e outros, porque eram já mili
to petto da fortaleza, remetêram com tan
to esforço com os Turcos, que lhesfizeram 
perder todos os cayallos , e com o medo 
que tiveram de os noíTos com ette impeto 
entrarem de roldáo com elles dentro na for
taleza, çarrâram as portas, deixando mui
tos de fóra , que com multo traballio por 
cima do muro, com toucas que lhes os de 
dentro lançavam, fe falváram; outros cor- 
rêram pela ilharga da fortaleza, e foram en
trar pela outra banda, e muitos atolados na 
vaia morréram ; e alguns, que fe quizeram 
lanzar ao rio , acudió Aire? da Silva com
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os outros Capitaes nos bateis, e matáram- 
nos, e defembarcáram ao pé do muro com 
fuá gente apadezada, cuidando que aqueí- 
le era o tempo , em que lhe Afonfo Dal- 
boquerque mandara que o fizeíTem. Os Tur
cos como víram os noíTos ao pé do muro, 
foram tantas as pedras, frechas, e efpingar- 
dóes , com que lhes tiráram, que os fize- 
ram tornar a embarcar , eftando já muitos 
delíes feridos. A  outra gente noíTa, que era 
da banda da térra, como fe acháram pega
dos com o muro da fortaleza, trabalháram 
todos a qual mais podía por fubir, huns 
por cima de piques, e outros dando-fe de 
pé, (porque o muro da banda da Cidade be 
mais baixo, e menos forte que da do rio;)  
e feudo alguns Fidalgos, e Cavaleiros em 
cima, acudió Rojalcao com hum golpe de 
Turcos, e tornáram-nos a lanzar do muro 
abaixo, e feríram muitos com frechas, ef- 
pingardóes, panelas de pólvora, e feixes de 
feno acezo, íem haver nenhum remedio de 
fe quererem afaftar ; e os Capitaes , que 
Afonfo Dalboquerque efperava queoajudaf- 
íém a recolher a gente , que era daquella 
banda, efles eram os que trabalhavam mais 
por fubirem, dando de pé huns aos outros; 
e o primeiro que chegou ao muro íbi Pero 
Malcarenhas, que hia com a gente da Or
denanza , ao qual Afonfo Dalboquerque ae-
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pois de recolhidos abrajou, ebeijou na fa- 
ce , de que alguns ficaram efcandalizados, 
e nao tiimam rezao ; porque além de 0 el
le fazer aquelle dia, como valente Cavalei- 
r o , tinha-lhe Afonfo Dalboqueraue obriga- 
cao, porque deixou a fortaleza aeCochim, 
de que era Capitào , e veio lèrvir EIRey 
naquella guerra. Francifco Pereira Peftana, 
que foi o que fé mais tomou dillo, remeteo 
ao muro , e dando huma palmada nelle, 
(que nao ibi lem lhe cullar queimarem-no, ) 
dille : Quero ver fe  dir do em Portugal as 
regateiras de Lisboa, que chegou aqut Fran- 
cifco Pereira. Afonfo Dalboquerque o re- 
prendeo, dizendo-lhe, que fe efpantava mili
to delle fàzer huma coufa como aquella tao 
fora de tempo. O Francifco Pereira como 
era agallado, e afpero de c o n d ilo , come- 
$ou-lè a tomar com Afonfo Dalboquerque 
em palavras, e veio a tanto, que lhe diffc : 
Comigo vos tomáis vos, e nao com Duarte 
de Lemos, porque vos mojlrava os dentes ? 
Ao que elle refpondeo com muita pacien
cia , (porque em todas fuas coufas foi fem- 
pre exemplo della : ) M ojiraria, que os ti- 
nba imito grandes, e mui compridos ; e vi- 
rou-lhe as collas fem mais repolla, porque 
dias havia que em outras palavras, que com 
elle teve, o fofreo polo náo caíligar, e dif* 
fo-Ihe : Arrenegó da vida pin que vivo,

Frati-
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Trancifco Pereira , rafgo-me, e lanjou as 
máos a huma loba de efcarlata jarrada, que 
tinha vellida, e rafgou-a.

D. García de Noronha com toda a ou- 
tra gente, que era da banda da máo dimi
ta, com o arrifar, e couces dos cavallos, 
que os Turcos deixáram por le lalvarem 
por cima do muro , meteram-nos em tao 
grande defconcerto , que os nao deixáram 
chegar ao muro , nem á porta, e tiveram 
bem que fazer em fe defender delles ; mas 
os Turcos antes de fe fubirem, foram bem 
efeozidos dos nollos, e matáram muiros; e 
neíla prelleza que tiveram de léguir aos Tur
cos , fe houve Rojalcao de todo por des
baratado , e a fortaleza entrada; e nao fora 
ipuita dúvida, fe os noli'os foram apercebi- 
dos pera iflb. Afonfo Dalboqtierque com a 
outra gente , que vinha da banda da máo 
efquerda, foi cometer hum baluarte, em que 
eílava MUiqueaye, o fegundo Capitáo com 
muita gente , que o derendeo muito bem; 
mas com tudo os noflbs aperfiáram de ma- 
neira pela fubir , que bem pudera Afonío 
Dalboquerque por aquella parte pór a lúa 
bandeira em cima do muro, fe pelas outras 
tivera efperanja de íer ajudado; mas como 
Beneílarij era huma Villa muito grande , e 
com muros muito fortes, e nao tinha ali ar- 
tilheria, com que a pudefle bater, mandou

a gen-
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a gente que íé arredafle. E  aínda que os nof- 
fos efte aia náo fizeram mais que o que te- 
nho dito, muito he pera iouvar, tantos Fi- 
dalgos, tantos Cavaleiros, e gente nobre, 
cairegados de armas , por grande calma, 
irem de Goa a Beneftarij, que sao duas le
guas a pé , e chegarem a por as maos no 
muro , e com tanto esforjo aperfiáram de 
entrar emhuma fortaleza com tantos Turcos 
dentro, e que a fabiam muito bem defen
der. Foram aqui feridcs Manuel de Lacer- 
da , Pero Dalboquerque, Jorge da Silva, 
LopoVaz de Saín payo, Ruy Galvao, Pe
ro Correa, Joao Delgado, Ruy Gongalvez 
Capitao da gente da Ordenanca , Diogo Fer
nandez de Béja , Manuel de Soufa, Jera- 
nymo de Soufa , e outros muitos homens 
honrados , que aquelle día acompanhando 
leus Capitaes pelejáram mui oufadamente, 
lém receio de fogo, nem de panelas de pól
vora , efpingardóes, langas, frechas , e pe- 
dras, com que lhes tiravam; e além deftes fo
ram feridos cento e cincoenta foldados coni 
a artilheria, os quaes eftavam afaílados do pé 
do muro: e nao ficou ifto lem calligo, por
que dos Turcos foram muitos mortos , e feri
dos , antes de fe recolherem á fortaleza, e dos 
pedes ,, que ficáram de fóra ao cerrar da porta, 
morreram muitos , e dous Capitaes Gentíos, 
hum chamado Miralle, e outro Conaique.

CÁ -
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C A P I T U L O  XLIX.

Como o grande Afonfo Dalboquerque rece- 
Ibeo a gente, e fe  fot á Cidade: e como 

tornou com todo Jeu arraial por cerco 
d forta leza , e do que paJTou com 

Rofalcdo.

R Etirados os noíTos do pé do muro,  poz- 
le o grande Afonío Dalboquerque de

fronte da fortaleza, em lugar onde lhe a ar- 
tilheria nao podia fazer nojo , c efteve a/H 
hum grande pedazo com todos os Capitács, 
Fidalgos , e Cavaleiros, vendo a maneira 
que fe podia ter pera a cometer , e os lu
gares por onde fe podia entrar; e depois de 
terem tudo muito bem vifto, partio-íé pera 
a Cidade com toda a gente , onde elteve 
alguns dias curando os feridos , e dando 
folga aos sáos do trabalho que paílaram 
aquelle dia, e mandou logo por em ordern 
toda a artilheria , eícadas, bancos pincha
dos , mantas, pipas vazias pera eftancias, e 
•todas as outras coufas , que pera tal feito na 
Cidade le podiam haver; e pollo tudo em 
caminho, daü a dous dias mandou l'ahir a 
gente da Ordenanza, e todos os béfteiros, 
e efpingardeiros, que foflem dando guarda 
a ellas munipóes, e que o elperaflem ás duas 
arvores, (que he meio caminho de Goa pe*



2^2 Comment, de A. Dalboquerque

ra Beneftarij) e que ali lhe afTentaflem a fua 
tenda, e ao outro dia pela menhaá fe par
tió com toda a gente , que feriam por to
dos tres mil e quinhentos homens; e che- 
gado às duas arvores , affentou feu arraial 
cercado todo de artilheria, e ali efteve dous 
días efperando polos mantimentos , de que 
tinha dado cargo a Baftiam Rodriguez feu 
criado, que ora he Juiz da balança da Moe- 
da defta Cidade de Lisboa ; e como foi che- 
gado, poz-fe Afonib Dalboquerque em ca- 
minho com todo o feu arraial em tres ba
taillas , e mandou a Pero Mafcarenhas, que 
com a gente da Ordenança foífe diante com 
toda a artilheria, e que fizeífe eftancias em 
que apuzeife. Como os noflos foram á vit
ra da fortaleza, comecáram-lhes os Turcos 
átírar, e Afonfo Dalboquerque por liles pa
gar na meima moeda, mandou a Pero Maf
carenhas que fizefle outro tanto; e como a 
noffa artilheria começou átirar, os Turcos, 
que pareciam por cima do muro, recolhê- 
ram-fe pera dentro. Defpejado o muro, def- 
ceo-fe Afonfo Dalboquerque de huma faca 
em que hia, e foi-fe a pé onde Pero Maf
carenhas tinha aeílancia da artilheria, eco
mo foi noite, mandou-a chegar mais á for
taleza , defronte de hum certo lugar, que 
Joáo Machado lhe tinha dito que o muro 
era mais fraco, porque fua determinaçao era



derrubar hum lanjo delle, por onde pudef- 
fe entrar forja de gente, a que os Turcos 
nao pudelTem refiftir. Eaquelle dia queche- 
gáram nao fe fez mais, que aflentarem feu 
arraial ao redor da fortaleza , e ao outro 
dia pela menhaá tornou Afonío Dalboquer- 
que , e poz-fe em hum lugar encoítado a 
hum penedo y pera ver o que os noiTos fa- 
ziam. Os Turcos como viram na maneira 
da cortezia, que elle podía ali eílar, come* 
járam átirar com a artilheria pera aquella 
parte mais a miudo, e nifto chegou Diogo 
Mendez de Vaíconcelos , e como vio que 
o lugar nao era muito fadio, e os pilouros 
amiudavam , dille a Afonío Daiboquerque 
que fe paíTaífe pera detrás do penedo, por
que ali corria iuapeíToa muito rifco; epof- 
to que Diogo Mendez nao folie muito leu 
amigo, fez o que Ihe aconíelhou, e indo- 
fe pera detrás do penedo, veio hum pilou- 
ro, e matou hum homcm, que hia fajando 
com elle, e encheo todo de fangue. Afon- 
ío Daiboquerque deo muitas grajas a Noí- 
fo Senhor polo livrar daquelle perigo , e 
mandou guardar o pilouro, e por fuá mor- 
te deixou que o forraflém <íe prata, e o le- 
vaflem a Noílá Senhora de Guadelupe, com 
huma alampada de prata muito grande, e 
hum colar de ouro de pedraria muito rico, 
o cem mil reís em dinheiro pera fe comprar
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de renda de azeite pera a alampada, etudo 
ifio lhemandou Pero Correa, que ficoupor 
feu teftamenteiro.

PaíTado ifto, mandou Afonío Dalboquer- 
que a D. García , que aquella noite fizeffe 
chegar as eftancias mais perto do muro, por
que efiavam hum pouco longe , e elle poz 
tao boa diligencia em o fazer , que antes 
que fofle menhaa tinha feito huma eftancia 
muito mais forte do que eftava dantes, com 
muitas pipas, e cellos cheios de térra, e a 
artilheria toda pofia em leu lugar, eAfon- 
ío Dalboquerque andou toda a noite na fita 
faca, vendo o que fe fazia. Como foi me* 
nhaa, que Rojalcao vio as noífas eftancias 
mais chegadas á fuá fortaleza , fez prefles 
quatrocentos Turcos , e mandou-lhes que 
defiem nellas. Pero Mafcarenhas, Ruy Gon- 
jalvez, e Joao Fidalgo, que efiavam com 
a gente da Ordenanza em guarda dellas em 
humbaixo, por amor da artilheria dos Tur
cos , acudíram mui preftes ao rebate, e Dom 
García de Noronha por outra parte , e de* 
ram nelles tao oufadamente, que primeiró 
que fe os Turcos recolheffem, ficáram mui- 
tos efiirados por elle campo. Tanto que os 
Turcos foram recolhidos, comegon a noífa 
artilheria átiraraomuro com tanta furia def* 
de pela menhaa até átarde, que náo havia 
Mouro que oufafle aparecer antre as ameas»

E  por-
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E porque em o noffo arraial havia tiros 
muito finiólos , e 03 bombardeiros erara 
muito certos em leu officio, comerá rain a 
romper orauro por algumas partes. Vendo 
Afonío Dalboquerque os muros defta ma- 
neira, mandou aos Capitaes que eíliveffem 
preftes, pera ao outro dia pela menbaá co- 
meterem a fortaleza, e entrarem os Turcos 
por forca de armas, e que nao Ibes dizia o 
lugar, íenáo que cada num tiveflc avifo, e 
onde viflem íuapeflba, aliacudiíTem todos, 
e aos bombardeiros mandou que apertaíTem 
mais a fortaleza com a artilberia. Vendo-fe 
Ro^alcao tao aperlado por mar, e por tér
ra , fem efperanja de nenhum l'ocorro, man
dou chamar Miliqueaye, (o fegundo Capi- 
táo que era Corajone de na$ao,)  e todos 
os principaes Turcos da fonaleza, e arre
negados , e fez-ibes huma fala, dizendo, que 
elles viam bem da maneira que eílavam cer
cados , e atalhados de todo o focorro , e 
muita parte do muro derribado, e que ha
via muita falta de mantimentos, e pólvora, 
e de todas asoutras munijóes neceílarias pe
ra fuá defensao, e a pouca efpcranja que ti- 
nham de 1er próvidos dellas, que pois fe já 
nao podiam íalvar pelas armas, que o de- 
viarn de fazer com algum concertó de paz, 
que fizeflem com os Chóllaos. Miliqueaye,
e os outros Turcos, viftas as rezdes deRo-

$al-
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jalcao, e a experiencia que tinham do que 
paílava , foram de parecer que íé pediffe 
tregoa, pera dcpois trararem em o concer
tó da paz. Determinado ifto , ao outro día 
pela menhaá cedo, (eílando Afonfo Dalbo- 
querque em fuá determinado,)  puzeram hu
ma bandeira branca no muro: elle como a 
v io , mandou logo Joao Machado, que fof- 
le ter fala com Rofalcao pera faber delle o 
que queria , o qual chegou ao pé do mu* 
ro , e Rocaícao lhe veio falar, e diíTe-lhe, 
que diíTeífe ao Capitáo geral, que lhe déíTe 
íeguro, porque queria razer tildo o que el
le quifefle. Afonfo Dalboquerque , como 
queria mais a vida de hum Chriftao que no 
combate podia aventurar, que matar quan- 
tos Turcos eftavam na fortaleza , folgou 
muito , e mandou-lhe dizer que lhe man- 
daífe dous Turcos homens principaes em 
arrefens , e que elle lhe mandaría dizer o 
que queria. Joáo Machado tornott com ef- 
te recado, ecomoRojalcao defejava a paz, 
mandou-lhe logo os Turcos que pedia.
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C A P I T U L O  L.

De cotilo o grande Afonfo Dalboquerque pra- 
ticou com os Capitaes, e Fidalgos, que 

ali eftavam , o que IheRocalcao man
dara cometer: e do que ajfentou cont 

elle , e como fe  partió pera Goa.

C Hegado Joao Machado cora os dous 
Turcos, que haviam de eftar em arre- 

fens, até fe acabar de tomar conclusao no 
concertó das pazes , que Rojalcáo pedia, 
como tenho dito, chamou Afonfo Ualbo- 
querque todos os Capitáes, e Fidalgos, que 
eftavam naquelle arraial, e diíTe-lhes como 
os Turcos da fortaleza de Beneftarij eftavam 
já quaii rendidos, porqueRojalcáoCapitáo 
principal lhe mandara cometer pazes, e que 
faria tudo o que elle quizelfe; que pera lhe 
refponder a eíte feu requerimento era necel- 
fario dizcrem-lhe todos feus pareceres. Os 
Capitáes lhe refpondéram, queelles eftavam 
offerecidos ali com fuas peffoas pera mor- 
rerem por fervijo- de D éos, e delRey Dom 
Manuel j e pois tinha tanta gente, e cora 
tal vontade, que nao havia de refponder a 
prepoíito* a Rojalcáo , lénáo combater a 
fortaleza , e éntrala por forja de armas, c 
tomalo ás maos \ porque cometer elle pa
zes , tendo dentro comfigo em a fortaleza 

Tom. III. R do-



dobrada gente de Turcos, do que ali eíla- 
vam de Chriftaos , que nao era íenao por 
ter mais mal comfigo, do que todos cuida- 
vam , e que por ellas rezóes, e outras mul
tas Ihes parecia que nao devia de entender 
em concertó nenhum com elle. E  como 
Afonfo Dalboquerque, e D. G arda, e ou- 
tros eram de contrario parecer, rcípondeo- 
Ihes , que a melhor coufa que os Turcos 
tinham naquella fortaleza era aartilheria, e 
os cavallos, e que toda a outra gente, ain- 
da que acativaíle, nao daria por ella dous 
vintens, nem os havia de meter comfigo na 
Cidade, porque havia muita falta de man- 
timentos: e fe Ibes parecia, que dando-lhe 
combate tomariam a peffoa de Ro^alcao, 
como diziam, que era coufa muito duvido- 
la tómalo, e punham em condi^ao de ma- 
tarem quatro, ou cinco Fidalgos, ou vin- 
te pela ventura, íégundo todos eram deíé- 
jofos de ferem os primeiros; porque oito mil 
Mouros cercados, eatalhados, íem nenhu- 
ma efperanja de falvajao , de neceifidade 
muito fangue haviam de fazer primeiro que 
os apagaíTem de todo; e por tanto feu pa
recer , e determinado era, que deixanao- 
Ihe Ro^alcao a fortaleza com toda a arti- 
lhcria, e cavados, e tudo o mais que nel- 
la houveífe , e entregando-lhe os arrene
gados , deixalos ir , e pór-lhes huma apon

te
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te de prata por onde paíTaíTem á térra fir
me.

Aflentado ifto, mandou Afonfo Dalbo
querque dizer a Rojalcáo por Joao Macha
do , que com eílas condifóes, que tenho di
to , faria pazes com elle , e o deixaria ir 
libremente ; e nao querendo, que íoubelfe 
ccrto que nao havia de dar vida a elle, nem 
a nenhuma peíToa , que naquella fortaleza 
eiliveífe. Como Rogalcáo deíéjava muito a 
paz, concedeo-lhe tudo; e que quanto era 
aos Chriftáos arrenegados, que lá eílavam , 
que lhe pedia por mcrcé que náo falaílé nel- 
les, que os nao havia de entregar, porque 
fuá lei lho defendía. Afonfo Dalboquerque 
lhe reípondeo , que a primeira coufa, que 
lhe havia de entregar , eram os arrenega-x 
dos, e que íém ifto náo faria nenhum con
certó com elle. Rofalcáo como vio íua de
terminadlo , polos defejos que tinha de íé 
verja fóra do iajo , em que eftava, quiz 
antes acudir á fuá neceíEdade, que cumplir 
com a obrigajao de fuá le i; e difle a Joao 
Machado, que diflefle ao grande Capitao,

3ue pois tanto infiftia nos arrenegados, que 
ios entregarla com tal c ó n d ilo , que Ines 
déífe a vida. Afonfo Dalboquerque Día con- 

cedeo , e mandou-lhe feguro pera elle , e 
pera todos os Turcos, eM ouros, com tan
to que nao levajTem nenhuma coufa, fenao

r ii vef-
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vellidos de fuas peíToas. Como Rojalcao te- 
ve o feguro , mandou logo á térra firme 
fuas muflieres; ecomo asteve da outra ban
da , elle, e Miliqueaye, que era o fegundo 
Capitao da fortaleza , deíconfiados de lhe 
Afonfo Dalboquerque guardar o feguro, fe 
paflaram logo da outra banda, nao lhe lem- 
brando a palavra , que tinham dado aos 
Turcos, de fe náo faliirem fóra da fortale
za , fem primeiro os levarem diante.

C A P I T U L O  LI.

26o CdMMENT. DE A. DaLBOQUERQUE

De como os nojjbs entrdram a fortale
za  , e quizeram faquear os Turcos , Je Ibes 
o grande Afonjo Dalboquerque nao valéra: 
e o que pajfou com os arrenegados , e co
mo fe  partió pera Goa.

C Otno a nova correo polo arraial,  que 
Rojalcao, e Miliqueaye eram pallados 

da outra banda da térra firme, com a cubi
ja de faquearem a fortaleza vieram-fe os 
noíTos de roldáo, e entráram dentro nella, 
e comejáram a roubar , e a tratar mal os 
Turcos , e muitos com medo fe lanjáram 
ao rio , e fe afogáram. Vendo Afonío Dal
boquerque elle aívorojo , chegoir á porta 
pera ter a gente que náo entralíe , até que 
de todo folie a fortaleza defpejada dos Tur
cos i e depois de ali ellar, foi-lhe forjado

en-
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entrar dentro , e com alias trabalho pode 
defender a nofía gente, que os nao mataf- 
fem, e roubaflem, por lhes guardar o fegu- 
ro que lhes tinha dado; e porque os Mou- 
ros eram muitos, e nao havia nenhum re
medio pera fe paflarem da outra banda táo 
preftes, como Áfoníb Dalboquerqüe quería, 
por acabar de os lanzar todos fóra , man- 
dou vir os bateis das naos, e algumas ata- 
laias que ali tinha, e com ifto le comecou 
a defpejar hum pouco mais a ribeira; é com 
tudo eram tantos os Perlas, Turcos, e Co
razones , e da outra gente da térra, que cf- 
tiveram dous dias em paflar. PaíTados todos 
á outra banda da térra firme, ao outro dia 
pela menhaá chegou Igufularij Capitáo do 
Hidalcao , que vinha íocorrer a Rojalcao 
com grande forca de gente , e mantimen- 
tos; mas íégundo Beneftarij éftava rodeado 
por mar, e por térra da nofla gente, nao era 
poflivel poderem-no entrar, eljufularij co
mo vio a fortaleza tomada, e fem nenhum 
remedio, tomou-fe com a gente que trazia 
pera fijas térras mui agallado, dando mui- 
ta culpa a Rojalcao por deixar huma for
taleza com tanta gente íem pelejar. E  es 
Turcos vendo-íé em falvo, lém mais efpera- 
rem foram-íé logo tres Capitaes com mili
ta gente branca pela térra dentro. Afonfo 
Dalboquerque como a fortaleza foi defpe-

ja-

P a r t e  I I I . C a p i t u l o  LI .  %6t



jada , mandou recolher todos os cavallos, 
e artiiheria que nella eítava, e mandou re- 
pairar o derribado da fortaleza o melhor 
que pode, e fornecela de mais artiiheria , e 
muní^oes de guerra , e hum Capitao com 
gente pera a guardar ; e acabado de pro
ver iílo, mandou vir perante li Fernao Ló
p ez, eosoutros arrenegados, osquaes ven- 
do-le diante delle , rcceofos que lhe nao 
guardalTe ofeguro quelhestinha dado, lan- 
járam-íe aos leus pes, e com muirás lagri
mas lhe pedxram mifericordia. Afonfo Dal- 
boquerque como nao havia de faltar de fuá 
veidade , guardou-lhes o feguro quanto á 
vida , como tinha prometido a R ojalcáo, 
e mandou-lhes cortar a todos a mao direi- 
ta , e o dedo pollegar da efquerda , e as 
orelhas, e narizes, por memoria, e eípanto 
da treigao, e maldaae, que cometéram con
tra Déos, c íéu Rey. Elle Fernao López, 
que era o principal delles, fe veio pera Por
tugal depois da morte de Afonfo Dalbo- 
querque, c chegando á Ilha de Sandia lle
na , deixou-fe ficar nella com hum efcravo 
íéu , e ali acabou feus dias, e foi o primei- 
r o , que nella Ilha fez cafa, e huma Ermi- 
da , prantou muitas arvores , e fez muita 
creajao de porcos , e de cabras , que foi 
grande refugio pera as noílas naos, que ali 
chegam vindo da India. Afonfo Dalboquer-

que,
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que , depois de ter provida a fortaleza de 
judo o que lhe era neceiTario, veio-iè pera 
a Cidade com toda a gente , onde forain 
recebidos de todo o povo com huma gran
de Prociísao á porta da Cidade , e dali fe 
foram direitos a Igreja dar graças a Noflo 
Senhor pela grande vitoria que lhe dera de 
feus imigos ; e paíTadas ellas ceremonias to
das , ordenou logo hum Hoipital muito gran
de com camas, e todo o mais neceiTario pe
ra fe curarem os feridos, que eram muitos, 
e mandou Garcia de Souía com certos na
vios , que andaife fobre a barra de Dabul, 
e nao confentifle que nenhuma nào entraflè 
no porto , nem fahiiTe , a fim de fazer a 
guerra ao Hidalcáo por todas as partes que 
pudeife. Partido Garcia de Soufa, fez pref- 
tes muita ca l, pedra, e cantaría pera forti
ficar a fortaleza de Beneftarij, e repartir os 
paifos da Ilha, que tiveffem diiTo neceffida- 
de, e poz-lhe nome o Cajielo de S. Pedro, 
pela nào , qne ali fora deipedaçada diante 
delle, e deo cuidado a Manuel Fragofo do 
baluarte de Pangij , e da torre da Ilha de 
Choram ; e a Baftiao Rodriguez Cavaleiro 
da cafa delR ey, e Juiz da balança que ora 
he da Moeda da Cidade de Lisboa da tor
re de Divarij , e por fer cafado em G oa, 
deo-lhe a Alcaidaria mór della em fuá vi
da. E  porque elles palfos eram os princi-

paes,
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paes , e muito importantes pera feguranja 
da paíTagem da térra firme pera a Ilha, deo 
grande prefla a fe acabaran, porque fuade- 
terminajao era entrar o eílreito do marRo- 
x o , e tomar Adem fe pudeíTe, do qual ne
gocio nao tinha dado conta a ninguem por 
le  náo faber de lúa ida; e porque o tempo 
da moujao era chegado, e tinha muitos ne
gocios em que entender , primeiro que fe 
selles embarajaíTe, determinou dedefpachar 
os Embaixadores dos Reys da India , que 
ali andavam ■> e porque Pero Mafcarenhas 
vendo o negocio de Beneftarij acabado, lhe 
pedio licenja pera fe tornar á fuá fortaleza 
de Cochim, elle polos defejos que tinha de 
o deixar por Capitáo em Goa , confiando 
muito de feu esforzó , e diferido, lhe pe
dio muito por mercé que quizeífe ficar ali 
pera dar ordem a fe acabarem aquellas tor
res , pera as quaes tinha já todas as coufas 
neceííarias > porque niflb fazia mais férvido 
a EIRejr, que eítar em Cochim.
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C A P I T U L O  LII.

De como o grande Afonfo Dalboquerque 
mandou D . Garda de Noronha feu fobri- 
nbo com huma Armada fobre Calicut : e 
como dejfachou os Embaixadores, que an- 
davam em Goa, e o mais que pajjbu.

COmo o grande Afonfo Dalboquerque 
eftava muito defcontente do Camoritn, 

por Ihe faltar de íiia palavra, fobre as pa- 
zes que por íéus Embaixadores lhe manda
ra pedir , eftando de caminho pera Mala
ca , ao qual negocio foi Simao Rangcl, de- 
fejando de fe yingar delle. Acabado o fei- 
to de Beneftarij, mandou D. García de No
ronha leu fobrinho , que fofle fobre Cali
cut , e lhe hzeíle todo o máo tratamento 
que pudeíle , e gúardaílé aquella colla de 
maneira, que della nao fahiífe nenhuma náo 
com efpeciaría pera Méca. Partido D. Gar
cía , porque havia dias que em Goa anda- 
vam alguns Embaixadores dos Reys da In
dia , entendeo logo Afonfo Dalboquerque 
em feus defpachos , e mandou ao Secreta
rio que lhe trouxefle todos os papéis, e car
tas do Hidalcao; e depois de os ver, man
dou chamar o feu Embaixador, e difle-lhe, 
que fe o Hidalcao quería ter paz, e amiza- 
de com EIRey de Portugal feu Senhor,

que



que elle era diíTo muito contente; mas que 
os apontamentos que trazia nao eram con
formes ao que lhe o Hidalcao tinha por 
muitas vezes eícrito , e que pera íé decla
rar efte negocio com elle, determinava de 
mandar hum Embaucador em fuá compa- 
nhia. O Embaixador lhe refpondeo , que 
nos apontamentos nao houvera mudanza ne- 
nhuma ¿ e pois quería lá mandar feu meíTa- 
geiro , e havia de haver dilagao no nego
cio , que lhe pedia muito por mercé, em 
quanto fe falaíle no concertó da p az, man- 
daíle aos íéus Capitáes que largaífem o por
to de Dabul, e deixaíTem vir as naos com 
mercadorias, e mantimentos a elle. Áfonfo 
Dalboqueraue deíejava tanto de tomar al- 
guma conclusáo com o Hidalcao, que man- 
dou logo recado a García dé Soula , que 
eftava fobre Dabul, que largaíTe a navega- 
gao do porto , nao fendo mercadorias de- 
fezas; e que fe os Mouros quizeflem fegu- 
ros pera fuas náos navegarem, quelhosman- 
daffem pedir a Goa. Defpachado efte Em
baixador , mandou Afoníb Dalboquerque 
em fiia companhia, pera affentar paz, Die
go Fernandez Adail de G oa, e o filho de 
Gil Vicente por feu Efcrivao, e Joao Na
varro por lingua, e feis encavalgaduras, e 
hum Capitao da térra com vinte pedes pe
ra os fervirem polo caminho. Partido Dra

go
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¿o Fernandez, deípachou o Embaixador do 
Rey de Cambaya, que havia dias que an- 
dava em Goa , e dilatava-Jhe o feu defpa- 
cho; porque como a Armada que fazia era 
grande, emuito apercebida de todas ascou- 
fas neceflarias pera cometer qualquer feito 
por grande que folie, aínda que nao tivel- 
fe dado conta a niuguem do caminho que 
quería fazer , arreceava-fe que prefumiflem 
os Mouros que era pera entrar o eftreito 
do m arRoxo, eque pela vía de Cambaya, 
e de Miliquiaz , que era muito aftuciofo, 
fe vieíTe a faber de íúa ida primeiro que 
partiíTe, e Adem , que elle determinava de 
cometer fe - apercebefíé ; e pera Ihe fazer 
crer mais iíto , chegou nefte tempo outro 
meíTageiro do R ey de Cambaya fóra de pro- 
poíito , dizendo que vinha apreíTar mais o 
concertó da p az; e a  principal rezao, por 
onde Afonfo Dalboquerque dilatou eñe def- 
pacho, foi porque defejava muito ver-fe com 
o Rey em pelFoa, e por fer já tarde, e po
día perder a mou^ao do eftreito, e D. Gar
da de Noronha , que havia de ir em fuá 
companhia, polos muitos negocios que ti- 
nham em Cochim , e Calicut , nao podia 
vir a tempo que pudeífe fazer huma coufa, 
e outra , deípachou os Embaixadores com 
determinajao , que da volta do eftreito vi
na a Cambaya ver-fe com o Rey , fe lhe

o tem-
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o tempo déffe lugar pera iflb. E  depois de 
ter vifto os apontamentos, e condijóes, com 
que EIRey D. Manuel mandava que fe fi- 
zeífe a paz, determinou de mandar em fuá 
compannia Triítáo Déga por Embaixador 
ao R ey, e Joáo Gómez por feu Efcriváo, 
com hum prefente de coufas de Portugal, 
e da India; e a Inftru^ao que levava era pe- 
dir-lhe fortaleza em D iu , onde a gente, e 
fazenda delRey de Portugal eftiveíTe fegu- 
ra; e que os Mercadores dofeuReyno man- 
daflem fuas mercadorias a Goa , e nao a 
outra parte, e que nella achariam todas as 
que quizeíTem pera carregarem fuas náos, e 
nao recolheíle em fuá térra Rumes , nem 
Turcos, que eram imigos capitaes dosPor- 
tuguefes ; e depois difto , defpachou hum 
meflageiro de Miliqueaz 4 que o viera vili- 
tar da fuá chegada de Malaca, e antes que 
lepartifle, mandou-lhe moftrar os armazens 
deÍRcy , que naquelle tempo eftavam com 
muita artilheria , muitas cubertas de caval- 
lo s , e armas, e codas as mais coufas necef- 
íarias pera guerra, e as eftrebarias com mui- 
tos cavallos, e mandou fazer alardo de to
dos os béfteiros, e efpingardeiros, que eram 
muitos ; porque todo o homem calado, e 
íolteiro , que vivía em G oa, era obrigado 
a ter bella, ou efpingarda, alfi pera defen- 
sáo da Cidade, como pera qualquer outro

in-
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incidente que fobreviefle : e affi lhe mandat! 
moftrar Beneftarij , que os Turcos tinham 
muito forte com baluartes , e o lugar por 
onde as noflas náos o foram abalroar , e 
fem nenhum temor da muita artilheria que 
nelles tinham , lho tomáram por força. E  
quiz Afonfo Dalboquerque que o meffagei- 
ro de Miliqueaz viffe eíta fortaleza, e o ef- 
trago que nella fora feito, porque diíleíle a 
(eu Senhor quâo pouca confiança dévia de 
ter nos feus baluartes de D iu , & EIRey de 
Portugal lhe mandafle que o tomaife ; e com 
elles artificios , de que fe elle fabia muito 
bem valer na paz, e na güeña, em quan- 
to governou a India , nunca fe Miliqueaz 
houve por muito feguro em D iu, aínda que 
o fabia muito bem diífimular.

C A P I T U L O  LU I.

De como chegou a Goa hum Embaixador 
do Rey Véngapor : e como ó  grande Jfon- 

fo Dalboquerque fe  vio com RoçalcSo, 
e o que com elle paffov.

P Artido Triílao D éga ,  e os Embaixado- 
res do Rey de Gambaya em huma ñáo 

de Miliqueaz , que viera a Goa estregada 
de mantimentos ± deipáchou o grande Afon
fo Dalboquerque Ga jpar Ghanoca pera ir a 
Narlinga, que ao tempo de fuá partida pe

ra
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ra Malaca tinha lá mandado, e tornou com 
repolla, eemfuacompanhia mandou o Rey 
de Narítnga hum Embaixador com hum pre- 
(ente pera EIRey D. Manuel , e por nao 
fer aínda rindo de Malaca fe tornou, e por 
efta caula o tornou a mandar com o mef- 
mo negocio ao Rey , dando-lhe conta do 
feito de Beneftarij ; e antre outras coufas 
muitas, que lerava pera lhe dizer, era, que 
pois todos os Reys da India tinham dado 
lugar em leus portos pera fazer huma cafa 
forte, em que fe agazalhaíTe a fazenda del- 
Rey de Portugal, e elle tanto deíejava fuá 
amizade, que lhe devia de dar Baticalá pe
ra a fazer¿ e que quanto era os cavallos que 
vinham a G oa, que elle quería que fbfiem 
todos a Naríinga , que era muito contente 
de Ihos dar antes que ao Hidalcao; e pof- 
to que Fr. Luis lhe tinha efcrito, que nao 
fizelte fundamento de fuá amizade , nem 
confiaíTe em fitas palavras, em quanto o Rey 
de Garlopa foíTe vivo , quiz Afonfo Dal- 
boqueraue diífimular com elle, porque lhe 
tinha EIRey D. Manuel mandado por mui
tas vezes, que fetrabalhaílé porter fuá ami
zade por fer gentío. Dahi a tres dias che- 
gou hum Embaixador do Rey Vengapor a 
vifitalo da vinda de Malaca, e feito deBe- 
neftarij, ¿ trouxe-lhe de prefente felfenta cu- 
bertas de .cavallo com íuas teíleiras , e co

las,
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las, obra muito bem feita, e acabada, com 
vinte e cinco fellas cora feus eftribos , e 
guarnifóes , e mandou-lhe cometer por el
le , que lhe largaíTe a governanga das tér
ras de Goa , c que por ellas lhe daria de 
renda huma certa caula , e lhe deixaíTe ti
rar trezentos cavallos, de que tinha necef- 
fidade. Afonfo Dalboquerque defpachou mui
to bem efte Embaixador, e mandou-lhe dar 
por feu dinheiro os cavallos que pedia , e 
muirás cotilas pera o Rey em retorno do 
feu prefente , Fazendo delle fempre funda
mento ; porque além de procurar a amiza- 
de delRey de Portugal, e offerecer-fe com 
fuá peíFoa, e gente na guerra de Goa con
tra os Turcos, he o feu Reyno. eítrada ver- 
dadeira , e fegura pera Naríinga, e muito 
aballado de mantúnentos, e nelle fe iazem 
cubertas , fellas , e tudo o mais neceflario 
pera cavallos, donde fe Goa podía prover 
de todas ellas coufas, tendo aellas neceffi- 
dade. PaíTado iílo , R ofalcao, que fe dei- 
xou ficar ñas térras de G oa, da outra ban
da do rio , depoís do desbarato de Benef- 
tari), mandou per muitas vezes dizer a Afon
fo Dalboquerque, que folgaria de fe verem 
ambos , e que feria onde elle quizefle ; e 
porque fe efcufava diffo, fabendo que fefa- 
zia preftes pera ir pera fórá , iníiíHo mais 
em feu requerimento. Afonfo Dalboquerque
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importunado delle , vendo que nao trazia 
nenhutn perjuizo ao concertó das pazes, 
que fe trata vam com o Hidalcao falar-lhe, 
foi-fe ver com elle no rio de Beneílarij, e 
o  que paíTáram foram offerecimentos, que 
lhe Rojalcáo fez , e defejos de liia amiza- 
de, e do fervijo delRey de Portugal. Nef- 
ta prática entendeo Afonfo Dalboquerque 
claramente, que Rojalcáo fe nao havia por 
muito ícguro ali onde eftava , e que os 
Mouros por lhe verem pouca gente, e fó- 
ra da gra^a do Hidalcao , queriam bolir 
com elle; e que por le valer ao poder del
Rey de Portugal, arreceando-fe que o Hi- 
dalcáo viefle lobrelle , delejava tanto fuá 
amizade. Afonfo Dalboquerque nao lhe acei- 
tou feusofferecimentos, ufando comelle de 
palavras defapegadas , porque nao tiveíTe 
de que lanzar máo , ate ver o aliento que 
o Hidalcao tomava no concertó das pazes,

3ue per feus Embaucadores lhe tinhá man
ado cometer. Acabada ella prática, pergun- 
tou-lhe que novas tinha do Hidalcao; e el

le lhe dille, que no feu arraial havia gran
de divisao , porque os Perlas , e Corazo
nes eram contra os Turcos , e Ruines por 
xnatarem Camalcao, hum Capitáo principal 
de fuá cala, e Governador de fuá fazendá, 
que era Pedio de najao. Palladas todas ef- 
tas coufas , e outras , deípedio-fe Afonfo

Dal-
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Dalboquerque, e foi-fe pera G oa, fem to« 
mar nenhuma conclusáo com elle.

./ C A P I T  U  L  O  LIV.

Da cbegada do Enibaixador do Prefies Joaó 
a Goa, a do recebmentó qué Ihe fizeram : 

e contó 0 grande Afónjo Eolboquer- 
que ó mandou a Portugal, e o 

mais que fdjjbú.

CHegado o grande Afonio Dalboquer- 
que áGidade, achou nella Efteváo de 

Freirás , que vinha de Dabul com recado 
de García de Soufa pera elle * em que Ihe 
fazia a faber, que áquelle porto era chega- 
do huma náode Zeila, na qual vinha hum 
Embaixador'do Preftes Joáo Rey dos Abe- 
xins, pera EIRey de Portugal, e qüe os 
Governadores da tena o tinliam reteudo; 
que lhemandaífe dizer o que faria jjíorque 
como Ihe tinha mandado que largaíle a na
vegado do porto até ver outro recado feu, 
nao ouíafa de bolir comftgo. Afonfo Dal
boquerque folgou muito com efta nova , 
porque Ihe ¿tinha EIRey D. Manuel, per 
muñas vez^s efcrito t que fe trábalhafle por 
faber do Preftes Joáo, :e ,dos homens^.que 
EIRey D. Joáo, antesde feu falecimento, 
lá tinha mandado por térra; e tornoü logo 
a mandar Eftevao de Ereitas na fufta em 
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que viera, com recado a Garda, de Souía, 
que lho mandaílé , o qual como teve efte 
recado , mandou dizer aos Governadores 
da térra , que aquelle homem, que tinliam 
reteudo, vinha enviado do Preñes Joao pe
ra EIRey de Portugal; e que o Capitao ge- 
raí da India , fabendo que ali eftava , lhe 
efcrevéra que lho mandafte: que Ihes pedia 
por mercé lho entregaflem pera lho man
dar , e que niífo nao houveflé dúvida. Os 
Governadores, podo que fuá determinajao 
era nao no deixar paflar íém recado do Hi- 
dalcao, a quem tinham mandado, receoíbs 
que Garda de Soufa os trataíTe mal , mu- 
dáram o confelho, e entregáram-lho j e co
mo elle o teve comíigo , defpachou logo 
Efteváo de Freitas que o levaíTe,:e deo-Ihe 
mantimentos, e tudo o mais que lhe pedio 
pera fuá viagem , e chegado á barra de 
G oa, mandou Afonfo Dalboquerque todos 
os Fidalgos , e Capitáes em bateis que o 
foflem receber; e porque efte Embaixador 
trazia hum pedazo do Lenho da Vera Cruz 
pera EIRey D. Manuel , foi-ie á ribeira ef- 
petalo com toda a Clerifia, e gente da Ci- 
dade com Cruzes em prociísáo , e dali le- 
váram o Lenho debaixo de hum paleo á 
S é , e depois de1 todos darem muitas grabas 
a Noflo Senhor, por Ihes moftrar couíh táo 
deíejada , como era abrir-fe caminho pera

■ -fe
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fe poderem eommunicar cora oPreftesJoào, 
mandou Afonio Dalbòquerquie agazalhar o 
¿mbaixadiòff ^  e  dar-lhe todo o neceiTario 
pera fua defpeza , e de fua mulher, e hu- 
ma ino$a, em o^iábexins, quetraziia com- 
ligo. EftèEmbakador fé chamava Mateus, 
era alvo , e d e b o a p r e fe n c a ,  e dizia fér 
irmáo do Patriarca dos Abexins. E pofto 
que os noflbs duvidaflèm fér enviado polo 
Prelles Joao , difèndo fér Mòuro , efpia do 
Grao Soldáo ,  elio falava oas couiàs da Fé 
como homem creado antre Ghriltaos. EP* 
pantamento duvidarem osnoffosfér eftehen 
mem verdadeiro Embarrador do Preftee Joào ¿ 
e canonizarem-no por M otiro, porque nao 
era tao pequeña a fama do noniè , e po
der, que ÉIRey D. Manuel naquellas par
tes rinlia , e da continua guerra que fazia 
aos Mouros, que hum Rey tao Cnriftianii- i fimo, .táo deíejofo de fé eommunicar com ! os Chriftaos , eftando vintediasde navega^| £ao da India, n<fo fé trabaìhafle por féber ' que gente , e que Chriftaos erarn, pois t*4 nha na fua terra PoílMgucfes y que EIRey D. Joáo o Segundo là tinha mandado , e 
tendo Jénifafeim ido viziriho, -onde os fèóé naturaes continuamente hiain vifitàr ófén&d Sépaikliro duvidarem que 0 Guardilo de 
S; Frandfco i db Monte Silo Ihe manda®! liara pedalo do* Lenho da Véna Cruz. Slò
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jftó óbrás : de Satanás, que tempre tira a ll, 
onte v£ cjjie pdde mais danarv

Pagados dous dias, mandou Afonfo Dal- 
boquerque vir parante li o Embaixador ■ e 
fendo prefente Pero Dalpoem Secretario, e 
Alexandre de Ataide lingua, Ihe. perguntou 
ct̂ caminho que fizera , encamo o mandila 
©' Prelfes Joao aiB, lem vir em iua compa- 
nhia algum Portugueles, dos que là eflavam, 
e què meado trazia pera ElRey de Portu-

Í¡al. O  Embaixador difle , que liia vinda 
ora por Zeila , e que aquella hora que o 

Préftesjoáo o.chamara pera o  mandar, lhe 
defcubríra fita' vinda, fem dar conta a nin- 
guem u e lhe dera aquellas cartas pera El- 
Rey de Portugal , nao lhe dizenao outra 
coúfa, fenao ¡que fe vieffe á India, e pedife 
le ao ieu Capitáo geral embarcado peía 
Portugal ; e que fenao partirá com efta dife 
flipulajao , e na Corte do Preftes Joáo fe 
foubera que elle yinha com recado á EIRey 
de Portugal , ém nenhuma maneira pudéra 
paíTar por terra deMouros , fem muito pe
rigei. 0  recado que trazia era , que o Prefe 
íes Joao feu Senhor manda va cometer ca- 
famento de feus filhos com os delRey de 
Portugal a troco , e oíferecer-lhe gente, e 
ipantimentos pera diftruirém A  cafe de Mé- 
c a  3 c o Qrto. Soldao do Cairo ,  e que tu- 
do ido lhe mahdaria pór em bum porto da

Z j6  COMENT* DE A .1 D aLBOQUERQUE



fuá ierra, qual elle quizeffé e que ó Le- 
nho da Vera C ru z, que traaiay lhe mandara 
oGuardiáo dejerufalem, com o qual tíhha 
multa amizade, e que tudo aquillo que lhe 
dizia podía ver- pelas cartas fer verdades 
Afonfo Dalboquerque lhe difle, que elle náo 
coíhimava abrir as cartas , que vinhám pe* 
ra EIRey feu Senhor, nem fazer experien
cia nosÉmbaixadores, que pera elle hiam, 
que elle o defpacharia logo pera fe ir ñas 
náos que eftavam pera partir. E  porque ef- 
te Lenho da Vera Cruz folie com rtíais au- 
thoridade, e venerajao diante delR cy, mán- 
dou-lhe Afonfo Dalboquerque fazer huma 
caixa de ouro, em que velo; e porque eí* 
tara já milito a pique com fuá ida pera o 
eftreito, mandou o Embaixador a Jorge de 
Meló Pereira, Capitáo de Cananor, que O 
embareaflé na náo de Bernaldifn Freire, óu 
de Francifco Pereira, qual lhe melhor pa- 
recefle, e que lhe défle todos os tnantimen- 
tos quefoffem neceflarios pera fija viagem. 
E porque em Cananor o Capitáo, & todos 
tiveram efte Embaixador por truáo , e ef- 
pia do Grád Soldáo, tanto que íe Bernaí- 
dim Freire partió , em cuja náo hia , fói 
muito mal tratado delle , e em Mozambi
que , onde invemou, o prendeo em ferros 
por confelho de Francifco Pereira, e fize- 
ram outras coufas, (cuidando que niífo da
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navam a A f'n fo  Dalboquerque, )  que nao 
d igo, porque sao mortos. Echegados aef- 
te Reyno, pollo que Beraaldim Freiré por 
enxugar o que tiüha feito, difleíTe grandes 
males do Embaixador , com tudo EIRey 
D . Manuel ,  pelas cartas que lhe Afonío 
Dalboquerque elcreveo , o recebeo rnuito 
bem, tendo-o fempre em crédito de Embai
xador ; e depois de íé aqueixar a EIRey do 
que lhe Beraaldim Freire, e Francifco Pe- 
reira fizeram , mandou-os prender no Cau
telo de Lisboa, eali eftiveram até que fe o 
Embaixador partió pera á India muito bem 
defpachado , e com elle mandou EIRey 
D. Manuel D. Rodrigo de Lima por Em
baixador ao Preítes Joáo ; c Diogo López 
de Sequeira, fendo Governador da India, 
entrando o eftreito com huma Armada os 
levou comíigo, echegando a M aftiá, mor
reo o Mateus, e D. Rodrigo foi com fuá 
embaixada, do qual nao dou rezáo por nao 
fer em tempo de Afonío Dalboquerque; e 
neftas meímas náos, que vieram aquelle an* 
no a Portugal , veio hum Embaixador do 
R ey de Ormuz, do qual farei menjao em 
feu lugar.
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C A  P I T  U  L  O  LV.

Da chegada de D . Garcia de Noronba 
a  Cochim : e de como, depots de ter dado 
ordern aos navios que fe  haviam de con
certar , e defpacbar as ndos, que aquelle 
anno baviam de vir pera Portugal com car
ga , f e  partió pera Calicut cam toda fuá  
Armada, e o que Id pajfou.

CHegado D. Garcia de Noronha a Co- 
chim , depois de dar ordern ás naos 

da carga, que aquelle anno haviam de vir 
pera Portugal , e concertar as que levava 
comíigo , partio-fe pera Calicut com toda 
fua Armada, e chegando defronte do por
to da Cidade, mandou-lhe dizer o Principe 
irmao do Çamorim, que era noflb amigo, 
que feu irmao defejava de ter pazes com 
EIRey de Portugal , e que era contente de 
lhe dar lugar em Calicut pera fazer huma 
fortaleza, e Ihe pagaría tributo. D. Garcia 
pelas dilaçoes, c enganos, em que andáram 
com Simao Rangel, nao lhe quiz nunca re- 
fponder a propofito , e foi continuando a 
guerra, e guardou a coila de maneira, que 
náo íahio nenhuma náo daquellas, que e£- 
tavam carregadas pera partxrem pera o e£- 
treito , e afi andou todo o mes de Janei
ro , até que lhe Afonfo Dalboquerque ef-

ere-



creveo que largaflc a coila, e fe  viefíe, def- 
cubrindo-lhe íecretamente como fuá deter
minado era entrar o eftreito do mar Ro- 
xo , e que lá feria mais certo tomarem as 
náos com toda fuá fazenda , que em Cali- 
cut. D. García como teve efe recado de 
feu tío , deixou a coila , e foi-le a Co
china , e fez prefes todos os navios, que 
já eítavam concertados, epartio-fe com el- 
les , e chegou a Goa a dez de Fevereiro, 
e deo conta aAfonfo Dalboquerque de tu- 
do o que tínha paífado com o Camorím, 
e que eltando pera fe partir , Ihe efcrevéra 
o Principe de Calicut huma carta, em que 
lhe dizia , que o C âmorím eílava arrepen- 
dido de nao ter feito pazes com elle, eque 
lhe quería dar o lugar que pedia pera fa- 
zer fortaleza ; e que fe até ali lho nao de- 
ra , fora porque os Mouros eílantes do Cai
ro lho eítrováram, e que nao tornara a efe 
negocio por lhe ter mandado que fe vieíTe. 
Afonfo Dalboquerque com elle recado de- 
teve-fe em Goa quatro , ou cinco dias, e 
deípachou Franciíco Nogueira, que EIRey 
D. Manuel mandava , que fazendo-fe for
taleza em Calicut, ficaíTe por Capitao del- 
la , e Gonzalo Mendez, que havia de fer 
Feitor, pera ambos irem acabar efe nego
cio , polos defejos que tinha de meter hum 
pé em Calicut j e mandou-lhes que nao to-
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fliafíem lugar pera fazer fortaleza, fenao de 
dentro do arrecife defronte do leu cerame 
no pouíb das naos , e deo-lhe cartas pera 
os Capitáes, e Officiaes de' Cochim, e Ca- 
nanor Ihe darem tudo o que lhe foffe ne- 
ceflario pera a obra. Deípedido Franciíco 
Nogueira de Afonfo Dalboquerque, foi-fe 
a Cochim fazer preftes, c deo as cartas que 
levavaao Capitao , e Officiaes delRey, e 
dali partió pera Calicut , pera entender no 
fazer da fortaleza, como lhe Afonfo Dal
boquerque tinha mandado; e como o Ca- 
morim loube ique elle era partido de G oa, 
e que na coila nao havia Armada que to- 
lheffe partirem áex naos , que eftavam car- 
regadas de pimenta pera oeílreito, diífimu- 
Iou com Franciíco Nogueira, e foi-lhe di
latando o negocio com palavras de compri- 
mento ; o qual vendo-íe enganado do Ca- 
morim, tornou-fe pera G oa, e ali eíteve ek 
perando a vinda de Afonlo Dalboquerque; 
e depois de 1er partido , partíram as naos 
que eftavam carregadas, e fendo no golfáo 
de Cacotorá pera o Cabo de Guardaíum, 
foi tamanha a tormenta que deo nellas, que 
humas le perdéram, e outras arribáram, e 
foram-le meter por eíles portos de Cam- 
baya até Dabul ; e vindo Afonfo Dalbo
querque do eftreito correndo aquella coila, 
tomou-as todas, e trouxe-as comíigo a G oa,

e cora
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e com a perda dellas íicáram os Mercado- 
res Mouros de Calicut de todo perdidos.

C A P I T U L O  LV I.

Como o grande Afonfo Dalboquerque deo 
canta aos Capitaes , e Officiaes delRey 

da carta, que Ihe ejcrevéra fobre lar
gar Go a ao Hidalcao, e o que fe  

fobre ijjb ajfentou.

P AíTadas ellas coufas,  mandou o grande 
Afonfo Dalboquerque chamar todos os 

Capitaes, e algunsFidalgos deífes mais an- 
tigos da India, e os Officiaes delR ey, e a 
cada hum per íi com juramento dos San
ólos Evangelhos , que nao deífem conta a 
ninguem do que lhe quería dizer, lhes dif
íe , que havia dias que EIRey D. Manuel 
lhe cícrevéra huma carta, em que lhe man- 
dava que praticaífe com elles , íe era feu 
férvido fufter G oa, ou nao; e polos nego
cios o trazerem todo aquellé tempo muito 
occupado , lhe nao dera conta d ilfo , nem 
de huns apontamentos , que lhe mandára, 
os quaes lhe parecía ferem feitos por Gaf- 
par Pereira , Lourenjo Moreno , Antonio 
R eal, e Diogo Pereira, porque havia mui
to que tinha entendido nelles que , porque 
lhes nao contentava a guerra , andavam nef- 
tes manipodios , e conjurajóes j e porque
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lhe parecéra coufa multo peijudicial ao es
tado , e crédito delRey ter confelho públi
co fobre elle negocio , o quizera fazer de 
maneira que menos prejuizo trouxeffe ao 
leu fervijo , e que por iíTo Ihes pedia por 
mercé, que viffem os apontamentos, ( que 
logo Ihesmandou dar,) e que efcreveflem a 
Sua Alteza o que Ihedefte negocio parccia, 
pera Ihes mandar a repolla ñas náos que cf- 
tavam pera partir pera Portugal.

Carta do grande Afonso Dalboquerque 
pera E l R et  de Portugal

SOBRE ESTE NEGOCIO.

P  Enhor, eu tornei Goa, porque Vojfa Al~ 
O  teza tno mandou, e o Morichal o tra- 
zia em fuá inftrucHo, e tambern o f iz  por 
fer cabega principal da liga que flava fr i
ta , pera nos botar em fóra da India; e fe  
a Armada, que os Turcos tinham frito  no 
rio de Goa, (com muita gente, artilheria , 
e armas, que pera efle negocio tinham ,)  fo
ro avante, e nefte tempo viera a dos Ro
mes , porque efperavam, nao duvidára per
der-fe tudo e ainda que viera huma de 
Portugal, por grande que fojfe , nao lhe 
houveram de detxar tomar ajfento na ter* 
ra : e ella desbaratada, tudo o mais era 
levado ñas maos fem trabalbo , e como Je

to*

P a r t e  III. C a p i t u l o  LVI. 283



284 Comment, de A. Dalboqtjerque

tomou Goa , ella 0  obrou mats no crédito 
de Vojfa A lteza , que todas as Armadas, 
que de quinze anuos a ejla parte sao viu
das â India : e fe  Vojfa A lte z a , polo pa
recer dos que ¡he ijlo efcrevêram, fa z  fun
damento de fegurar feu eftado neftas par
tes , com as fortalezas de Cochim, e Ca- 
nanor, nao pode Jer ; porque Jèndo contra
riadas por mar, nao tem mais fo rça , que 
em quant o. os Reys da terra quizerem¿ 
porque Je hum homem nojjo toma qualquer 
coufa por força a hum negro, logo a pon
te lev adi ça he alevantada, e as portas da 

fortaleza fechadas : e fa z  ijlo nao ferV o f 
fa  Alteza Senhor da terra , como he de 
Goa, porque o agravo, que je  fa z  a Mau
ros , ou Portuguefes, nao chega mais longe 
que até o Capitao da fortaleza . Vojfa he 
a ju ftiça , vojfo be o baraço, e o cútelo, e 
em mao do vojfo Capitao geral ejlá o caf- 
tigo j e diante delle fe  remede a o agravo 
de cada hum ; e fe agora, ha alguni melho- 
ramento na obediencia da gente da terra, 
vijlo ejlá que a tomada de Goa fe z  , que 
tem a India a direito \ e fer ella tantas 
vezes contrariada dos Turcos, como os que 
efcrevêram a Vojfa Alteza dizeni , e tao 
bem defendida dos Portugue fe s , deo aínda 
maior crédito pera as coufas défias partes* 
irem por diante, e poz em tamanha defef

je -



peraçHo os companbeiros da fita liga , que, 
o Rey de Cambaya, feudo hum too grande 
Principe como be, me mandón logo feus Em
bairía dores , e tódos os Cavaleiros, e Fi- 
dalgos , que fe  perdêram cem D. Afonfo de 
Noronba meufobrinho, viudo de Çacotord  ̂
fem Ihos eu mandar pedir , e ojferecéo-me 

fortaleza ent .Diu-\ coufa tao grande, que 
aínda agora onAo pojfo crer, e fiou impor
tunado do Çamorim de Calicut ) que itie quer 
dar lugar pera fa zer  fortaleza em fuá ter
ra , e que vos pagará tributo cada atinó. 
Tudo ijlo fa z  Qoa, fem  eu a nenhum d ef 
tes fa zer a guérira: E  por fem dúvida te- 
nbo , que fazendo-fe fortaleza em D iu , e 
Cali eu t, (como ejpero em Nojfo Senbor,)■  que 
depois délias bem fortificadas , fe  na India 
entrar em m il naos do SoldAo , que nenbu- 
ma délias torne a feu  poder. E  fe  os do vofi 
fo confelho entendejfem as coufas da India 
tambem como eu, entenderiam que nao po
de Vojfa A lteza  fenhorear huma coufa ta- 
manha, como be a India, com por t odo feu  
poder, e forças no m ar, ( coufa too duvi- 
dofa, e de tantos inconvenientes, ) e ifio he 
o que os Mauros dejlas partes querem , e 
nao fortalezas , porque fabem que nao pé- 
de durar , e querem viver em feUs efiados  ̂
e mandos , e lévarem as efpeciariüs a 'fitas, 
¿¡capólas antigas que tem , e nao querem

P a r t e  l i l i  C a p i t u l o  L V Í . 28^



Jèr jujeitos a Vojfa A lteza  , nem querem 
•oojfos tratos, nem vojfa ami zade y e fe  el
les ifio nao querem y como bao de folgar de 
nos ver tomar ajfènto nefiaÇidade de Goa, 
e fazela  muito farte , e fer  Vojfa Alteza 
¡jenhor de hum porto, e barra tao princi
p a l como efie he , que nao trabalhem com 
todas fuas forças por nos defender em que 
o nao façamos ? E  fe  aos que. ijlo, efcrevem 
a Vojja A lteza parece afpera coufa fer Goa 
tantas vezes contrariada , como pode fer 
tomar-fe a terra a hum tao grande Rey, 
como be oHidakdoy eSenbor de tanta gen
te y que fe  nao trahalbe pela turnar a to
mar y e nos quebrar a cabe ça fe  puder? E  
como vier bum Capitao feu fibre ejla G - 
dade y logo lha bavemos de deixar fem prir 
metro provar nojfas forças com as fuas ? 
Se ijlo ajji ha de f e r , deixe Vojfa Alteza  
a India aos Mouros, e nao na queira fuf- 
ter com gofios, e defpezas too defordena
das no mar y em naos de cortiça a quatre 
bombas. Pois os gaftos defordenados, que 
efies bomens ocio fis  efcrevem a Vojfa Air 
teza que Goa fa z  , as ejiumas da India 
m  tao grandes , que fendo bem grangea- 
das por voffis Officiaes y bafiam pera f u f  
ter muita parte dos defpezas que fe  netta 

fazem . E  fe  vos dizem que pela euganbar 
OOSTurcos a quero fu fier , tenha Fojja Air
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teza por certa, que fe  eu fora Portugués 
da con di cao dejies, mandando-ma derribar, 
que eu novia de Jer oprimeiro que Ihe fu - 
zejfe opicdo, e o barril da pólvora debai- 
xo da torre da menagem, por ta l que efte 
jogo da India fe  tornaffe á baralha ; mas 
em meu tempo, em quanto eu bouver de dar 
conta com entrega a Vojfa A lteza das cou
fas da India, nao fe  ha ella de derribar, 
porque nao quero que meus imigos Je glo- 
rieni, vendo algum grande reves nefte e f  
tado , e fujlela-ei 4 minha cufia, até vir 
outro Governador como elles defejam. E  Je 
ifto que digo néio lograr o eftomago a alr 
guns duviaofos nefte feito  de Goa , faiba  
Vojfa A lteza que aínda tem hómem que a 
governa : e ajji velho , efraco como Jou, 
aceitare i  efta conquifta, deixando-me Vojfa 
Alteza dar as térras dos Mauros aos Ca- 
valeiros , e Fidalgos, que mas ajudarem 
a ganbar: e nao me tome cada amo conta 
do que fa fo  como a Almoxarife, por infor
mando dequatro bornens mal acó ftamados, 
que Jicam emjeus- pagodes: étrate-me com 
muita honra, e mercé, que eu folgarei de 
acabar nefta empreza, e gaftar ejfa mife- 
ria que tenho nella: e por Jim de fado ifto 
digo , que fe  Vojfa A lteza  agora , ou em 
qualquer tempo que for  , deixar Goa aos 
Turcos, que NoJ/o Senbor quer que as cou

fa s
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fas da ludia fe  acabem \ e de mim crea 
Vojfa A lte za , que em quantq a governar , 
aínda que me dé muito trabalbo, nao vos 
bei de mandar lugares pintados, fem ó Rey- 
nos tomados por forca a Jeus donos, efor
tificados de maneira, que dem rezao de f i  
em todo o tempo. Ifio be o que me parece 
defie negocio de Goa , que me Vojfa Alte
za  mandou que praticajfi com os Jeus Ca
p í taes , e Ojficiaes.

a 88 CoMtoENT* DE A. DaLboquer̂ ué

Apontamentos, que EIRey mandou a Afon* 
fo Dalboquerque fibre Goa.

» Ue Goa era muito doentia > e que 
> fe faziam nella gallos defneceífarios,
» ^  que nao aproveitavani pera mais que
» darem traballio á gente. ,

» Que nella havia de haver lempre con- 
» tínua guerra, porque o Hidalcáo era tao 
3i poderoío,. que fe ¿avia de trabalhar inui- 
» to pela tornar a ganhar , por ler cabera 
p principal do feu ellado^

» Que as rendas da.tierra firme, de que 
3» Afonfo Dalboquerque fazia grandes fun- 
3» damentos , nao era poífivel pódelas ha- 
3» ver, fenao com ter ndlas muita gente coin 
3» grandes defpezas pera arrecadajao das ren- 
j  das , porque o melino Hidalcáo as nao

» po-



> podía arrecadar, íem ter ali muita gente 
jt de guerra.

» Que o Hidalcáo, deixando-lhe G oa, 
» folgaria de fazer qualquer partido, e fi- 
j  car tributario de Sua Alteza.

Depois de todos verern eftes aponta- 
mentos , eícrevéram a EIRey , que le ef- 
panravam de Sua Alteza querer deixar hu
ma coufa táo commoda, e importante a feu 
férvido como era G oa, e que tanto fanguc 
de Portugueíbs tinha cufiado, por confelho 
de homens, que nunca veílíram armas pe
ra experimentaran os trabalhos dellas. Co
mo EIRey vio a carta de Afonfo Dalbo- 
querque , e o parecer dos Capitaes, cfcre- 
veo-lne que fizefle muito fundamento de 
Goa , e grandes agardecimentos do modo 
que tivera em tratar elle negocio. Lanzados 
os Turcos fóra de Beneítarij , ficou Goa 
inais defaífombrada , e comejou a tomar 
aliento, e os que efcrevéram a EIRey que 
1'e derribafle, muito envergonhados ae lho 
ter eícrito. E  por iílo dizia Afoníb Dalbo- 
querque muitas vezes , que mais mercé me
recía a EIRey D. Manuel por lhe defender 
Goa dos Portugueíes, que pela tomar duas 
vezes aos Turcos.

F im da T ercei ra  Parte.
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