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I l D I C Ê  
DOS  C A P I T U L O S ,

Q U E  SE C O N T É  M
N E S T A  P A R T E  Q U A R T A .

C AP. I. De como , dcpois de ter fuá  
Armada prefes , tcve confelho coni 

os Capiteles, e ’Pilotos fobre fuá viagem: 
e como fe  ajfentou, que entrajfe o ejlrei- 
to do mar Roxo: e o que pajfou no ca- 
minio até cbegar a Adem. Pag. i. 

CAP. II. Como o grande Afonfo Dalboquer- 
que fe  partió de Cacotorá , e cbegou a. 
Adem: e a caufa, por que nao deo logo 
nella como efava ajfentado , e o mais 
que pajfou. 6.

CAP. 111. Como o grande Afonjb Dalbo- 
querque combateo a Cidade de Adem, e 
o que pajfou nefte primeiro combate, i f .  

C A r. IV. De como Jorge da S iheira , cení 
alguns Fidalgos, que efavam no nutro, 
defcéram abaixo , e foram cometer os 
Mauros, e o mais que pajfou. 21.

CAP. V. Como o grande Afonfo Dalboquer- 
que , depois de ter toda a gente junta, 
ejlando pera fe  embarcar, manden Dom 
(¡arda tomar a arttlberia, que ejlava

* u na
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na liba de Cira , com que Ibe os Moto- 
ros tiraxam. 25*.

CAP. VI. Como o grande Afonfo Dalboquer- 
que fe  fahio do porto de }ídem com fuá  
Armada, efe fez- d vela caminbo do E f  
treito. 29.

CAP. VII. Deferí pedo da térra, dos portos 
doEjlreito domarRoxo pera dentro. 32.

CAP. VIII. De como o grande Afonfo Dab- 
boquerque fe  partió daquelle porto pera 
Camardo, e como Je bouve de perder no 
caminbo. 43.

CAP. IX. De como o grande Afonfo Dal- 
boquerque determinou de fe  partir dali 
perafudd -. e do que pajjóu no caminbo, 
e do final que vio no Ceo. 47.

CAP. X. De como Gregorio da Quadra, 
e os outros fens companbeiros , que ef- 
tavam cativos em poder do Rey de Adem , 

fabirani do cativetro: c o que elle pajfou 
até ebegar a efies Rey nos. qe¡.

CAP. XI. De como o grande Afonfo Dal- 
boquerque fe  partió do porto de Cama
rdo pera a ludia: e o que pajfou no ca- 
mrnbo. 61.

CAP. XII. Como o grande Afonfo DaUto- 
querque fe partió do porto de Adem pe
ra a India: e do que pajfou no caminbo 
até ebegar d Cidade de Goa. 66.

CAP. XIII. Como Erancifco Nogueira dea
con-



DOS C  A Mf U L O S .

conta ao grande Afinfi Daiboquerque do 
que pajfdra com o (fimorimfobré o fa- 
zer da fortaleza : e do confetto que te- 
ve com os Capitaes fobre tffi, e do qui 
fe affentou. 72.

CAP. XIV. Vie corno 0 grande Afonfi Dal- 
boquerque fe pardo pera Cocbim, e man
dati D. Garcta de Noronba a Calicut ufi 
fintar as pazes : e 0 que pajfiu com 0 
Rcy de Cocbim fobre ijjo. 77.

CAP. XV. De conto D. Garda de Noro
nba mandou recado ao grande Afonfi 
Daiboquerque do que tinoa pajjddo coni 
0 Camorim, e 0 que ette nijfi fez  : e co
rno foi a Calicut , e fez fortaleza nel
le. 81.

CAP. XVI. De corno 0 grande Afonfi Dai
boquerque f i  pardo de Calicut, e foi ter 
a Cananor : e das novas, que Ibe efire- 
xeo Ferodo Martinz Evangelbo de Diu : 
e corno mandou Pero Daiboquerque com 
buma Armada a defeubrir 0 Eftreito da 
Perfia, e do mais que pajfiu. 87.

CAP. XVII. Do que 0 grande Afonfi Dai
boquerque pajfiu com 0 Alguazil de Ca
nanor fibre algumas coufas , que fazia 
cantra 0 fervifo delRey de Portugal : 
e corno fe partto pera Cocbim : e do re
cado que Ibe mandou 0 Embaixador do 
Xeque IJrnael, que ejlaxa em Dabul : e

co-
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como mattdou Miguel Ferrcira em fuá 
compatíbia por Emba ixador ao Xeque If- 
tnael. 91.

CAP. XVIII. Dos Embaixadores , que o 
Xeque Ifmael tnandou ao Rey de Cam- 
baya, e ao Hidalciio, e o fundamento de 
fitas enibaixadas. 05,

CAP. XIX. De como Miguel Ferreira , que 
fot por Embaixador ao Xeque IJniael, 
chegou a Tauriz : e do recebimento que 
Ibe fizeram : e do que pajjou até tornar 
a Ormuz. 99.

CAP. XX. Como o grande Afonfo Da Ib o- 
querque chegou a Coa , e das novas que 
tere de Malaca , e o focorro que Ibe man- 
dou : e como Vernao Perez Dandrade def- 
baratou a Armada dos Jaos. 103.

CAP. XXI. Como o grande Afonfo Dalbo- 
querque mandou Diogo Fernandez de Ré

ja  , e James Teixeira por Embaixadores 
ao Rey de Cambaya : e como cbegáram 
a Cúrrate , e fe  partiraní dali pera a 
Corte. roí.

CAP. XXII. De como Diogo Fernandez de 
R éja , e James Teixeira chegdram a Ma
dor al : e do recebimento que Ibe fizeram : 
e o que paffdram com Qodamacao, Algua
c i l  mor do Rey de Cambaya , fobre Jéu 
defpacbo. 1 13.

CAP. XXIII. De como Diogo Fernandez,



e James Teixeira fe  dejpediram do 'Rey 
de Cambaya , e fe  partíram : e o que 
pajfdram até chegarem a Goa. 119, 

CAP. XXIV. Do que Pero Dalboquerque 
pajfou na viagem que fe z  ao Cabo de 
Guardafum : e como o Rey de Ormuz 
cbegou a elle. 124.

CAP. XXV. De como Pero Dalboquerque, 
vendo que o Rey Ihe nao quería dar a 
fortaleza  , nem lugar pera fa zer outra , 
Ihe mandou pedir huma cafa pera d ef 
carregar as naos, e fe  partió a dejeu- 
brir oEjlreito do mar da Per fia. 129. 

CAP. XXVI. De como Pero Dalboquerque 
tornou ápertar com o Rey fobre a paga 
das pareas: e o que fobre tjfo pajfou com 
elle : e de como Jé partió pera a India, 
e chegou a Goa. 135

CAP. XXVII. Da ebegada do Embaixa- 
dor do Rey de Narjtnga : e do recebi- 
mento que o grande Afonjo Dalboquerque 
Ihe f e z : e como o dejpachou, e mandou 
etn fuá companhia Antonio de Soufa, e 
Jodo Teixeira ajj'entar o negocio a que 
viera. 138.

CAP. XXVIII. Como , depois de partido 
o Embaixador do Rey de Narfinga, che
gou outro do Hidalcdo a Jalar ñas pa- 
zes , e trato dos cava lío s , e outro de 
fuá mai, que veio aprejjar mais o nego

cio :
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tío : e o que o grande Afonfi Dalboquer- 
que nijfo fe z . 145.

CAP. XXIX. De como cbegou D . Garcia 
a Goa com os navios, que manddra con
certar em Cocbim : e como o grande Afon- 
fo  Dalboquerque fe z  fua Armada pref- 
tes pera fe  p a rtir , e mandou forge Dal
boquerque por Capitao de Malaca , e 0 
que pajfou no carmnbo. 148.

CAP. XXX. Do conJelboi que 0 grande Afon- 
fo Dalboquerque tevefibre ocamsnbo que 
fa ri a : e como Je ajfentou que fojfe a Or
muz : e das novas que tere , cbegando 
a Maftate. 151.

CAP. XXXI. De como 0 grande Afonfo Dal
boquerque fe  partió de blafcate, e cbe
gou a Ormuz : e dos recados que man
dou ao Rey, e do mais que pajfou. 157.

CAP. XXXÍI. De como o Rey de Ormuz 
mandou Rey s N  ordini fatar com o gran
de Afonfi Dalboquerque fibre a entrega 
da fortaleza : e o que fière  ijfo pajfd- 
ram. 16$.

CAP. XXXIII. Como Reys Nordim man
dou dìzer por Alexandre de Ataide lin- 
gua ao grande Afonjò Dalboquerque 0 
negocio de Reys Hamed : e 0 que nijfi 
pajfiu. 170.

CAP. XXXIV. De corno 0 Embaixador do 
Xeque Jfmael veio ver 0 grande Afonfo

D al-
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Dalboquerque: e do recebimento que Ihe 
f e z , e do mais que com elle pajjou. 174.

CAP. XXXV. De como o grande Afonjb 
Dalboquerque deo comía aos Capít des do 
que pajfdra com Reys Nordim , e o ejla- 
do em que as coufas do Rey eftavam, c 
o que fe  niffo affentou : e como o Rey o 
•veto ver á fortaleza , e Reys Hamedfoi 
inorto. 179.

CAP. XXXVI. De como Reys Mudafar y 
e feu i rindo, enten den do que Reys Ha
med era morto , fe  foram com toda fuá  
gente meter nos Pafos do Rey, e Jé fi- 
zeram fortes neües: e do mais que p a f 
fou. 186.

CAP. XXXVII. De como o Rey de Ormuz 
tornou outra vez ver-fe com o grande 
Afonfo Dalboquerque na fortaleza : e o 
que paffdram , e a juftica que fe  fe z  de 
Jete Portugueses , que fugtram pera os 
Mauros. 19c.

CAP. XXXVIII. Do recado, que o gran
de Afonjb Dalboquerque ntandou ao Rey 
fobre a gente de Reys Hamed: e de (li
gninas coufas , que mais ordenou pera 
ajjocego do Rey no: e como Abrabem Be
que Capitao do Xeque Ifmael Je fo i pe
ra as fuas térras. I95T.

CAP. XXXIX. De como o grande Afonjb 
Dalboquerque, pela nova que teve da viu

da
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da dos Rumes, mando» pedir ao Rey que 
Ihe emprejiajje a fuá ar ti Iberia, e oque 

i niffo pafbu: c como, depois de a ter em 
fe» poder, o fo i ver a fuá ca fa. zoo. 

CAP. XL. De como o grande Afonfo Dal- 
boquerque defpacbou o Embaíxador do 
Xeque IJhiael , e Femao Gómez de Le
rnas pera ir em fuá companhia: e opre- 

fente que por elle Ihe manden. 204. 
CAP. XLI. De como os Reys de todas 

aquellaspartes mandaram vifitar o gran
de Afon (o Dalboquerque por feus Embaí- 
xadores: e como D. Garda de Noronha 
Ihe pedio lie ene a pera fe v ir  pera o Rey- 
no, e o inais que pafou. ico.

CAP. XLII. De como veto a Ormttz hum 
Capiíao do Xeque IJhiael ver o grande 
Afonfo Dalboquerque: e as norvas que Ibe 
deo , e o mats que com elle pajjou. 215. 

CAP. XLIII. Do Jitio da Cidade de Or- 
m uz, e d) feu commercio. 217.

CAP. XLIV. De como o grande Afonjo Dal
boquerque por rezao de fuá doenca fe z  
huma fala aos Capiteles fobre a fttccef- 
sáo, fe elle morrejji: e o que fe  niffo aj- 
fentou, e como fe  pardo caminho da In
dia. zz  1.

CAP. XLV. De como o grande Afonjo Dal
boquerque foube, por huma terrada que 
tomou no caminho , que vinha de D iu ,

que



que era viudo hopo Soarez por Gover- 
nador da India : e como chegando á bar
ra de Goa faleceo. 227.

CAP. XLVI. De como fo i levado a enter
rar o corpo do grande Afonfo Dalboquer
que 4  fuá Capella , e o grande pranto 
que por elle Je fe z  : e de fuá vida , e 
coftumes. 232.

CAP. XLVII. De como arrependido EIRey 
D. Manuel de ter mandado vir Afonjb 
Dalboquerque da India , Ihe tornou a 
mandar que nao viejfe: e da carta , que 
fobre ijfo efcreveo a hopo Soarez Gover- 
nador da India. 23 6.

CAP. XLVIII. Oejlado, em que o grande 
Afonfo Dalboquerque deixou a India ao 
tempo de feu falecimento. 241.

CAP. XLIX. Como chegou a Offada do gran
de Afonjb Dalboquerque a Portugal : e 
como fo i levada a Nojfa Senhora da Gra- 
ca. 247.

CAP. L. Donde procede ejle excellente Ca- 
piído Afonfo Dalboquerque, e cu jo filbo 
fo i : e como gajlou fuá mocidade até ir 
a primeira vez á India. 2 5 2.

dos C a p í t u l o s .
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P A R T E  ff.
Em que fe contení como o grande Afonfo 

Dalboqucrque entrou o Eftreito do mar 
Roxo, eo que paíTou depois de fuá 

tornada á India, e o que fez na fe- 
gunda tomada do Reyno de 

Ormuz, e como faleceo, 
e cujo filho foi.

^ .^ 4’*^ + + & **+ *+ 4H-4̂ +*+++**++**4’*&++++4̂ j

C A P I T U L O  I.
De coma, depois de ter Jua Armada prep 

tes , teve confelho com os feus Capitaes, e 
Pilotos fobre Jua viagem: e como Je ajjentou, 
que entrajje o ejireito do mar Roxo, e o que 
pajjou no caminho até chegar a Adem.

E pois de o grande Afonfo 
Dalboquerque ter tomado af- 
lento com os Capitáes, e Fi- 
dalgos da India fobre as cou
fas de Goa, e elcrever a EIRey 
D. Manuel leu parecer naquel- 

la materia , mandou Jorge Dalboquerque 
Tom. IK  a por



por Capitao a Cocliim; porque Pero Maf- 
carenhas, que o era, havia de ficar em Goa 
por Capitao, como tenho dito; e depois de 
ter ifto ordenado, foi-fe embarcar a íete de 
Fevereiro do anno de treze, e mandou aos 
Capitacs , e gente , que fe recolheflem ás 
na'os, que poderiam fer por todos mil e fe- 
tecentos Portuguefes, e oitocentos Malaba
res , e Canarins. E  depois de lerem todos 
embarcados, citando já toda a Armada fo- 
ra da barra de 'G oa, antes de le fazerem á 
vela , mandou chamar todos os Capitaes, 
que eram D. García deNoronha, PeroDal- 
boquerque, Lopo Vaz de Sampaio, García 
de SouFa, D. Joao de S á, Jorge da Silvei- 
ra, D.Joáo de Lima , Manuel de Lacerda, 
Drogo Fernandez de Béja Capitao da nao 
de Afonfo Dalboquerque , Simao Dandra- 
de, Aires da Silva, Duartc de M élo, Gon
zalo Pereira, Fernao Gómez de Lemos, Pe
ro de Afoníeca de Caítro , Ruy Galvao, 
Jeronymo de Soiifa, Simao Velho, Anto
nio Rapofo, e Joáo Gómez Capitao da ca- 
raveía, e depois de juntos lhes dille: Que 
EIRey D. Manuel feu Senlior , em todas 
as cartas que lhe eícrevia, Ihe encomenda- 
va muito que ícr trabalhaíTe por tomar Adem, 
e entrar o eílreito dp mar Roxo , e que 
agora pelas que lhe D. García leu lobrinhó, 
que ali eílava, trouxera , apertára mais elle 

" . ne-
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negocio , e que por alguns julios relpeitos 
que tivera lhe nao dera conta de fuá deter
mina £ao , etambem porque as coufas aífen- 
tadas , e determinadas por Sua Alteza nao 
liavia de pór em confelhó le as faria , fal- 
vo havendo tantas contradijóes nellas, que 
folTe forjado tomar outra determinajao; que 
ihes pedia por mercé que le naquelle nego
cio houveííe algumas , por onae nao folie 
leu fervijo fazer aquella jornada, Iho diífef- 
fem j c depois de muitas práticas paliadas, 
aílénráram todos que devia entrar o eftreito 
do mar Roxo , pois os negocios da India 
lhe davam lugar pera o poder fazer. Aca
bado elle confelho, foram-le todos pera fuas 
náos, e ao outro dia pela menhaa mandou 
Afoníb Dalboquerque atirar hum tiro , (final 
pera le fazerem á vela,)  e todos leváram 
lúas ancoras, e com vento largo de boa via- 
gem fizeram feu caminho direito ao cabo 
de Guardafum, e naquelle golfao acháram 
os ventos tao bonanjoios, que gaíláram mais 
dias do que parecía que le podiam deter 
naquelle caminho, que foi caufa de lhe fal
tar agua; e porque no cabo de Guardafum 
nao havia aguada pera tantas náos, e deten- 
do-fe alguns dias pera a tomar podiam os 
Mouros de Adem 1er avifados de fuá ida, 
mandou Afonlo Dalboquerque arribar toda 
a Armada pera Cacotora, eforarn furgir no

a i¡ por-
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porto do Coco , onde fohia eítar a noíTa 
fortaleza , e no lugar haveria já cincoenta 
Fartaquis , que a comejavam a concertar, 
e por nao terem aínda nenhum modo de 
defénsáo, como víram a Armada, fugíram 
todos pera a Ierra contra Calacea , que he 
liumporto, queeftá daoutra banda dallha. 
Os Omítaos da térra vieram falar a Afon* 
fo Dalboquerque , e elle Ibes mandou dar 
alguns pannos, e arroz, e derribar todas as 
cafas dos Mouros, e pór-lhes fogo a tudo 
o que ali tinham. Feito iíto, mandou a to
da a Armada que tomaífem agua, e a Joao 
Gomes que folie na fuá caravela correr to
da a Ilha até o porto de Calacea , temen- 
do-fe queeftiveífe ali algum barco dos Far
taquis , ou alguma nao de Mouros , toman
do agua, epaífando daoutra banda deFar- 
taque , e Dofar , déífe novas de íiia ida. 
Joáo Gomes correo toda a Ilha , e foi ter 
ao porto , fem achar nenhum barco, nem 
náo, e dali íé tornou, e por os ventos le- 
rem levantes, contrairos pera tornar ao por
to do Coco, onde a noíTa Armada íicára, 
foi-lhe forjado andar de huma volta naou- 
tra, e indo na do mar, topou huma náo, 
que hia pera o eftreito, e tomou-a, e trou- 
xe-a comíigo ; e por fer de Chaul , com 
quem tinlia pazes, e náo levava efpeciaria, 
pollo que náo levaífe leguro, náo lhe quiz

Afon-

4  CüMMENT. DE A. DaLBOQUEÉQUE



Afoniò Dalboquerque tomar nada , e le- 
vou-a comlìgo pera fe valer do leu Piloto 
naquella jornada, porque nao levava nenhum 
que foubeíTe aquella colla. Chegado Joáo 
Gomes , tendo já toda a Armada tomado 
agua, antes que fe partiífem, praticou Afon- 
fo Dalboquerque com todos os Capitáes, 
Fidalgos , e Cavaleiros da Armada a ma- 
neira que teriam no cometer a Cidade de 
Adem., e nella pràtica houve diverfos pare
ceres ; porque os mais difleram que chegan- 
do a ella, primeiro que a cometcífem, de- 
viam de ter fala dos Mouros , fe queriam 
eftar á obediencia, e fervido delRey de Por
tugal : outros dilíeram , que fem ter mais 
práticas com elles , fe devia de cometer a 
Cidade. Afonfo Dalboquerque foi delle pa
recer , e dille, que as coufas grandes, e que 
tao preftes tinha o focorro como Adem, 
nao compria, chegando a ella , ter confelho 
do que naviam de fazer, fenáo boa deter- 
minacao pera a cometerem ; porque queren- 
do tratar de concerto com elles , era dila- 
tar-lhes o tempo pera fe aparelharem me- 
lhor do que eftavam, e vir-lhes focorro de 
outra parte, fe delle tiveífe neceílidade ; e 
deixando-os aperceber, convinha entáo aven
turar tudo, e pór-lhes 3s maos : que feu pare
cer era, chegando a Adem, fem mais ter pra
tica com os Mouros, (nao fiicedcndo cou

fa
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fa que Iho eítorvaíTe,)  a cometeflem logo, 
porque o bom coníelho era atalhar caíbs, 
que podiam acontecer, e nao no perigo buf- 
car o remedio, porque os Mouroá daquel- 
la térra nao davam pareas com moralida
des, íénao com muito íangue feito nelles, 
e em elle parecer aflentáram todos.

C A P I T U L O  II.

Como o grande Afonfe Dalboquerque fe  par
tió de Cacotorá, e chegou a Adem : e a 

caufa, por que nao deo logo nella , 
como eftava ajjentado, e o mais 

que paffbu. ,

A Cabada efta prática, mandou o gran
de Afonío Dalboquerque fazer toda a 

Armada á vela direito a Adem ; e porque 
o vento comejou a efcacear, foram todos 
i  orga quanto puderam pera aflerrar a tena 
do cabo de Guardafum , que lhe ficava a 
balravento, porque dali com todos os ven
tos eram íenhores da boca do eílreito , e 
com quanto íemudavam de hum romo pe
ra o outro , todavía tomáram a térra por 
fota vento de Abedalcuria ; e tomando ali 
a coila na máo, foram íempre ao longo 
della , com determinado de atraveílarem de 
Mete a Adem; e porque as aguas corriam 
contra vento , e o mar era groílb, teve a

6 CoMMENT. DE A. DALBOQUERQUE
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noíía Armada muito trabalho poreípa§o de 
tres dias , de maneira que le perdéram to
dos os catures, que levavam por popa das 
náos, pera íé delles aproveitarem dentro 110 
eftreito ; e fazendo-fe os Pilotos dez leguas 
de Mete , determináram de atraveffar a 
Adem ; e porque efcorrendo o porto nao 
podiam tornar a elle com os levantes, mant
el áram fazer o caminho de Noroefte pera fi- 
carem fempre a balra vento, e por efte rumo 
cortáram todo aquelle dia, e noite com pou- 
ca vela, e foram amanhecer entre Canaca- 
ni , e huma ierra , que ib chama Arzina , 
e aquelle dia fizeram leu caminho ao longo 
da coila; e como foi noite, por nao pafla- 
rem o porto de Adem , mandou Afonló 
Dalboquerque fazer final de pairo a toda a 
Armada , e cftiveram aífi todas as náos de 
mar em través até pela menhaá, que fe fi
zeram á véla, e ao Sol pollo houveram vif- 
ta de Adem; e por nao faberem a térra, e 
fer a Armada grande, e podiam as náos ao 
íurgir dar humas pelas outras , pareceo a 
todos bem nao irem de noite demandar o 
porto , e amaináram com fundamento de 
pairarem aquella noite ; e eftando neíla de
terminado , veio Pero Dalboquerque no 
feu batel á nao de Afonfo Dalboquerque, 
e difle-lhe como achara fundo em trinta e 
cinco brabas. Elle com ifto que Pero Dal-

Parte IV. C apítulo II. 7



boquerque Ihe dille, mandou fazer final ás 
náos que fe levaífem, e cotn os traquetes, 
e pruraos ñas maos foram cortando por 
aquelle parcel, até tocar o prumo em qua- 
torze brajas, muito perto do porto de Adem, 
Os Mouros como já tinham vifto a noffa 
Armada de huma ferra muito alta, que def- 
cobre todo aquelle mar, fizeram-lhe fogos 
de huma ponta da térra, que eftá contra o 
eílreito, paffando Adem, cuidando que os 
noíTos iriam demandar o fogo , porque 
achando-fe daquella banda , nao podiam 
tornar a tomar o porto com os levantes. 
Afonfo Dalboquerque como era cautelólo, 
temendo-fe do que podía fer, mandou fur- 
gir toda a Armada, e eíteve furto toda aquel
la noite, e ao outro dia pela menhaá, que 
era fefta feira de Endoenjas , deram todos 
á véla , e foram furgir no porto de levan
te ; e porque nelle eítavam muitas náos de 
Mouros, que o tinham todo occupado, fi- 
cáram as noífas hum pouco defóra. A  nof
fa gente como hia já toda armada, e apa- 
relhada pera fahir cm térra, polo que eíia- 
vaaflentado, quizeram logo defembarcar, 
e cometer a Cidade. E  pollo que Afonfo 
Dalboquerque defejou muito de Ihes fazer 
a vontade , por fer fefta feira de Endoen- 
jas , dia da Paixao de Nollo Senhor Jefus 
Chrifto , de que era muito devoto , e em

que
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; que tinha toda fuá efperanja, vendo que a 
neceffidade lhe mudava o tonfelho, quiz fe- 

i gurar a Armada , e defembarajar as náos 
humas das outras, e amarralas muito bem, 

I por tal que vindo algum levante muito ri- 
| j o , nao le fizeíTe algum máo recado: e foi 
f aífi , que depois de eítarem limos, ventou 
1 o levante tao rijo , que foi neceífario a al- 
í gumas náos furgirem tres , e quatro amar- 
I ras. Paífada a eítrupada do vento, mandou 
í Mira Merjáo Governador da Cidade dizer 
} a Afonío Dalboquerque por hum Mouro 
í de Cananor, que ellava em Adem, que era 
f o que quería, equevinha bulcar comaquel- 
; la Armada ? Elle lhe mandou dizer , que 

era Capitao geral por EIRey D. Manuel,
¡ Rey de Portugal, e Senhor das Indias, que 
j  hia a Judá em buíca dos Rumes , e nao 
| nos adiando ali, determinava de ir a Suez 
1 a ver le era verdade que oufava o Soldáo 
i do Cairo de fazer Armada contra o poder 

delRey leu Senhor. O Mouro tornou ater
ra com ella repolla, e Mira Merjáo o tor
nou logo a mandar com hum preíente de 
gallinhas, carneiros, limoes, e laranjas, e 
por elle lhe mandou dizer, que aquellaCi- 
dade era delRey de Portugal, etudo o que 
lhe cumprilTe aella , e mandafle fe faria. 
Afonío Dalboquerque lhe relpondeo , que 
feu coíhime era nao tomar prefentes de Se-

nho-
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nhores com quem nao tinha paz afléntada, 
que olhaíTe o que Ihe dizia , porque coni 
aquella condicáo lho tomava j e que difleflé 
a Mira Merjáo , que pois elle quería eflar 
á obediencia delRey feu Senhor, que man
dado abrir as portas da Cidade, e recebef- 
fe fuá bandeira, e gente dentro nelía, e que 
diflefle aos Mouros mercadorc.r que ali ti- 
nham náos , que elle lhes dava íeguro, que 
íe vieíTem pera ellas. E  fez Afoníb Dalbo- 
querque ifto a finí de os tirar fóra da Cida
de , por ter menos imigos contra íi. Como 
Mira Merjáo vio por elle recado de Afon- 
fo Dalboquerque , que quería mais obras 
que palavras , mandou-lhe dizer por dous 
Mouros principaes da Cidade, que elle era 
criado do Xeque Senhor de toda aquella 
térra , e que nao tinha licenga fuá pera ó 
poder deixar entrar dentro na Cidade; e fe 
alguma couía delle quizefle , que elle Ihe 
vina falar á ribeira com vinte homens , e 
que levaíTe elle outros tantos. Afonfo Dal- 
boquerque Ihe rcfpondeo , que era elcufado 
verem-fe ambos em outro lugar, fenao den
tro na Cidade. Os dous Mouros fe foram 
com ella repolla, e nao tornáram mais, nena 
os Mercadores quizeram vir legurar fuas 
náos, e fobre ifto nao houve mais práticas, 
nem confelho; e porque pela faltá dos ca
tares , que fe perdéram no caminho , náo
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havia emquedeièmbarcaife agente tao prel- 
tes , como era neceflàrio, mandou Afonfo 
Dalboquerque recollier humas barcadas gran
des , que demandavam pouco fundo, que os 
Mouros ali tinham pera carga, e deícarrega 
das naos , pera ao outro dia ante menhaá, 
que era veípera de Palcoa , cometerem a 
Cidade.

Do fitto da Cidade de Adem.

Dem he huma Cidade aífentada na coí-

Parte  IV. C apitulo II. n

ta de Arabia em doze graos e meio 
de altura da banda do Norte. A  fuá cerca 
ferá maior que a da Cidade de Evora, mas 
a povoajao nao he tamanha. Tem cafas mili
to formofas , e muito altas , todas de pe- 
dra, ecal. Eftá íituada ao pé de huma Ier
ra muito alta , e pela comiada della tem 
muitos cállelos, e torres, que parece coula 
feita mais pera formofura , eme proveitoía 
pera defender. A  Cidade ella na boca , e 
navegado do eftreito, e por junto della paf- 
iám as naos , que partem da India pera o 
eftreito no mez de Novembro, Dezembro, 
Janeiro, Fevereiro, e as que partem no mez 
de Mar^o , afterram a colla do Cabo de 
Guardafum , e vam fempre á villa da térra 
de Barbora , e Zeila , e nao hao villa de 
Adem, porque naquelle tempo comejam já

a ven-



a ventar os ponentes. Efta Cidade he mais 
forte da banda da térra firme que do mar: 
tem alguns lugares , por onde le póde en
trar: defta ierra, queeftáfobrella, vemhum 
muro talhado a pique até o mar enteftar no 
muro da Cidade , que ferá táo comprido, 
como em Lisboa da poita do ouro ás por
tas da ribeira: e efte muro eftá fobre o por
to , que os Mouros chamam Fócate, que 
he o poufo , onde as naos todas vem íur- 
gir , e ali eítam duas torres com hum ba
luarte, em que os Mouros tinham artilhe- 
ria, e hum trabuco. Nefte porto eftá huma 
Ilha pequeña de pedra viva, íém haver her- 
va verde nella , delápegada da Cidade, a 
que os Mouros chamam Cira , a qual tem 
hum molde de muro, que atravefla o por
to , e abriga ali as naos do levante, (que 
quando vem he tao forjofo , que pafiam 
muito trabalho,) e no cabo defte molde 
tem huma torre, e hum baluarte muito for
tes. Quando Afbnío Dalboquerque por aqui 
tornou da vinda do eftreito, achou efta Ilha 
cercada de muro, e muitas torres fcitas nel
la , que Mira Merjao mandou fazer com 
medo de aos nodos tomarem, e íé fazerem 
fortes nella , quando por ali tornaííem, o 
que lhe aproveitou pouco , como adiante 
íe dirá. Nefta Ilha, nem na Cidade nao ha 
agua, fenáo a que lhe vem de carreto, e paf-

fam-
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fam-íé logo dous, tres annos que nao cho
yo. Ñas coilas da Cidade detrás delta Ierra 
ella outro porto, que íe chama Ujufu, abri
gado de todos os ventos ; tem fundo, em 
que podem ancorar naos milito grandes, e 
aqui entra hum eíteiro muito eftrcito , que 
de baixa mar tem pouca agua, no qual cita 
huma ponte, que os moradores da Cidade 
amigamente fizeram , por fer por ali mais 
perto caminho de Zebir pera Adem, onde 
o Rey o mais do tempo eitá ; e ao longo 
deite caminho vem hum cano de agua, que 
pafla pela iiharga da ponte, e vai cahir em 
hum tanque grande de pedraria , que eitá 
huma legua da Cidade, e ali vem os came
los por ella. A  agua, que íahe por debai- 
xo dos arcos , eítende-le por hum campo 
abaixo em lagoas, e fe os moradores delta 
Cidade nao tiveram eíta ponte , nao pude- 
ram em hum dia rodear tantas quantas ha 
eítendidas por aquelles campos; e além def- 
ta íerventia da ponte, tem huma eílrada lar
ga , que vem do íertáo ter a huma porta, 
que eitá 11a Ierra , com duas torres muito 
fortes, e por ali íc ferviam os camelos ef* 
fes dias, que a noffa Armada eíteve no por
to , porque das náos, e dos bateis os viam 
os noífos ir , e vir carregados por eíta ef- 
trada , e entraron pela porta da ierra. A  
largura delta térra , de hum mar a outro,

fe-

, Parte IV. C api tulo  II. 13



ferá hum quarto de legua , por onde efti 
vifto que Adem nao he Iiha, como fempre 
amigamente le teve que era; e Afonlo Dal- 
boquerque como efperava de tornar outra 
vez íobrella , quiz-fe mais certificar difto, 
e mandou Manuel de Lacerda, Simao Dan- 
drade , Pero de Afonléca , Simao Velho 
nos bateis, que correíTem tudo ifto , c o vif- 
lem muito bem \ e dizia muitas vezes, que 
fe tivera vifto Adem , que a nao cometerá 
por aquella parte por onde a cometeo. De
fronte defta ierra da outra banda da térra 
eftá hum lugar, que le chama Rubaca, em 
que viviam vinte peleadores, e todos gen
te pobre em caías palhajas, e nefta povoa- 
cao ha muitos pofos de agua boa de beber, 
e hum palmar pequeño. O  Rey de Adem 
terá mil e quinhentos de cavallo , e muita 
gente de pe : a principal renda, de que fe 
mantem, he de ruiva, que nalce em lúa tér
ra , e poderá ha ver cada anno vinte e cinco 
mil fardos della, a qual ninguem póde com
prar fenao o Rey da térra: dam-lha os la- 
vradores a feis xerafins o fardo , e elle a 
manda a Cambaya , onde fe gafta em fin
gir pannos , e lá le vende a vinte e dous 
o fardo, e toda a outra renda que tem he 
pouca coufa. Elle porto de Adem amiga
mente era couía muito pouca; e depois que 
os Portuguefes deícubríram a India, e a na

ve-
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legáram, foi-íé fazendo grande efcapola dé 
todas as niercadorias, que entram da boca 
do eílreito pera dentro; e a rezáo diílo he, 
porque as Armadas, que EIRey de Portu
gal traz íémpre na coila da India, nao dei- 
xam navegar as náos dos Mouros pera aquel
las paites em íéu tempo, e por nao íérem 
tomadas , partem fóra de moujao , e váo 
deícarregar as mercadorias a Adem , e ali 
as vendem aos mercadores da terra, e com- 
pram outras , que trazem pera a India, e 
no tempo da moujao as mandara os Mer
cadores de Adem a Judá , a Meca , e a 
Suez , e a outros lugares dentro do eílrci-̂  
to , e por ella ¿aufa fe vieram viver a Adem 
muitos Mercadores do Cairo , de Judá, e 
da India , e de todas aquellas partes com 
grandes fazendas , que Fez fer Adem táo 
nobre, como agora he, e ter fama da mais 
rica terra que ha em toda aquella coda.

C A P I T U L O  III.

Como o grande Afonfo Dalboquerque com
bateo a Cidade de Adem , e o que paß 

fou neße primeiro combate.

PAíTado o dia da fefta feira, que íe gaf* 
tou todo em fe amarrar as náos, como 

tenho dito, a noite feguinte, mandou o gran
de Afonfo Dalboquerque chamar todos os

Ca-
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Capitaes, e diíTe-lhes, que pollo que tivef* 
fem alíentado de combater a Cidade por 
duas partes, o lanjo do muro era tao com- 
prido , que nao tinha gente , nem efeadas 
pera acudir a tudo; que lhe parecia que de- 
viam todos juntamente de o combater por 
hum lugar , por tal que a gente folie do- 
brada ao muro , e pudeílem íbeorrer huns 
aos outros; e que era neceíTario, entrando 
a Cidade, ordenarem-fe de maneira com os 
Mouros, que lites tomaflem a porta da Ter
ra , que hia pera o fertao, porque nao na 
ganhando , nao tinham nada feito , e os 
Mouros poderiam meter quanta gente qui- 
zeíTem dentro na Cidade , e forjadamente 
fe haviam de recolher ás naos , e que ifto 
feria grande quebra, e abatimento pera el- 
les, que poriílo lhes convinha muito a to
dos pelejarem como cavaleiros, e trabalha- 
rcm pela ganhar. Os Capitaes fe comejáram 
a defconíiar , e refpondéram-llie, que nao 
tivefle nenhuns inconvenientes pera deixar 
de cometer aqueíle feito, porque ellcs efta- 
vam todos preftes pera o ajudarem nelle. 
Concertado ifto , ordenou Afonfo Dalbo- 
querque D. Garcia com a maior parte da 
gente, e deflés Fidalgos, e Cavaleiros que 
havia , que foflem cometer o muro com 
fuas efeadas pela banda da mao efquerda, 
onde os Mouros tinham a maior forja da
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fuá gente, ( porque eítava ali huma porta, 
que elles tem por profecía que por ali fe 
ha de ganhar a Cidade de Adem , a qual 
D. García de Noronha tentou de quebrar , 
e achou-a forrada de parede por dentro,)  
e que elle com a outra mais gente comete* 
ría da banda da máo direita, e Joao Fidal- 
go Capitao com a gente da Ordenanza fica- 
ria no meio antre elles , com huma efcada 
larga que tinha , por onde poderiam fubir 
feis homens a par, e que Anrique Homem 
com cem foldados da Ordenanza foffe atra- 
veífar huma ponta de huma rocha, que vi- 
nha enteílar no muro, por onde ligeiramen- 
te poderia deícer áCidade; e tanto que os 
nonos foíTem em cima do muro, deíceflem 
abaixo. Como todos foram advertidos do 
que haviam de fazer , foram-fe pera fuas 
náos, e fendo duas horas ante menhaa, man- 
dou Afonfo Dalboquerque tocar humatrom- 
beta , e vieram-fe logo todos a bordo da 
lúa náo , e dali partíram em rompendo a 
alva , e foram demandar o muro, e polo 
mar ler aparcelado , ficáram os bateis hum 
tiro debéíta afaítados delle, que foi grande 
trabalho pera a gente , porque fahiam to
dos pela agua, e os efpingardeiros molhá- 
ram a pólvora que traziam ; mas nem por 
iíTo deixáram os Capitáes, e todos elles cria
dos delRey, como valentes cavaleiros, de 

Tom. IT . b to-
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tomar as efcadas ás coilas , cada hum na 
companhia onde hia, e pórem-as ao muro 
com muito esforco. Os Capitaes, que eram 
na companhia de Afonfo Dalboquerque, em 
pondo as efcadas no muro , fubíram logo 
por ellas fem mais outra determina  ̂ao, ao 
qual pezou muito, porque elles fizeram feu 
dever como cavaleiros, e a fuá gente ficou 
logo defarranjada, tirando alguns Fidalgos, 
eCavaleiros, que fubíram tambem com el
les ; e foi tanta a preífa no fubir, e cada hum 
por fer o primeiro , que com o pezo da 
muita gente quebráram as efcadas. Afonfo 
Dalboquerque como as vio quebradas , e 
que a gente toda acudía á de Joáo Fidalgo 
Capitao da Ordenanza, arreceando que a que- 
braífem, como fizeram ásfuas, mandou-lhe 
acudir com os feus alabardeiros , a ver fe 
com as alabardas podiam fuíler a efcada que 
náo quebraífe : com tudo a gente foi tanta 
que quebrou , e as alabardas foram feitas 
em pedamos, e alguns alabardeiros mortos, 
c outros mal tratados. D. García tambem a 
elle tempo com os Capitaes , que eram na 
fuá companhia, poz as fuas efcadas, eaín
da que osMouros tiveíFem ali grande pezo 
de gente , todavía os noífos fe ordenaram 
de maneira, que fubíram muitos em riba, e 
fizeram defpejar o muro, e arvoráram feus 
guiòes nelle ; e dizem que García de Soufa
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! foi o primeiro que arvorou o feti em hum 
j  cobelo. Os da companhia de Afoníb Dal- 
! boquerque , invejofos de verem leus com- 

panheiros em cima do muro , vieram de
mandar a efcada de D. Garcia pera fubi- 

] rem , e recreíceo tanta gente huma fobrc 
! outra , que as cicadas quebráram todas, e 
j  foi D. Garcia ferido, e muita parte da gen- 
S te que com elle eftava, o qual como vio as 
I eícadas quebradas, e que ali nao fazia na- 
! da, afli terido, e maltratado como eftava,
! correo ao longo do muro com efta gente 
I que ainda tinha , e foi demandar Afoníb 

Dalboqucrque pera faber delle o que havia 
de fazer ; e vendo-o elle affi enfanguentado, 
difte-lhe : Senhor fobrinho, nao ios agaj- 
teis , que efle pomar nao- pode dar outro 

fru ito , e que efles Mouros leiajjem agora 
! o nielhor de nos por nos qucbrarem as ef

cada s , eu efpero em Noyó Senhor que em 
algum tempo tomemos vingança delles , e 
mandou-lhe que fofte ao longo do muro 
com a fua -gente , e ville le podia deftapar 

: alguma bombardeira, e que fizefle entrar por 
: ella vinte, outrinta béfteiros, ceipingardei- 
I ros, que ajudaíTem os ñoños, que eftavam 
I em cima do muro, e que fe fizeflem fortes 

em hum cobelo que tinhain tomado , em 
quanto elle remideava algumas eícadas pera 
tornaran a fubir. D. Garcia como chegou

b ii a bom-
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a bombardeira , defentupio-a lo g o , e feria 
tao alta que caberia Jium homem em pé por 
ella dentro. Como os nolTos víram a bom
bardeira deípejada, acudíram ali todos pera 
entrarem por ella ; e D. García , porque 
Afoníb Dalboquerque lhe tinha mandado 
que nao cntraíTem fenao béíteiros , e efpin- 
gardeiros , foi rijo a telos que nao entraf- 
fem, e já a elle tempo era dentro Joao de 
Ataíde, e alguns loldados. Os Mouros ven
do tao pouca gente no muro, e as efcadas 
quebradas, acudíram á boca da bombardei
ra a defender os nolfos que nao entralfem, 
e com muita palha acceza, térra, e pedra, 
que lanjavam, tomáram a tapar a bombar
deira , tendo já nefte tempo os nodos béf- 
teiros, e eípingardeiros morios muitos del- 
les , e outros muitos feridos, e nao pude- 
ram entrar por amor do fumo que os afo- 
gavá ; e os nodos , que edavam em cima 
do muro., por nao terem langas, nao lhes 
puderam defender que a nao tapaíTem, por
que quando fubíram a elle nao levavam fe- 
aao efpadas, e adargas.
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C A P I T U L O  IV.

De como Jorge da Silveira , com alguns 
Fidalgos , que eftavam no muro, defcé- 

ram abaixo, eforam cometer os Mau
ros } e o rnais que pajfou.

V Endo osCapitáes, Fidalgos, e Cava- 
leiros , que eftavam em cima do mu

ro , a íáber, Jorge da Silveira, Aires da 
Silva , D. Joáo de Lima, Vicente Dalbo- 
querque, D. Joáo Défla, Ruy Galvao, Joáo 
de Meira , Ruy Palha , Joáo de Ataíde, 
Manuel da Cofta, Joáo Goncalvez de Caí- 
telo-branco , Triftáo de Miranda , García 
de Souíá, D. Alvaro de Caftro, Lourenjo 
Godinho, Gil Simoes , e outros criados del- 
Rey , que os Mouros os eftavam ladrando 
debaixo , defconfiados da pouca conta em 
que os tinham, iem eípcrarem outro locor- 
ro , deícéram a clles, e com muito esforzó 
os foram cometer, eleguindo-os, entráram 
de roldao pelas tranqueiras dentro, que ti
nham feitas ñas bocas das mas , que hiam 
ter á Praja, até chegarem a hum terreiro, 
ondematáram muitos. Mira Merjáo Capitáo 
daCidade, que tinha oíentido na gente da 
Ordenanza, que eftava no cútelo da ierra, 
e vio que náo defciam abaixo, porque deí- 
cendo ficávam-Jhe ñas coftas, c puderam-no

tra-
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tratar mal, fallió coin obra de cem Mou- 
ros , e deo nos noífos , os quaes Ihes tiveram 
rollo , e maráram algnns , e feríram Mira 
Merjao ; e eílando niño, recrefcéram tantos 
Mouros a locorrelo , que lhes foi forjado 
recolherem-fe ao muro , fendo já Jorge da 
Silveira morto, e alguns delles feridos. Gar
da de Souía , Duarte de Mélo , Gaípar 
Cao , Diogo Eítajo, Diogo de Andrade, 
Joáo de Soufa, Andró Correa, e hum mu
lato de García de Soufa , fizeram-fe fortes 
cm humcobelo, eosoutros aguardaran! no 
muro os Mouros, que vinham no feu alcan
ce ; c como chegáram ao pé dclle , pelo 
chao fcr no mcfmo andar, traráram-nos mui- 
to mal com zagunchos, e fréchas polos noi- 
fos nao terem Janeas, pera de cima le po- 
dercm defender. Afonio Dalboquerque, que 
eílava da banda de fóra ao pé do muro, 
vendo-os em elle trabalho , ordencu deífes 
trojos de efeadas quebradas que fe fizeífe 
huma atada com cordas , por onde fe pu- 
cieílem recolher. Como a efeada foi polla 
ao muro , porque todos defejavam de íu— 
bir , nao dando lugar aos que eílavam etn 
cima que defceffem , foi tanta a gente em 
ella , que outra vez a iizeram cm pedacos. 
Anriquc Homem com a gente da Ordenan- 
cu , que fe hia retirando pera tras , enver- 
gonhado de o ter leño, e do defeuido que

teve
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leve em íocorrer os noíTos, cometeo defcer 
a baixo; e porque já nao era tempo, acu
dió Afonfo Dalboquerque rijo , e repren-r 
deo-o, e felo volver atrás, e dali íé tornou 
pera D. García, ao qual deixára remedian
do huma eícada, e cordas pera le os noíTos 
recolherem do muro ; e porque a efcada fi- 
cou hum pouco curta , os mais dos noíTos 
le falváram pelas cordas , lem delles íicar 
em cima no cobclo mais que García de Sou
fa , e mais hum leu mulato; o qual vendo 
que todos o deixavam, e algtins táo deprec
ia , que quebravam as pernas, come^ou a 
dizer alto a Afonfo Dalboquerque: Senhor, 
mandai fubir alguma gente, que me ajude 
a defender ejle cábelo , fots a que ejlava 
comigo me deixou. Afonfo Dalboquerque, 
com grande paixao que tinha de ver o ne
gocio em eftado que o nao podía focorrer, 
difle-lhe: Nao Jet que tos fa c a , asefcadas 
sao todas quebradas , e nao ha coufa de 
que fe  pojfam fa zer outras ; e fots aínda 
a hora de Adera nao he chegada, pefo-vos 
que vos falveis por ejfas cordas , como fi-  
zeram eftes Capitaes, e Cavaleiros que aqui 
ejlam. García de Souía nao lhe refpondeo 
nada, e virou-le pera os Mouros, que tra- 
balhavam por entrarem com elle no cobclo, 
c dille ao leu mulato: Tu falva-te, que eu 
hei de morrer aquí , porque nunca Déos
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queira que def$a, feudo por onde fubi. La
varás efla minha adarga a EIRey Nojffo 
Senbor , pera que Jeja tejlemunha diante 
delle de como aquí acabei por feu fervico; 
e tirou o Lenho da Cruz, que tinha ao pél
eos» > e deo-lho. E a efte tempo eram ja os 
Mouros em cima do muro pegados no co- 
belo, e elle, e o leu mulato le defendéram 
demaneira que os nao puderam entrar, até 
lhes darem íiuma fréchada pela téfta, com 
que o derribáram, tendo feito muito eítra- 
go nos Mouros. O mulato como vio leu 
Senlior morto, citando já muito ferido, to- 
mou a adarga, e lancou-íe pelas cordas abai- 
xo. Efta adarga era de humas de vaca, que 
os Malabares trazem, e por iíTo eítava mui
to crefpa defréchas. Durou o combate deí- 
de pela menhaa até o meio dia, que le os 
no/Tos recolhéram. Nao delculpo García de 
Soufa, porque temerariamente nao quiz fa- 
zer o que os outros Fidalgos, e Cavaleiros 
fizeram , nem tambem culpo os de que le 
qucixava polo deixarem, pois as efeadas to
das eram quebradas, e o muro muito alto, 
e nao havia por onde fubir a cima , nem 
lugar pera lhe darem batería com arrilheria 
pera o derribaran, porque chegava a agua 
da mare ao pe delle: Determinc-o quem 1er 
cites Commentarios.
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C A P I T U L O  V.

Como o grande Ajvnfo Dalboquerque, 
depois de ter toda a gente junta  , eftando 
pera fe  embarcar, mandou D . Garda to
mar a artilheria que ejiava na liba de Ci
ra , com que Ihe os Mauros tiravam.

TEndo o grande Afoníb Dalboquerque 
toda a gente junta pera íc embarcar, 

mandou-lhe Mira Merjao atirar com a ar
tilheria , que tinha em huma torre da Ilha 
de Cira, e matáram-lhe alguns homens, e 
feríram-lhe muitos. Vendo Afoníb Dalbo
querque o daño que as bombardas lhe fa- 
ziam, e que Ihcs nao podia reliftir por nao 
ter cicadas, nem maneira pera os poder en
trar , e a gente muito canlada do trabalho, 
e da grande calma que fazia, foi-íe embar
car , lendo já a maré chegada áo pé do mu
ro , muito contra vontade de todos, por
que defejavam de tornar outra vez ao com
bate, e quizeram que Afonl'o Dalboquerque 
mandara tirar a artilheria grofla em térra, 
e prantala no muro, pera darem com hum 
lango delle no chao , por onde pudeífem 
entrar. Mas Afoníb Dalboquerque vendo 
que nao podia fer pelo inconveniente que 
tenho dito da maré , e tambem porque a 
moujáo dos levantes fe hia gallando, epu-
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nha cm condicao, le liuni fó día niais eíti- 
vefle fobre Adem, perder-fe a Armada por 
falta de agua, e pera tornar atrás havia de 
aguardar dous mezes e meio , e querendo 
entrar o cftrcito cftava já no fun dos levan
tes , deixou de o fazer , e recolheo-fe ás 
naos com toda a gente, c ao outro dia pe
la menhaa mandou a D. García de Noro- 
nha leu íobrinho com toda a gente , que 
folie tomar a torre , e baluarte da Ilha de 
Cira. Chegado D. García ao pé da torre 
com a gente que levava, houve-fe tao esfor
zadamente nefte feito , que a tomou com 
muito pouco damno dos noíTos. Os Mou- 
ros nao podendo fofrer a bravolidade com 
que os cometéram, muitos le lanjáram do 
muro abaixo, outros le recolhéram á Cida- 
de , c os que fícáram foram todos trazidos 
acipada. Toniáram-íe neíta torre, ebaluar
te trinta e feis bombardas dellas de grandu- 
ra dos noíTos camelos, c outras pouco me- 
jio s. I). García com ella Vitoria deixou-le 
eílar ali, até que le Afonío Dalboquerque 
quiz partir pera o eílreito , esbombardean- 
do a Cidade , e derribando-lhe muitas ca
fas. Recolhido D. García pera as naos , man
dou Afonlb Dalboquerque a todos os Mef- 
tres que as fornccciíem dos aparellios , e 
ensrarceas, e de todas as mais coufas de que 
tiveílcm neceílidade, das naos dos Mouros,

que
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que eílavam no porto ; e aos Capitaes, e 
gente da Armada que as laqueaflém de to
das as mercadorias que nellas eftavam, e re- 
colheflem todos os mantimentos que pudef* 
lem. Como as naos ficáram defpejadas de 
tudo o que tinham , mandou-lhes Afonío 
Dalboquerque pór o fo g o , eardéram todas 
léin ficar dellas nada.

O que fe pode dizer defte feito de Adem 
he, que os Capitaes, Fidalgos, e Cavalei- 
ros, que le nelle acháram, o cometéram mui 
ouladamente, e com muito esforzó; mas a 
fortuna invejoía de os ver ganhar com tan
ta honra huma Cidad^ como aquella , ñas 
barbas do Grao Soldao , quiz que as eíca- 
das quebralfem juntamente todas , porque 
fem contradigo elles a tinham tomada , c 
nao havia gente pera ñas rúas della ouia- 
rem de pelejar com os nolfos , pollo que 
havia já tres dias, quando chegáram ao por
to , que a nolfa Armada era villa da ierra 
dcArzina, e fora grande crédito pera Por
tugal, e grande aflocego pera a India, íe- 
gurar-le Adem , e fazerem-íe fortes nella. 
E dizia Afonlo Dalboquerque muitas ve- 
zes, que pera le ella coníérvar, e nao dar 
trabalno aos Reys de Portugal, quatro cou
fas haviam de ter muito fortes, emuito le- 
guras. Adem pera fenhorearem o eílreito de 
M eca, antes que o Grao Soldao entendeí-
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fe nella. Ormuz pera ferem fenhores do e£ 
treito de Bajorá j e D iu, e Goa pera fenho- 
rearem todas as outras partes da India ; e 
com terem eftas quatro coufas feguras com 
muito boas fortalezas, podiam eícufar ou- 
tros muitos gados defneceflarios quetinham.

Do dia que Afonfo Dalboquerque poz 
as efcadas nos muros de Adem , e a com
bateo a quinze dias , foi a nova ao Cairo 
por camelos de polla mandada polo Xcque 
de Adem ao Grao Soldao , dizendo, que 
lhe fazia a faber, que os Portugueles tinham 
entrado o mar Roxo, e cortado o caminho 
da romaria de Meca* A repoda que lhe man- 
dou fo i, que fe os Chridáos eram entrados 
no edreito , que guardaífe elle muito bcm 
leus portos, e lúas térras, que elle faria cu- 
tro tanto. Eda repoda tao leca, que lhe o 
Grao Soldao mandou, fo i, porque os dias 
paífados lhe mandara pedir que lhe largadle 
Adem , porque fora de leu pai, e de leus 
anteceffores , e o Xeque lhe refpondeo , que 
nao labia ter Adem outro Senhor íenáo el
le, e o Mouro, que veio com ede recado, 
dco nova que Judá le delpcjava de todas 
as muí heres, e meninos, com medo da nof- 
fa Armada , c que no Cairo havia grande 
revolta, porque fe dizia que vinham os Chri- 
dáos íobre Alexandria, e o Xeque Ilinael 
com grande cxercito Iobre Alepo i q que o

Grao
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Grao Soldáo fabendo que a noíTa Armada 
entrara o eftreito , fe agallara muito, por 
Ihe parecer que ifto era concertó feito en
tre todos fobre fuá diítrui^ao , e que man- 
dára matar Amirquebir , e Udaquebir , e 
Mircelaquebir, os quaes eram tres Capitaes 
principaes do Reyno pela luípeita que tinha 
de elles ferem em ella conjurado contra el
le j e que mandára chamar ao Governador 
de Damaíco, e nao quizera ir a leu chama
do com receio que teve de o mandar ma
tar, como fez aos outros. Todas ellas no
vas íbube Afonfo Dalboquerque depois íé- 
rem verdade , por hum Abcxim , que le 
lan^ou com Ruy Galváo em Zeila, da tor
na viagem do eftreito.

C A P I T U L O  VI.

Como o grande Afonfo Dalboquerque Je Ja- 
bio do parta de Adem com fuá Arma

da , e Je fe z  á véla caminho 
do ejlretto.

C Omo o grande Afonlb Dalboquerque 
eftava já preftes pera le partir, e toda 

a Armada fomecida de tudo o que lhe era 
neceftario pera íégurar lita navegajao, man- 
dou diante a náo de Chaul, que Joáo Gó
mez tomara em Cacotorá , com vinte Por- 
tugueíes, e hum Judeo por lingua, avilan

do-
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do-os que ñas portas do eftreito lhe tornai 
lem hum Piloto dos que ali móram, porque 
íe arreceava que vendo elles a noiìa Arma— 
da fugiflem, e elle ficafle fem Piloto. Che- 
gada a nao a huma Ilha, que erta ñas por
tas do eftreito, veio logo hum demandala, 
c entrou dentro , perguntando le queriam 
Piloto. Os noflòs como o tiveram dentro, 
fàhiram donde eftavam efeondido? , e lan- 

âram mao delle. Eftes Pilotos chamam-iè 
Rubaes , vivem ñas portas do eftreito, na 
Ilha que acima dille : navegam dali pera 
dentro , e tem muita experiencia de todos 
os baixos, e portos daquellas partes ; e as 
naos , que navegam pera dentro do eftrei
to , vem aquella Ilha tornar Piloto, c pa- 
gam-lhe até Judá trinta cruzados. Partida 
erta nao de Chaul, mandou Afonib Dalbo- 
querque tirar toda a Armada ás tòas fora 
do porto , e fez -fe á véla leu caminho di
retto ao eftreito, e dali a dous dias chegà- 
ram ás portas delle, e por ferem os primei- 
ros Portugueiòs que ali chcgàram , depois 
da India defeuberta, mandou o grande Afon- 
fo Dalboquerque embandeirar as nàos , e 
tirar toda a artilheria, e fàzer grandes fef- 
tas , e foram furgir no porto de levante, 
que eftá das portas do eftreito pera dentro. 
Como a Armada foi furta, vieram os nof- 
fos , e trouxeram-lhe o Piloto que tinham

to-
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tomado ; e podo que elle levava tres, que 
tomara em humas naos de Z eila , que vie- 
ram ter ao porto de Adem , folgou muito 
com elle , e fez-lhe muito gazalhado. Ao 
outro dia pela menhaa huma nao deMou- 
ros , que hia pera dentro, velo demandar 
aquelle canal, e como houve vida da noíla 
Armada arribou, e foi furgir detrás de hu
ma Ilha , que cita na boca do edreito , a 
que elles chamao M ium, e por ficar a bal- 
ravento lefalvou. Afonío Dalboquerque ven
do que ó tempo le hia gallando , e que a 
muita neceílidade de agua otinha podo em 
grande aperto , e nao labia donde a hou- 
veflem , íénao dizerem os Pilotos Mouros 
que em Camaráo le podiam fornecer della , 
nao le quiz deter mais , e ao outro dia fe 
partió, fazendo leu caminho polo mar lar
go , que he a meio do edreito; e indo lem- 
pre á vida da coda de Arabia, e do Prede 
Joáo, foram demandar huma Ilha, que jaz 
no meio dede canal , que le chama Jebel- 
zocor, enáo napuderam tomar aquelle dia; 
e por fer térra nova , que haviam de des
cubrir com o pfumo na máo , e era quafi 
Sol podo, dille Afonlb Dalboquerque aos 
Pilotos, que lhe defíem porto, e elles man- 
dáram arribar a Armada lobre a térra de 
Arabia, e foram-no tomar em huma ponta 
que a térra faz , onde ficáram abrigados do
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levante , e ali furgíram em fundo de oito 
braças até doze, enefte porto acháram qua- 
tro náos de Barbora , e Zeila , <jue hiam 
carregadas de mantimentos pera Judà , e Mé- 
ca , e tomàram nelias mulheres , e moços 
Abexins, que os Mouros levavam pera ven
der emjudà, c por ferem da terra do Pref- 
te Joao , nao quiz Afoniò Dalboquerque 
que foíTcm cativos, e dos Mouros tomàram 
poucos , porque os mais delles le falvàram 
a nado , c os que ficáram nas náos man- 
dou-lhes cortar as maos , e as orelhas , e 
narizes, por ferem do Xeque de Adem, e 
mandou-lhos lançar em fuá terra , e affi o 
fez a todos os que tomou dentro no eítrei- 
to , tirando os de Camarao, porque deter
minava de fazer aliento em lita terra.

C A P I T U L O  VII.

Defcripçao da terra dos portos do ejlreito 
do mar Roxo pera dentro.

A S portas do eflreito, a que os Mou
ros chamam a Babelmandem, he lu

gar milito eftreito : eftao em altura de doze 
graos, e dous terços : e nella boca do e£ 
«reito jaz huma Iíha atraveffada, a que os 
Mouros chamam Mium, e de huma banda 
vai a terra do Preíte Joao , a que os Mou
ros chamam Jazem, e da outra vai a terra

de



de Arabia.- Entre efta Ilha, e a terra firme 
vai hum canal, que íerá de huma legua de 
largo pequeña, e por aquí paílam todas as 
naos dos Mouros , que vam pera Suez, e 
pera todas eíToutras partes, porque vem com 
levantes , e poufam da banda da térra de 
Arabia, que he porto muito abrigado del- 
les ; e derronte delta Ilha Mium, no men
ino porto, c poufo dos levantes, eítá huma 
Iíheta pequeña , que de baixámar paflam 
da terra firme pera ella a pé enxuto, e nefta 
Ilha vivem os Rubáes, que sao os Pilotos 
do eítreito ; c no mcio deíle canal haverá 
de altura doze brajas , e no porto dos le
vantes haverá fete até nove brajas de altu
ra. Neltas duas Ilhas , nem no porto dos 
levantes, nao ha agua, trazem-na all em ca
melos da terra firme; e detrás: da Ilha dos 
Rubáes, antes que entrem as portas do ef* 
treito , da banda da terra firme, eltá hum 
bom porto de ponentes, que tem agua hum 
pouco afaltada da ribeira do mar ; e antre 
a Ilha de M ium, e a terra do Preíte Joao 
vai outro canal, que terá vinte e cinco bra
jas de altura, e íerá de largo duas leguas: 
por elle canal navegam poucas náos, aínda 
que he mais largo , e mais alto que o ou
tro j e a rezáo diíto he, porque nao tem 
porto de levantes , em que poíTam furgir, 
tendo alguma neceifidade.

Tom. IV. c Os
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Os Mouros fazem tres partíjóes do mar 
Roxo pera fuá navegajao , e tomam por 
fundamento, que na largura do mar Roxo 
ha doze gcmmas , que sao tres fangradu- 
ras, em que poderá haver trinta leguas no 
mais largo do eílreito, as quaes partem def- 
ta maneira: convem a faber : quatro gem
inas , que he huma fangradura de mar su
jo , Ilhas, baixos, e pareéis, ao longo da 
coila de Arabia até Suez ; e outras quatro 
gemmas de mar jujo , como dito he , ao 
longo da térra do Preíle Joao até C oar, 
que cílá quaíi Norte Sul com Otor perto de 
Suez; e outras quatro gcmmas sao de mar 
limpo , que vai polo meio do eílreito. E  
neílas duas repartí jóes, que os Mouros fa
zem de mar sujo, terao de fundo oito bra
jas até doze: sao pareéis, e com o prumo 
na mao le podem chegar, e afaítar quanto 
quizerem, e furgir onde quizerem, e pera 
a navegajao deíle mar jujo fe tomam os Pi
lotos ñas portas do eílreito; porque haven- 
do tempos contrarios, lhe dem pono entre 
aquellas Ilhas , e baixos de huma parte, e 
da outra. O canal, que vai ao meio eftrei- 
to , a que os Mouros chamam mar largo, 
tem vinte e cinco brajas de altura até qua- 
renta, e pera o navegarem nao tem as naos 
neceílidade de tomarem Piloto, porque quan- 
do vem com tempo feito, com os meímos

que
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que trazem navegam por elle mar largo, e 
paflam pela Ilha, qiie fe chama Jazelzocor, 
que, como dille, jáz a meio eílreito; e além 
della contra Judá eftá outra, a que chamam 
Sertao , e iurgcm nellas quando lhes vem 
bem , porque tem muito bons furgidouros. 
E com todos os biocos, que amigamente le 
diziam deile mar jujo , de huma banda, e 
da outfa podem as ñoñas náos feguramente 
navegar com bom reíguardo de dia, c nao 
de noite, e a meio eílreito podem navegar 
de noite , e de dia * lem nenhum pejo, e 
furgir quando quizerem, tendo boas amar
ras.

No eílreito nao ha agua doce, nem pe- 
nedos debaixo da agua , íobre aguados, 
como amigamente diziam os Mouros daquel- 
las partes, tudo a fim deninguem ouíar de 
o navegar. Nao ha nelle tormentas , nem 
tempos traveísoes, nem trovoadas: os ven
tos sao lempre levantes no verao, e ponen
tes no invernó, e alguma hora de ventura 
fobre a noite , quando acalmam os levan
tes , venta terrenho. He térra quente: cha- 
mam os Mouros a eñe eílreito do mar Ro- 
xo em iba linguagem Bahar Queixum, que 
quer dizer na ñoña, Mar encerado, eam eu 
parecer, nao tratando das opinides dos que 
efcrevétam a hiftoria da India , ( feguindo 
niño a opiniao de Afonfo Dalboquerque,

c ii que
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que foi o primeiro, depois della defcuberta, 
que cntrou das portas do eftreito pera den
tro , ) cfte nome mar Roxo , ou mar Ver- 
melho Ihe convem mais que outro nenhum, 
clbube-Iho bem por quelli no affi primeiro 
nomeou, porque todo o eftreito do mar Ro
xo he cheio de muitas manchas vermelhas 
como fangue. E citando Afonfo Daiboquer- 
que coni toda fuá Armada furto nas pontas 
do eftreito , no porto dos ponentes, já de 
torna viagem pera a India, vio do capiteo 
da fuá nào deièmbocar pela boca do eftrei
to fora huma vea de mar muito vermelha, 
c corna contra Adem, e eftendia-iè por den
tro do eftreito , quanto hum homem podia 
alcanzar com a viltà. Elpantado Afonio Dal- 
boquerque dillo, perguntou aos Pilotos Mou- 
ros , que vermelhidao era aquella tamanha 
no mar ? Elles lhe differam, que fe nào ef- 
pantaffe, porque o revolvimento, que a ma- 
ré fazia nas aguas , por lèr mais aparcela- 
do , e de pouco fundo, com a montante, 
e juntamente eram caula daquella vermelhi- 
dáo, principalmente na jufante, que as aguas 
coment pera fora mais tezas, porque no ef
treito nao liavia corrente de aguas; e quan
do os ventos sao tezos, corria a agua hum 
pouco com o vento , principalmente quan
do sao ponentes, que coment as aguas mais 
rijo pera fora do eftreito, e entao he ainda

o mar
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o mar mais vermelho. Pareceram bem ellas 
rezóes a Afonío Dalboquerque, e aíTentou 
fer affi , e que a caufa diño feria o terreo 
do fundo do mar. Do cabo defte eftreito, 
que he Suez, ao mar de levante he muito 
curto caminlio, e fegundo os Mouros tem 
por fuas eícrituras, quando Alexandre con- 
quiftou efla terra, teve penfamento de rom
per eñe mar com o de levante polo rio Ni
lo; e os Mouros, com que Afonfo Dalbo- 
qucrque falou, Ihe difleram, que havia li
nai donde ifto começou, que he hum cami- 
nho de deferios de area, que vai do Cairo 
pera Jcrufalem, a que os Mouros chamam 
Ramili.

Partindo das portas do eftreito ao lon
go de Arabia ate Carnario, tudo he do 
Xeque de Adem , e ao longo do mar nao 
ha nenhum lugar, nem porto principal, tu
do sao aldeas, e humas pontas da terra, que 
entram no mar, que abrigam as naos, que 
ali vam furgir com levantes, e ponentes, e 
de Camarao até Judá he do Xerife de Ja- 
zem. Judá foi do Xerife Parcati, e naquel- 
le tempo que Afonlo Dalboquerque ali chc- 
gou era íiijeita ao Grao Soldao do Cairo, 
o qual tinha ali hum feitor com vinte Ma- 
malucos pera arrecadar os direitos da elpe- 
ciaria, e de todas as outras mercadorias que 
ali vinham ter. Èra lugar pequeño, eamaior

par-
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parte das cafas palhafas. Equando D.Fran- 
cifco de Almeida desbaratou os Ruines, 
veio-fc Mirocem vi ver a Judá, e cercou-a 
de muro, é torres da banda da térra fírme 
por amor dos Alarves, que vivem dali até 
Méca naquelles defertos, que ferá hum dia 
de caminno, que vinham roubar os mora
dores della , porque do mar le nao temía. 
Elle porto de Judá he cercado de arrecifes 
de pedra á maneira de ilhotos, e junto da 
térra aparcelado , e abrigado de todos os 
ventos. Na térra nao lia mantimentes, to
dos lhe vem de Barbora, e Zeila, de Ala
ca, eMe^ua. E naquelles dias, que Afon- 
So Dalboquerque efteve dentro no eftreito, 
padecéram grande fome, porque nao oufa- 
vam os Mouros de navegar. De Judá até 
Otor vivem muitas cabildas de Alarves. Otor 
he huma Cidade de Chriítáos : de Acintu
ra , e dali até Suez polo fertáo tudo sao 
Alarves, que vivem naquelles defertos até 
perto de Jerufalem, e vam-fe Janeando pe
las coilas da ferra de Monte Sinai entre o 
mar de Perfía , e o mar Roxo. Entre Ju
dá , e Otor ao longo da ribeira do mar ef- 
tá hum porto , que fe chama Liumbo , e 
dali dous días de caminho pera o fertáo jaz 
a Cidade deMidina, onde eílá o corpo do 
feu profeta falfo.

Duas coulas grandes tinha Afonfb Dal-
bo-
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boquerque em feu penfamento determina
do de fazer , le o a morte nao atalhára, 
(ou por melhor dizer, fe EIRey D. Ma
nuel , aconfelhado de feus imigos , o nao 
mandára vir da India:) A  primeira cortar 
huma ferra muito pequeña , que corre ao 
longo do rio N ilo , na térra do Prefte Joáo, 
pera lanzar as correntes delle por outro ca
bo , que nao foífem regar as térras do Cai
ro, e pera iíTo mandou militas vezes pedir 
a EIRey D. Manuel, que lhe mandafle of- 
ficiaes da Ilha da Madeira , que cortavam 
as Ierras pera fazerem levadas, com que fe 
regam as cannas do acucar, e pudera-fe if- 
to fazer levemente , porque o Prefte Joáo 
o defejava muito, e nao teve maneira pera 
o fazer; e fe ifto fe fizera, como creio que 
pudera fer, fe Afonío Dalboquerque vive
ra , a térra do Cairo fora de todo deftruida; 
porque fe os Alarves, que viviam nos de- 
fertos entre Caná, e Co^aer, eram podero- 
fos pera romper as crefeentes do N ilo, ca
da vez que íe enfadavam do Grao Soldáo, 
(como aaiante fe dirá,)  claro eftá que mui
to mais levemente pudera fazer Afonfo Dal- 
boquerque com ajuda do Prefte Joáo. Aou- 
tra era, que tornando a entrar o eftreito de 
Méca, ( como eíperava em Déos de fazer 
muito cedo,)  determinsva de levar quatro 
centos cavallos em taforeas, e defembarcar

no
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310 porto de Liumbo , e correr a caía de 
M éca, e roubar todos os thefouros que ha- 
via nella, que eram muitos, e o corpo do 
feu máo Profeta , e trazelo pera com elle 
fe refgatar a Cala Sandia de Jerafalem : e 
pudera-fe fazer muito bem, porque emhum 
dia e meio podiam ir a Midina , onde os 
feus olios eítam, o qual he hum lugar pe
queño , e nao ha nelle outra gente, lena» 
huns Mouros , que elles tem por fundios, 
com as unhas alienadas, que fe mantem de 
efmolas, que llies vem do Cairo, e do Xe- 
rife Parcati , que era Senhor daquella tér
ra : e com trczcntos de cavado, que tinha 
Alarves ícm armas, nao houvera de oufar 
de cometer os noíTos, e pera lhes vir fócor- 
ro do Cairo, nao podía íer fenao em trin- 
ta , ou quarenta dias, porque era necelTa- 
rio lazer-fe grande apercebimento de cáfilas 
de camelos pera trazerem agua , e manti- 
mentos pera a gente, porque tudo sao areas 
dcíertos , e íem agua : quanto mais que 
quando le foubeíTe no Cairo que a noíía 
gente era entrada cm Midina, já entáo ha- 
viam de fer todos tornados ao porto de 
Liumbo, e embarcados.

Da Ilha de Mium, que eftá ñas portas 
do dlreito, (como já tenho dito,)  tornan
do pela térra ua banda do Preíle Joao até 
Dalaca , he íenhoreada de dous Senhores

Mou-
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Mouros, hum íe chamava Azali, e o ou- 
tro Dancali. De Dalaca até M ajuá, Ĉ ua- 
quem, e Arquico, he térra do Prefte Joao, 
e eftende-fe o íéu fenhorio pelas coilas do 
fertao de Magadaxo, e Cofala : e delloutra 
banda do mar Roxo íe cftende contra o 
Cairo até Guaquem : e polo fertao confina 
com Nuba, e com a térra de Mouros, que 
íe chama Ajaje, donde vem o ouro a Cua- 
quem cm pedamos quadrados como dados. 
Os Abexins nao chamam ao Prefte Joao íe- 
nao Elati, que he nome de Emperador. De 
Cuaquem até Cojaer vivem cabildas de 
Álarves, gente de cavallo, e alguns delles 
armados. Cojaer eftá naribeira do mar Ro
xo , he huma Cidade grande defpovoada-, 
com edificios velhos de pedraria, e Igrejas 
derribadas, com íinaes de cruzes ñas pare
des , e letreiros de letras Gregas, que pare
ce que cm algum tempo foi povoada de 
Chriftaos. Caminho defte Cojaer, que eftá 
já quafi no cabo do mar R oxo, tres jorna
das, polo íertao até o Nilo , eftá hum ca- 
fal, que fe chama Canaa, por onde naquel- 
le tempo os Judeos Portuguefes , e Cafte- 
Ihanos faziam o íéu caminho pera a India, 
e faziam elle caminho , e nao o de Judá, 
porque tinham grande pena de paíTarem por 
Méca. Nefte fertao , entre Co§aer, e Ca
naa , vivem muitos Alarves de cavallo, e

de
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de pé e como tinham differenças com o 
Grao Soldao, por fe vingarem deüe rom- 
piam ás vezes a crefcente do no JMlo , e 
efpalhavam-no por huns vales grandes da 
fua terra. O Soldao por elles nao fazerem 
tamanho daño ao Cairo, como era deixa- 
rem-le de regar algumas terras altas, que fc 
femeavam derredor do N ilo, trabalhava-fe 
humas vezes com a lança na mao, ̂ e outras 
com dadivas, de confervar fua amizade, e 
telos por amigos. E  no cabo de todo elle 
eftreito ella Suez , que he huma aldea de 
cafas palhaças, cm que viviam trinta Ma- 
malucos, que o Soldao ali tinha pera guar
daran os caicos das galés, que as nao quei- 
maffem os Alarves , que ás vezes lhes vi- 
nham correr , e tambem pera as^aguarem 
cada dia pela menhaá polo Sol asnáo abrir, 
que he ali muito grande. Elle Suez, fegun- 
do o que moftra nos grandes edificios que 
tem derribados , parece que foi em outro 
tempo grande povoaçao , e que devia de 
fer ali Siáo Gaber, de que a Brivia felá.

C A -



P a r t e  IV.

C A P I T U L O  Vili.
43

De como o grande Afonjo Dalboquerque Je 
partió daquelle porto pera Camarao, 

e como fe  botinera de perder 
no caminbo.

PEla neceílidade que a Armada tinha de 
agua , nao fe detcve o grande Afonío 

Dalboquerque naquelle porto mais que aquel
la noite , e recomidos os mantimentos, e 
queimadas as naos que ali tomou , partió
le pela menhaa, efoi-fe na volta de Cama- 
rao ; e fendo tanto avante como a Ilha de 
Jebelzocor, difleram-lhe os Pilotos que fe
ria bom arribaran fobre a térra, porque era 
tarde , e nao podiam chegar á Ilha fenáo 
muito de noite , e nao fabiam fe poderiam 
rodas aquellas naos furgir no porto. A Afon- 
fo Dalboquerque lhe pareceo bem o que os 
Pilotos diíTeram, e mandou aos Rubaes que 
lhe deífem porto. Elles lhe relpondéram, 
que nao tinham neceílidade detomarem ou- 
tro porto fenáo a Ilha. Afonío Dalboquer
que lhes dille, que todavía lhe deífem por
to , porque o vento fobre a noite acaíma- 
va, e nao podiam lá chegar a horas que fe 
a Armada pudelfe bem amarrar. Os Rubaes 
manddram arribar , e foram tomar porto 
perto da térra de Arabia em doze brajas,



c ali eíliveram agüella noite , e como foi 
menhaa fizeram-íe á véla , e paflaram por 
junto da Ilha de Jebelzocor, e huma hora 
antes do Sol pollo mandou Atonto Dalbo- 
querque aos Rubaes que Ihe deííem porto, 
porque áquellas horas trabalhava polo to
mar , por fe nao fazer algum máo recado 
de noite. Os Rubaes mandáram arribar to
da a Armada fobre hum lugar, que fe cha
ma Luya , que tem huma grande eníeada 
com huma ponta que fahe ao mar , c de
trás della eílá hum porto muito bom, abri
gado do levante j e indo aíli todos á véla, 
hum Rubáo daquelles , por íe vender por 
mais iabedor que os outros, dille a Afonfo 
Dalboquerque, que mandaíTe ir a Armada 
toda á orfa quanto pudeífe , porque indo 
allí naquclla volta , nao podiam aobrar a 
ponta da reílinga, e elle mandou ao leu Pi
loto , que com o prumo na máo fizefle o 
caminho que dizia j e indo o Piloto fondan- 
do , tocou em oito bragas , c do outro gol
pe em quatro e meia , e nifto deo a nao 
tres pancadas. Como a nao tocou , mandou 
o Piloto amainar de ramania, e íurgio hu
ma ancora, e a nao afilou logo fobre a amar
ra , e cahio em cinco bragas e meia. Lopo 
Vaz de Sampaio, D. Joao DéíTa, Pero de 
Afonfeca, Simao Velho, e Fernao Gómez 
deLemos, como víram otrabalho, emque

a náo
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a nao capitaina eftava, amaináram asvélas, 
c furgíram , e acudíram logo nos leus ha
réis. Os curros Cnpiráes , que Jiiam mais ao 
mar , corréram de longo, porque eftavam 
mais a sotavento , e foram tomar pouio, 
onde eftava D. García. O  Piloto como a 
nao portou pela amarra, meteo-fe no efqui- 
fe , e foi fondar tudo por derredor, e por
que achou bom fundo , foi dar huma toa 
á Madanclla , que eftava furta em dezeleis 
bracas; e como aquillo, onde a náo tocou 
eram alfaques de arca , em pouco elpajo 
tiráram a náo pera fóra, com muito traban 
lho de Diogo Fern3ndes de Béja, que era 
Capitao della , porque aínda que eftivefle 
muito ferido de huma efpingardada , que 
Ihe deram na entrada de Adem polos pei- 
tos, onde fempre trouxe opilouro até que 
morreo, por lho nao poderem tirar, ehum 
cano de chumbo, por onde lancava muita 
materia, trabalhou muito da iua parte pela 
falvar, e todos os Fidalgos, e Cavaleiros, 
que nclla híam , o ajudáram, porque ma- 
rinheiros naquelle tempo todos vam hulear 
iuas caixas. A  náo ficou eftanque íem fazer 
agua nenhuma, peías pancadas que deo lé- 
rem pequeñas , e como foi aparelhada, fi- 
zeram-fe todos á véla , e foram tomar o 
pouíb onde eftava D. Garcia , o qual nao 
foube difto nada , porque era pallado por

dian-
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diante , e naqueííe porto eítiveram todos 
aquella noite, ecomo foimenhaá, fizeram- 
fe á véla, c forain ter a Camarao, e indo 
já perto do porto, víram fallir delle geluas 
á véla; c como houveram villa dellas, man- 
dou Afonfo Dalboquerque D. García que 
as folie demandar, cuidando que era huma 
náo de Dabul, que vinha diante delle. Co
mo D.García chegou ás geluas, e vio que 
eram barcos , que paíTaram gente da Ilha 
pera a térra firme, com temor da noífa Ar
mada, felos amainar, etomou nelles certos 
Mouros, e Mouras, e hum Xeque princi
pal , que ali eftava acolhido, com medo do 
Rey de Adem. A Annada veio toda á vé
la íurgir no porto, ondeacháram humando 
do Grao Soldáo, e outra de mercadores lem 
gente, porque toda era fúgida, e duas naos 
varadas em térra> ecomo ali chegáram ao 
outro dia, acalmáram logo os levantes, e 
come á̂ram a ventar ponentes , deque Afon
fo Dalboquerque ficou mui agallado, por
que via que ja nao podía chegar a Judá, 
nem a Suez , como deíejava, porque na- 
quelle eílreito nao ha mais ventos que le
vante, e ponente.
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De como o grande Afonjo Dalboquerque de- 
terminou de Je partir • dali pera ju d d , 

e do que pajjou no caminho, e do 
Jinal que vio no Ceo.

HA  vendo já muitos dias que o grande 
Afoníb Dalboquerque eítava em Ca- 

marao, por amor dos ponentes que ventar 
vam , hum dia á noite comejou a ventar 
levante: elle com os deíejos que tinha de 
fazcr aquella jornada , mandou logo dizer 
aos Capitáes que fe fizeífem preftes, porque 
aooutro dia determinava de fe partir, e co
mo foi menhaa leváram íuas ancoras, e fr- 
zeram-fe á véla, e íahíram do porto peran- 
tre humas Uhas, e coroas de aréa, ( lugar 
bem apertado pera tantas naos,)  e foram 
demandar huma Ilha, que eítá no mar lar
go , e chegando a ella, tornou o ponente 
a ventar , e furgíram ali todos em fundo 
de quinze brajas até trinta, onde eftiveram 
muitos dias. Áfonío Dalboquerque enfada
do do curiar do ponente , defejofo de íá- 
ber o que hia polo mar, mandou Joao Gó
mez na caravela , e Domingos Fernandez 
Piloto com elle, que foífem a huma Ilha, 
que eftá a meio eftreito, que fe chama Cei- 
báo, e viífem que mar, e que vento lá ha-
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via, porque nao podía crer que aquillo fol
ie outra couía lenáo peccados leus. Elles 
foram , e de huma volta, e da outra co- 
bráram a Ilha, e depois de tomarem fonda 
derredor delía, volvéram-fe logo pera onde 
a nofla Armada ficava , e difleram-lhe que 
as nieimas bonanzas que ali tinham, acná- 
ram de fóra, e a mefma fonda derredor da 
Ilha , e que nao havia correntes de agua 
de huma parte á outra , íenao juíante , e 
montante. Afonfo Dalboquerque fícou con
tente diito que Ihe Joao Gómez dilfc, por
que como nao havia corrcntes de agua, te- 
vc cfperanja que de huma volta, e da ou
tra poderiam cobrar Judá, ou algum porto 
da térra do Preíte Joaom as ifto nao pode 
fer , porque no eílreito nao le pode andar 
ás voltas por amor dos baixos, de que fi- 
cou milito agallado. Os Rudaes lhe diífe- 
ram , vendo-o aíli , que fe nao agaítaífe, 
porque mudar-fe o tempo era couía muito 
natural no eílreito, e como fahiíTe huma ci
tadla da banda do Sul , chamada Turia, 
viriam logo dous, ou tres dias de levante, 
que os poria em Judá. Afonfo Dalboquer
que com ella efperanca que lhe os Rudaes 
deram, deixou-íe ellar inais alguns dias, e 
citando todos furtos eíperando pela mcrcé 
de Noífo Senhor , apareceo contra a térra 
do Preíte Joao huma Cruz no Cco muito

cía-



clara, e reíplandecente, (allí como aquí val 
pintada,)  e paflándo huma nuvem por el
la , partio-fe em muitas partes, fem Ihe tô  
car , nem lhe cubrir fuá claridade, a qual' 
foi villa de toda a gente da Armada, e to
dos com muitas iagrimas íé afícntáram de 
joelhos, e a adoráram. Afonío Dalboquer- 
que, vendo aquelle final no C e o , aíTentou 
que NoíTo Senhor íé havia por férvido de 
elles fazerem o cáminho da teira do Preíle 
Joáo, e nao o de Judá, pois perá aquella 
parte lhe moñrava o final da íua Sandia 
Cruz, e determinou de ir ás voltas deman
dar a térra do Preíle Joáo; mas a gente da 
Armada , como homens de pouca fé , de- 
ram-lhe muiros inconvenientes pera o nao 
fazer : e deíle final , que fé vio no Ceo * 
mandou Afonfo Dalboqucrque tirar inquiri
d o  por todas as náos, e todos fé affirmá- 
ram verem huma Cruz no Ceo muito clara, 
e reíplandecente por hum grande elpa^o, 
de que tirou hum eílromento, que mandou 
a EIRey D. Manuel.
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Pallado ifto , porque na Armada havía 
falta de agua , vendo-fe tambem Afoníb 
Dalboquerque defcfperado defazer íiia via- 
gem, por fer já no fim de M aio, mandou 
a todos que fe fizeíTem á véla, e foram de
mandar Camarao, e ali eftiveram o mez de 
Junho , e Julho , fem nunca lhe chpver, 
nem haver tempo, em que nao pudeíTe an
dar hum batel por todo o eftreito j e nosi. *'■ . < días



illas que ali efteve lhe morreo muita gente , 
por fer térra doemia, e mandou aparelhar 
todas as náos, pera como folie tempo par- 
tirem caminho da India. E porque a Ilha 
de Dalaca he muito celebrada naquelle ef- 
treito , por reípeito da pelearía ae'^ ofar 
que fe nella fa z , man<|au J°ao Gome¡í Ca
pitao da caravela p ̂ ju É ít t^ ’er que coufaa 
era, c que fe por lhe to
mar humq gelúa , pera fáber novas de Ja
da 5 e de e deo-lhe hum Rubáo da
meima terraly' Domingos Fernandez Pilo
to pera irc'npcom elle. Partido Joáo Go- 
UiCZ y d eteraSnou Afoníb Dalboquerque de
mandar a Zibit, que he huma Cidade prin
cipal , onde o Xeque de Adem lempre e i
rá, falar-lhe em huns cativos Portuguefcs, 
que tinha em leu poder , que le perdéram 
em hum bargantim, que andava em com
pan hia de Duarte de Lemos, andando por 
Capitao mór de huma Armada no cabo de 
Guardafum, do qual era Capitao Gregorio 
da QUádra , de que darei rezáo adiante, 
por nao quebrar o fim delta hiltoria; e pe
ra fazer elle negocio, mandou hum Mou- 
ro , que le tomou na nao do Grao Soldao 
com fuá mulher, e filhos, o qual era mer
cado!* , que já fora outra vez cativo, e deo- 
lhe huma carta pera o Xeque de Actem, e 
outra pera os cativos que lá eifabram, epro-

d ii me-
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meteo-lhe que tirando-os de cativos , que 
elle lhe daría fuá mulher, e filhos, e o po- 
ria em fuá liberdade. O Mouro lhe difle, 
oue o mandafle pór em térra , e que elle 
faria tudo o que lhe mandava; e chegado 
a Zibit, onde o Xeque eftava, jornada de 

• fe re dias de Adem , deo-lhe as cartas que 
levava , e elle as aceitou , e ao outro aia 
mandou logo o Mouro ao porto, onde o 
navio que o trouxera ficára, acompanhado 
de alguns que o levavam, o qual fem dar 
rezáo dos cativos, difle aos noflos, que fe 
lhe Afonío Dalboquerque quizefle dar lita 
mulher, e leus filhos, que lhe daría duzen- 
tos pardaos; e nao difle outra couía, por
que os Mouros , que o acompanhavam, 
nao coníéntíram que falafle mais, e deram- 
lhc lugar que mandafle algum refreíco da 
térra, edali le tornáram pera o Xeque lem 
mais conclusáo. Chegado o navio com ella 
repolla , dali a tres dias chegou Joáo Gó
mez, e deo conta a Afonío Dalboquerque 
como chegára á Ilha de Dalaca, e liirgíra 
fóra dos baixos que o porto tem, e fora no 
feu efquife a térra; e que o Xeque da Ilha 
lhe mandara perguntar por dous Mouros de 
cavallo , que era o que quería ¿ e elle lhe 
difiera, que vinha ali por mandado do Ca- 
pjtáo geral da India, que ficava em Cama- 
rao com huma grofla Armada , a faber íé

que-



querían! comprar algumas mercadorias , e 
que lhas dariam a troco de aljófar; e que 
o Xeque lhe mandara dizer , que na terra 
nao havia mercadores, fènào gente de guer
ra , e que vendo ella repoda nao quizera 
ter mais pràtica com os Mouros , e le re- 
colhéra, e fora correr a Ilha toda ao der
redor , e que a terra do Prede Joao edava 
à vida , como ribatéjo com Lisboa, e que 
nao fora a ella , porque nao levava certa 
determina jao lúa pera o poder fazer, eque 
topara huma gelua no mar, que edava pep
eando aljófar, e arribando a ella fe metéra 
por efles baixos , e caberas de area, onde 
a caravela nao podia chegar. Afonío Dal- 
boquerque com eda nova fícou hum pouco 
contente ; porque vindo tempo, com que 
pudefle navegar, determinava ir á terra do 
Prede Joao com toda fita Armada ; e edan- 
do neda determinado veio hum homem 
darmas a elle, e dide-lhe, que fè Sua Se- 
nhoría quizede mandar novas aElRcy Dom 
Manuel do que tinha feito naquellas par
tes , que elle fè atrevía de ir ao Cairo, e 
dahi pera Portugal. Afonío Dalboquerque 
lhe dide, que como efperava de fazer aquel- 
le caminho , fe nao fabia a lingua terra ? 
O  homem darmas lhe refpondeo, que elle 
fora M om o, e que em Azamor fe lanzara 
com os Chridáos , e que podia ir íeguro,

por-
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porque fabia muito bem a Aravia. Yendo 
elle que niílo nao aventurava nada , e que 
feria grande contentamento pera EIRey Dom 
Manuel faber como elle andava no eftrei- 
to , aceitou lúa boa vontade, e mandou-lhe 
dar dinheiro pera o caminho, e diíle-lJie o 
que havia de fazer, c mandou-o por na tér
ra firme defronte de Camarao com huma 
braga de ferro nos pés, moílrando que hia 
fúgido, o qual veio a Portugal, e EIRey 
folgou muito com as novas que llie deo , e 
tomou-o por feu repoíleiro; e aquella noi- 
te que fe partió , eftando o Ceo muito fe- 
reno , veio daquella banda da térra do Pref- 
te Joáo lium raio de fogo muito largo , e 
muito comprido, eeftendendop-fe polo Ceo, 
foi cahir naqueiia paragem de Judá, e Mé- 
ca, e fez grande efpanto em toda a Arma
da ; e o Xeque, e todos os Moüros, que 
ali eftavam cativos , ficáram atemorizados, 
porque tem por profecía, que oPrefteJoáo 
na de dar de comer aos feus cavallos den
tro na cala de Meca. Elle Xeque deixou 
Afonfo Dalboquerque ao tempo de fuá par
tida em iiberdade com todos os feus, c fez- 
Ihc mercé.
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C  A  P I T  U  L  O  X.

J)e como Gregorio da Quadra, e os outros 
Jeus companheiros, que ejiavam cativos 

em poder do Rey de Adem , fahíram  
do cativeiro: e o que elle paffou 

até chegar a ejles Rey nos.

POrque atrás tenho dito , que daria re- 
záo dos Portuguefes, que eftavam cati

vos em poder do Xeque de Adem , que 
nao quiz refgatar , e o como fahíram do 
cativeiro em que eftavam , pareceo-me ne
cesario dizer primeiro o como fe perdé- 
ram, e foi afíi. Eftando Duarte de Lemas 
Capitáo mór furto com íua Armada nacof- 
ta de Melinde, huma noite, fazendo gran
de cerrado, e tempó, defamarrou-fe hum 
bargantim , e nao fe foube fe foi por Uie 
quebraran as amarras , ou por lhas corta
ron, doqual era Capitao Gregorio da Qua
dra , hum homem honrado criado dclRcy 
D. Manuel ; e com a grande corrente da 
agua , que naquelle tempo corre direito ás 
portas do eftreito, vieram amanhecer fobre 
Adem. Como a gente da térra vio o bar
gantim , e conhecéram fer de Omítaos, 
mandáram duas fullas, e tomáram-no, e to
dos os que vinham nellc foram logo leva
dos ao Rey de Adem , que eftava na Ci-
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dade de Zebit , eme he a principal de feu 
Reyno j e como elle era homem mal acon
dicionado , e tratava mal os cativos, man- 
dou-os meter todos em huma cifterna lém 
agua , onde tinha outros muitos de todas 
as na$óes; e quando Afonío Dalboquerque 
foi fobre Adem , havia oito annos que ali 
cílavam cativos , e eram já todos mortos 
íenáo cinco. O Gregorio da Quadra como 
era homem dilcreto, aprendeo logo a Ara- 
v ia , e falava tao bem, que nao era julga- 
do antre elles fenao por Mouro , e fez-fe 
alfaiate, e ali na cifterna fazia humas cam
pusas ; e era táo primo no feitio dellas, que 
osMouros lhe davam támaras, epacas, de 
que fe todos mantinham, (porque coftumam 
naauella térra trazer ellas carapujas.) Tor
nado Afonío Dalboquerque do eftreito pera 
a India , dali a poucos dias fe alevantou 
hum Mouro principal contra cite R e y , que 
os tinha cativos, dizendo que lhe pertencia 
o Reyno, e veio íobre elle, e desbaratou-o, 
e tomou-lhe a Cidade de Zebit , c foltou 
todos os cativos, que eftavam na cifterna, 
e polos em íua liberdade , que fe foífem 
por onde quizeflem ; e porque tinha pro
metido , dando-lhe Mafatnede vitoria, de 
ir a fuá cala, depois de ter tudo afíocega- 
do , fez-íe preítes pera partir a cumprir a 
fija rom aria. O Gregorio da Quadra com

de-
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determinado de ir a Méca efperar a cáfi
la , que cada anno vem de Damafco, pera 
dali ir ter a Bajorá, e de Bacorá a Ormuz, 
pedio ao Rey que o levaíle comligo , o 
qual polo ter por fandto, folgou muito de 
elle querer ir em fuá companhia, e deo-lhe 
hum camelo em que fofle, e fez-lhe ogaf- 
to polo caminho. Chegados a Medina, on
de Mafamede eftá enterrado em huma le- 
pultura no meio da cala , cercada de gra
des de ferro, comejou o R e y , e todos os 
outron, que foram com elle, á andar der
redor della, rezando liias orafóes. Grego
rio da Quadra , que tambem andava com 
elles , lembrando-le da Fé de Jeliis Chri- 
fto, em que fe creara, vendo-íe cm aquel- 
le eftado, chorando muirás lagrimas, dizia: 
Profeta de Satanás, fe  tu es aquelle, que 
ejles perros cuidam , manifejla-lhes como 

fou Cbrijiao , porque eu efpero na miferi- 
cordia de NoJ/o Senhor de ver aínda ejla 
tua cafa de abominando Igreja de feu lou- 
%'or, como he Nojfa Senhora da Conceifdo 
de Lisboa \ e dizia ifto com tantas lagri
mas , que os Cacizes, que ali eíiavam, ef- 
pantados da fuá fandtidade , Ihe pedíram 
muito quequizelfe íicar alguns dias comel- 
les.

E porque ao tempo que aquí chegáram 
havia dous días que a calila de Dama Ico

era
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era partida, determinou Gregorio da Qua
dra de atravelfar aquclles deièrtos , e ver 
fe a podia alcanzar , e quando nao , ir á 
ventura da mifericordia de Noflò Senhor 
demandar o eilreito de Ormuz • e difle ao 
R ey, que elle delèjava de ir vifitar a cafa 
dos netos de Mafamede , que eítavam na 
Pedia , que Ihe pedia por mercè lhe delle 
licenza. O R ey , porque folgava com a lúa 
companhia , pezou-lne milito, e diífe-lhe : 
Onde te quens ir ? que sao tudo deferios, 
e as aves de Id nao conimunicam com as 
¿ejia terra. Gregorio da Quadra per cima 
dillo ic defpedio delle , e partio-íe, e ca- 
minhou muitos dias por aquelles deièrtos, 
lem faber aonde Ina, nos quaes nao havia 
nenhuma herva, íénáo medaos de aréa fol
ta ; e depois de ter gallado hum pouco de 
mantiniento que levava, comia gafanhotos, 
e outros- bichos voadores ; e como elle nao 
levava fobie lì mais que hum pedalo de 
máo panno , com que cubría lúas partes 
vergonhofas , e o Sol era grande , quei- 
mou-o de maneira, que tirava correas mul
to ccmpridas do corpo . e hia tao esfola- 
do , que nao podia dormir deitado, e fazia 
huma cova com as macs na area milito al
ta , e metido dentro delia dormia em pe ; 
e vendo-íe já muito deíapoílado de lúas for
câ ;, Ctáo fraco que nao podia andar, che-

ga-
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gado ao pe de hum monte de aréa, fe poz 
em joelhos, com os olhos no C eo , e pe- 
dindo miíéricordia a Déos, diffe: Senbor, 
fots eu fou vojfa creatura , remida polo 
vojjo preciofo fangue, e permitijies que fa - 
hijje do cativeiro em que ejlava, bavei mi- 
fericordia de mim, e nao queirais que aca
be aqui miferavelmente em eftes deferios; 
e comefou a confeltar leus peccados a Déos, 
pedindo-Ihe que fe lembraíTe de fuá alma, 
com determinado de acabar ali fuá jorna
da ; e dizendo ellas palavras, e outras mili
tas , fói alevantado ao chao, e levado aci
ma do monte , onde o deixáram fem ver 
quem o levára; e eílando alfi, olhou pera 
baixo, e vio hum camelo, e andando mais 
vio hum M ouro, e caminhando pera elle, 
foi ter com a cafila que ali eítava tomando 
agua, porque aquella he huma das aguadas 
que tem no caminho. Os Mouros da cania 
efpantados de verem homens naquelles de- 
i’ertos, houveram que feria fandlo, e reco- 
Ihcram-no pera li, e curáram-no daquellas 
csfoladuras , que trazia polo corpo, e de- 
ram-lhe vellido com que le cubrió, e per- 
guntáram-lhe donde vinha , e como viera 
ali ter ; e elle lhes contou tudo o que ti- 
nha pallado, e como hia em romaria áquel- 
les Corpos íanélos, que eílavam na Perlia. 
Acabado de tomarem fuá agua, partíram-

Parte IV. C apitulo X. 59



fe, e foram ter aBabylonia, e ali o deixá- 
ram , e fizeram leu caminho pera Damaf- 
co. Gregorio da Quadra veio-íe a Bajorá, 
e embarcou-fe em huma terrada , que hia 
pera Ormuz, em companhia de outros Mori
ros , e chegando á porta da noíTa fortale
za , perguntou que dia era ; e dizendo-lhe 
que era quinta reirá deEndoenjas, lanjou- 
ie no chao, ecom militas lagrimas deo gra
jos a NoíTo Senhor polo trazer a térra de 
Chriftaos em tal dia. D. Garcia Coutinho, 
que era Capitáo da fortaleza, quando o vio 
efpantou-íe muito, c perguntou-lhe o cami
nho que trouxera , e elle lhe contou tudo 
iíto que tinha pallado; e que antes que Afon- 
fo Dalboquerque chegaíle com lúa Armada 
a Adem, fugira em huma gelua com qua- 
tro companheiros leus , porque os outros 
eram já todos mortos , e feudo no mar os 
tomáram, c deram-lhes a comer hiuna vian
da , com que os embebedáram, e eftando 
tres dias fem darcm acordo de l i , lhes fize
ram o final de Mouros , e que ao tempo 
de fuá partida ficáram em Zibit, e nao la
bia o que era feito dellcs. D. Garcia fez-lhe 
muito gazalhado, e embarcou-o pera a In- 
ciia com tudo o que era neceflario pera 
lila viagcm, e vindo a eftes Reynos, me- 
teo-fe Frade de S. Francisco na Ordem da 
Capucha, e nella acabou fanulamente.

C A -
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C A P I T U L O  XI.

De como o grande Afonjo Dalboqaerque Je 
partió do porto de Camarao pera a In

dia , e o que paJJ'ou no caminbo.

Endo o grande Afonío Dalboquerque 
JL iabido particularmente todas as couías 

do eílreito, porque defejava já de le ir ca~ 
minho da India, mandou aos Capitáes que 
fe fizellem preíles, e a quinze dias do mes 
de Julho do anno de qumhentos e treze le 
defamarrou do porto de Camarao , e lem 
tomar nenhuma térra, fez feu caminho di-* 
reito ás portas do eílreito , e paliadas, foi 
furgir com toda a Armada detrás da llha, 
que eílá atraveíTada na boca dclle, ( como 
atrás tenho dito;) e porque lhe náo ficafle 
nada por ver em ella jornada , quiz tambem 
laber quellhas eram ellas, e que portos har
ria em ellas: e hum dia ante menhaa foi-fc 
em o leu batel com Domingos Fernandez 
Piloto , e D. Garda de Noronha , Lopo 
Vaz de Sampayo, e D. Joáo de Lima nos 
feus, e todos juntos forain ter em hum por
to, que a llha tem da banda doPreíteJoao, 
o qual faz huma enfeada grande , que có- 
me parte da llha , e faz dentro em ii tres 
enfeadas, e a boca della ella lituada de ma- 
neira 9 que como foram dentro cerrou-fe lo

go» '■  ,
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g o , e nao viram mais mar neiihum de fo
ra. Elle porto dentro tem de feis brajas até 
doze de alto, e podem caber nelle duzen- 
tas naos, e he abrigado de todos os ventos. 
Afonfo Dalboquerque como fe vio dentro 
fahio em terra com os outros Capitaes , c 
correo grande parte da Ilha, a qual he de 
podra folta, grande, e pequeña, lem haver 
nella arvore, nem herva verde ; e em hum 
valle de arèa , que tem da banda do mar 
Roxo , acháram huma cifterna milito ami
ga á mancira de tanque, defeuberta, entu
pida fem nenhuma agua, e hum pojo, que 
rambem citava entupido de terra , do qual 
nao víram mais que a boca. Tem efta Ilha 
hum morro alto fobre a entrada do eítrei- 
to , c nelle mandou Afonío Dalboquerque 
por huma Cruz grande , e muito alta , que 
fe fez de hum malto , e poz-lhe nome a 
liba da Vera C ruz, pelo linai que tinham 
viíto no eflreito. E acabado de ver tudo, 
recolheo-fe aos bateis , e veio-íe pera as 
naos, c ao outro dia pela menhaá mandou 
Ruy Galvao no feu navio, e Joao Gómez 
na caravela , que foíTem a Zeda, e traba- 
IhaíTem por ter pràtica com os Momos da 
terra , e verem a maneira do lugar, e da 
gente , e trato delle ; e achando algumas 
naos no porto , fe os Mouros fe nao deí- 
fem bem com eiles, Ibes puzelfem o fogo,
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e fe tornaíTem em fuá buíca a Adem, por
que aii efperaria por elles. Afonío Dalbo- 
querque depois de os deipedir fez-íe á vé- 
Ja, e foi furgir coin toda íiia Armada dian- 
tc da Cidade de Adem, onde acháram mui
rás naos grandes , e a Ilha de Cira cerca
da de muro, e muito mais torres nella do 
que dantes tinha y e porque os Mouros náo 
cuidaíTem que aífi eíiavam mais feguros, 
fem fazer demora, mandou a D. García de 
Noronha feu fobrinho com muita gente co
meter a Ilha , e dille ao leu Condeílabre, 
que puzeíTe dous camelos em duas náos 
principaes, que eíiavam mais perto dos mu
ros da Ilha , e dali lhe mandafle tirar, e 
fizeíTe todo o mal que.pudeiTe aos de den
tro. D. García com a gente que levava foi 
cometer os baluartes, e houve-fe táo vale- 
rofamente com os Mouros que eíiavam 
nelles , que em pouco efpajo os desbara- 
tou, e foi em pofle da Ilha ; e como foi 
dentro, mandou afíeítar hum camelo na tor
re principal della , e comejáram de atirar 
á Cidade , e derribáram-lhe grande parte 
das cafas ; e porque hum trabuco, que os 
Mouros tinharn em o alto da Ierra , fazia 
muito nojo á nofla gente que ellava na tor
re , mandou D. García a Joao Luiz fundi
dor de artilheria, que tinha cuidado do ca
melo , que tiraíTe com toda a . furia ao tra-

bu-
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buco dos Mouros, e o rompeíTe fe pud'ef- 
le. Joáo Luiz afrontado de Ihe os Mouros 
terem morto hum bombardeiro , comejou 
átirar-Uie, e houve-fe de maneira que duas 
vezes o rompeo, e os Mouros por íe em- 
pararem delle fizeram huma parede alta de 
pedia, e cal. Como os Mercadores eftran- 
geiros, que tinham feas naos no porto, vi- 
ram a diftruijao de cafas que hia na- Cida- 
dc , arreceando-fe que Afonfo Dalboquer- 
que lhes mandarte queimar as naos, mandá- 
ram-lhe cometer que lhas refgartafíe por 
quanto quizelfe; e elle lhes refpondeo, que 
por nenhum prejo lhas daría fenao polos 
Chriftaos, que o Xeque de Adem tinha ca
tivos , e nao Ihos dando, que nenhuma ha- 
via deficar que nao forte queimada; e por
que os Mercadores nao tornáram mais com 
reporta, deierminou Afonfo Dalboquerque, 
por cumprir fea palavra, de lhas queimar, 
e deo conta dirto aos Capitaes ; e porque 
queimalas le nao podía fazer fem perigo 
dos noflos, foram todos de parecer que o 
nao devia de fazer , nem aventurar hum 
homem por táo pequeña coufa, porque os 
Mouros tinham muita artilheria , prantada 
em relguardo dellas, e nao podía fazer aquel- 
le negocio tanto a feu falvo , que Ihe nao 
cufiarte muito. Afonfo Dalboquerque como 
vio tantos inconvenientes , offerecidos por
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homens enfadados , determinou de o fazef 
ío com a gente do mar, (a quem elle cha- 
mava fempre meus cavaleiros,) e mandón 
a Fernao Afonfo Meftre da liia náo , e a 
Domingos Fernandez Piloto, que lhe fize£ 
lem preftes cem homens, porque com elles 
quería fazer aquelle negocio , e envergo- 
nhar todos os Capitáes Fidalgos, e Cava
leiros daquella Armada ; e eftando todos 
preftes, embarcáram-fe nos bateis, e Afon- 
ío Dalboquerque no feu efquife com as 
trombetas pera os favorecer : e huma fefta 
feira á meia noite, eftando os Mouros des
cuidados , pojáram em térra, e corréram a 
ribeira toda de longo , e foram ter cont 
trinta Mouros, que eftavam em guarda das 
naos , e matáram a maior parte delles, e 
puzcram-lhes o fogo; e porque eftavam to
das meadas de agua, nao araéram mais que 
tres; c feito ifto, recolhéram-fe aos bateis, 
e foram-fe pera as náos com grande pra- 
zer , fem a nenhum delles acontecer coufa 
alguma ; e depois de todos ferem recolhi- 
dos com efta vitoria náo efperada, ficáram 
os Capitáes, e gente de armas táo envergo- 
nhados, que pedíram a Afonfo Dalboquer
que lhes défle licen^a pera irem queimar as 
que ficavam , e elle lha náo quiz dar por 
os Mouros eftarem já fobre avilo. Aquella 
menhaá chcgou Ruy Gongalves, e Joáo Go- 

Tam. IV,\ e mez.
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mez, e contáram-lhe como chegáram a Zei- 
la , e deícubríram a entrada do porto , e 
querendo ter prática com os da térra, nao 
lhes refpondéram, e comefáram alguns de 
cavallo a eícaramujar , fazendo zombaria 
deJlcs; e vendo ifto, naoquizeram aperfiar, 
e queimáram-lhes vinte náos, que tinham no 
porto mui grandes, e ali le lanjou com Ruy 
Galváo o Abexim , que atrás fie: dito, o 
qual Afonfo Dalboquerque mandou a El- 
Rey D. Manuel pera o informar das cou
fas daquellas partes , porque era homem 
avifado , e dava boa rezáo das couías, e 
andára íempre em companhia do Feitor do 
Grao Soldáo.

C A P I T U L O  XII.

Como o grande Afonjo Dalboquerque Je par
tió do porto de Adem pera a India: e 

do que pajjou no caminho até che- 
gar d Cidade de Goa.

PAíTadas todas eftas couías , mandou o 
grande Afonlb Dalboquerque aos Ca- 

pitaes , que levaílém liias amarras, e par- 
tio-lc do porto de Adem a quatro dias do 
mes de Agofto , e com toda íua Annada 
foi a vifta do cabo de Guardafum, e dali 
fizeram fuá navegado á outra banda da tér
ra } e aíferráram Diolocindi, e foram cor-

•rcn-
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rendo toda a coila de longo, e chegáram 
a Diu , onde foram muito bem recebidos 
de Miliqueaz , e bem feftejados de dadi
vas , que deo a todos os Capitaes , e ali 
efieve íeis dias, e mandou concertar os ba- 
teis das naos , que vinham muito desbara
tados j e como chegou , veio logo Mili
queaz velo á náo, e eíliveram ambos pra- 
ticando em coufas defapegadas. Afonfo Dal- 
boquerque Ihe dille , que queria deixar ali 
huma náo carregada de mercadoriás pera le 
vender, que lhe pedia muito que mandad
le fazer bom tratamento ao Feitor, e Of- 
ficiaes que ali hcaílém. Miliqueaz como náo 
fazia provisao de palavras, fez-lhe grandes 
offerecimentos. Afonfo Dalboquerquc lhe 
pagou namefma moeda, edefpedio-fe del- 
le , ficando muito amigos, e depois de to
das as naos terem tomado agua partio-le, 
deixando a náó Enxobregas com todas as 
mercadorias que trazia , e pera feitorizar 
elle negocio Fernáo Martinz Evangelho, 
e Jorge Correa por leu Efcriváo: E  fendo 
em mar mandou a Ruy Galvao que folie 
a Goa no leu navio fazeí* a laber ao Ca- 
pitao de fuá ida , e a Jeronymo de Soüfa 
que folie a Canandr, e a Gochim fazer o 
me fino, e elle com todas as outras náos foi 
ter a Cliaul , e ali achou Triftao Déga, 
que havia dous dias que chegára , e hurti
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Embaixador do Rey de Cambaya em iba 
companJiia, o qual lhe deo conta como fo- 
ra mui bem recebido do Rey , e deo-lhe 
huma carta de Milecopi, que era hum Mou- 
ro principal do Reyno, deiejoío de íervir 
EIRey de Portugal i e que quando chegá- 
ra a Cambaya era o Rey ido ao eltrenio 
do Reyno de Mandao com grande arraial 
de gente , cavallos , e artilheria contra o 
R e y , e que eiperára por elle em Champa- 
nel, e ali lhe dcra as fuas cartas, e que ao 
negocio de Diu lhe relpondéra fríamente, 
e que lhe parecia que o nao daría; porque 
depois de lhe ter ralado nelle , llie offere- 
céra humas Ilhas ao longo da cofia pera 
fazer fortaleza , e aliento nellas, e que as 
nao quizera aceitar, porque náo tinha com- 
miísáo fuá pera o poder fazer, e que fou- 
foera de Alilecopi, que Miliqueaz razia tu- 
do ifto, porque lhe pezava de íe ver fóra 
de Diu, e que ao negocio dos Ruines lhe 
relpondéra, que elle os nao coníentiria mais 
na fuá térra. E depois de Triftao Déga ter 
dado conta de todas ellas couías a Afonfo 
Dalboquerque, veio-lhe o Embaixador do 
Rey de Cambaya falar, e deo-lhe a carta 
quetrazia de creída, edifle-lhe, que o Rey 
de Cambaya lhe mandava pedir muito por 
mercé , que lhe défie licen^a pera mandar 
hum eftante dos Guzarates á Malaca, e fe-

gu-

é8 CóMment. db A. DalboquerQüe



guro pera as naos de Cambaya que nave- 
gaflem pera aquellas partes, e qué os Por- 
nigueíes tinham tomado a náo Meri que 
era fuá , que lhe pedia muito por mercé 
que Iha mandaíTe dar , pois lha tomáram 
tendo elle pazes com ElRey de Portugal. 
Afonío Dalboquerque lhe reípondeo , que 
ElRey feu Senhor deíejava muito de ter 
paz, e amizade com o Rey de Cambaya, 
e ter trato em fuá térra, e que por ella cau
la nunca lhe fizera guerra , nem lhe quei- 
mára leus lugares, nemesbombardeára fiias 
fortalezas ; e fe as lúas náos , e gente ti
nham reccbido alguma afronta dos Portu-

gíeies pelo mar, léria porque fernpre elle 
vorecera todos os R eys, e Senhores, com 

quem ElRey de Portugal leu Senhor tinha 
guerra , principalmente ao de Malaca , e 
Ormuz , aos quacs mandára muitas náos 
carregadas de armas, e gente, e que o dif- 
fimulára lempre por nao quebrar com elle: 
e a Milecopi elcreveo grandes agardecimen- 
tos polo cuidado que tomara das coufas del- 
Rcy leu Senhor , dando-lhe muitas elpe- 
ranjas de galardao de leus férvidos; e que 
quanto era á náo Meri que o Rey lhe man- 
dava pedir , que elle a tinha etn Cochim 
concertada de novo, que polo leu Embai- 
xador lha mandaría. O  Embaixador efcrc- 
veo ao Rey tudo o que paflara com Afon-

fo
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ib Dalboquerque por hum criado feu , c 
que elle te hia em fuá cotnpanhia pera le
var a nao , o qual chegando a G oa, par- 
tio-fe nella pera Cambaya.

E porque Afonío Dalboquerque teve 
por informado , que as náos de Calicut, 
que aquelle anno foram pera o eftreito, (por 
partirem tarde,)  com hum temporal, que 
[he deo arribáram todas, e jaziam por e£ 
fes portos de Cambaya até o monte de De
ll , e huma entrara em Danda , térra de 
Chaul, em chegando ibbre o porto, man- 
dou recado aos da térra que íha entregad 
fem, porque era de Meceris do Cairo, imi- 
gos delRey feu Senhor , e o Governador 
de Chaul Ihamandou logo entregar, a qual 
teria tres mil quintaes de pimenta , e de 
gengibre, e dali fe partió, e foi fobre Da- 
bul, emandou pedir aos Governadores que 
lhe entregaflem duas náos, que eftavam no 
porto ¿ e porque comejáram a andar em di
la te s , e Afonío Dalboquerque nao podía 
fazer demora, deixou a Lopo Vaz de Sam- 
payo com tres náos em guarda deltas , e 
mandou-lhe que defendefle o commercio do 
porto até llias entregarem. Partido Afonfo 
Dalboquerque, dali. a poneos dias lhas en- 
tregáram com toda a eípeciaria que tinham. 
E  porque Afonío Dalboquerque teve por 
informado, que no porto de Baticalá ella-

va
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ya tambem outra, mandou Antonio Rapo- 
ib em huma galeota , que foíTe lá , e nao 
lha querendo os Governadores da térra en
tregar , que lhes tolheífe a navegado do 
porto ; e a  Fernao Gómez de Lemos em 
outra fuña , que foíTe a Mangalor , onde 
fabia que eftavam duas náos, e fizefle ou< 
tro tanto ; e com eftas diligencias , que 
Afonfo Dalboquerque fe z , recolheo todas 
as náos, que aquelle anno partíram deCa- 
ücut pera o eftreito, que foi grande perda 
pera os Mercadores. E  deípachados eftesCa- 
pitaes, partio-le pera Goa, onde foi mui*' 
to bem recebido ae todos, e ali achou hum 
prelente, que lhe mandára hum Em baja
dor do Xeque Iímael, que andava na Cor
te do Hidaícao , por hum criado leu , o 
qüal fe partirá de Goa com determinado 
de o tomar a ver , como foífe vindo do 
mar R oxo, antes de fuá partida pera a Per- 
fia.
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C A P I T U L O  XIII.

Como Francifco Nogueira deo canta ao 
grande Afonfo Dalboquerque do que pajfá- 
ra com o Camorim fobre o fa zer da forta
leza : e do confelho que teve com os Capi
teles fobre iffo, e do que fe  ajfentou.

C Hegado o grande Afonfo Dalboquer
que a Goa, depois de fer recebido do 

Capitao , e povo da Cidade com grandes 
feftas , Francifco Nogueira, que elle tinha 
deixado ao tempo de lúa partida pera fazer 
a fortaleza de Calicut , como atrás tcnho 
dito, lite deo conta como chegára a Cali
cut, e dera lúas cartas ao Camorim, e fa- 
lando com elle algumas vezcs íobre o fa- 
2er da fortaleza , o achára l'empre fora de

2 oiito, dando por efcufa que nao podia 
ir com os Mouros. da térra, que con- 

fentilfem fazer-le fortaleza onde a pedia, e 
que lhe dava Challe, e elle a nao quizera 
aceitar; e ainda que lhe dera lugar emCa
licut , como os Capitaes , e Oíficiaes dcl- 
R e y , a quem elle elcrevéra que lhe deífem 
todo o favor, e ajuda pera le fazer a obra, 
tinhain dañado lecretamente o negocio, por 
comprazerem aos Reys de Cananor, e Co- 
chim, era impoílivel fazer-fe fortaleza, fe 
che melino lá nao foífe cm peíToa. Afonfo

Dal-
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Dalboquerque polos delejos que tinha de 
meter hum pé em Caiicut, ficou defconten- 
te deftas domaduras do C^amorim, e de lhe 
vir com novidades; e querendo-le determi
nar no que faria , mandou chamar os Ca- 
pitaes , e Officiaes delRey, e contou-lhes 
tudo o que Francilco Nogueira tinha pal
iado com o Camorim , e como ñas naos, 
que aquelle anno vieram de Portugal , lhe 
eícrcvéra EIRey , que ñas couíás de Cali- 
cut le houveíTe de maneira, que o Rey de 
Cochim le nao elcandalizallé; e que elcre- 
ver-lhe EIRey leu Senhor aquillo, nao po- 
dia fer ienao más ijiforma^óes, que os leus 
Officiaes de Cananor, e Cochim lhe tinham 
elcrito daquelle negocio, fendo elles os que 
o tinham dañado por comprazerem áos Reys, 
a que pezava muito deíle aliento, que EI
Rey D. Manuel quería fazer em Caiicut , 
e que a obríga£ao que Sua Alteza tinha ao 
Rey de Cochim era Túllelo em feu eílado, 
e págar-lhe dinheiro da pimenta que lhe 
comprava , e nao guardar-lhe leus coftu- 
mes , e gentilidades , nem fazer guerra a 
Caiicut, cada vez que elle quizefie. Ouvi- 
das ellas rezees, que Afonfo Dalboquerque 
apreíéntou, foi o negocio muito bem pra- 
ticado entre todos. D. García, e os Gapi- 
táes difleram, que Ihes parecía bem fazer- 
£2 fortaleza em Caiicut, querendo o Rey

vir
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vir a iflo por ainizadc , e bom concertó, 
porque em huma Cidade tao grande como 
era Calicut , e que táo preíles tinha o re
corro , nao le podía fazer fortaleza porfor- 
c a , que nao cuftafle multo fangue. Os Of- 
ficiaes delRey foram de outro parecer , e 
diíTeram , que nao era feu fervijo fazer-le 
fortaleza em Calicut, por fe nao poder fuf 
ter íém grandes deípezas, que elle devia de 
efeufar quanto pudefle , porque ifto era o 
que lhe EIRey mais encomendava que tu- 
d o , e que pera lhe tolher a navegado das 
fuas náos, abaftava andar huma Armada na 
coila pera Iha defender, e por aquí foram 
dando outras rezóes, fundadas todas em íé 
nao fazer fortaleza.

Depois de D. García de Noronha, e os 
outrosCapitaes dizerem feu parecer nefte ne
gocio , vendo Afonfo Dalboquerque os in
convenientes , que os Officiaes delRey da- 
vam pera fe nao fazer fortaleza em Cali
cut , como era couía forjada polos Reys 
de Cananor, e Cochim, dille, que elle nao 
feria nunca de parecer que fe fizelTe guerra 
guerreada ao ( âmorim , fenao fofle com 
determinado de entender nelle de maneira, 
que o apagalfe de todo, porque todo o mais 
era ter íémpre a Armada da India occupa- 
da em Calicut, jém entender em outras coti
las, e pera ella ir tomando aliento > convi-
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nha muito ter paz, eamizade com osReys 
de Calicut , e Cochim, e trabalhar muito 
que foflém amigos , e coníervalos, porque 
neíles dous portos fe haviam lempre de acnar 
as efpeciarias íorteadas, da maneira que as 
auizerem , pera carregar as náos que háo 
de ir pera Portugal; e efta amizade nao pó- 
de 1erfirme, nemverdadeira, principalmen
te com o Camorira, fem EIRey Noflb Se- 
nhor ter huma fortaleza em Calicut j por
que além de fe nido ganhar grande crédito 
antre os Mouros, polo muito que he Toa
da entre elles efta guerra , que tem com- 
noico, lanzaremos lora da térra os Mouros 
eftantes do Cairo , porque elles sao caula 
de todos cites trabalhos, e tirar-nos-hemos 
de ter penden âs com o Camorim, que nao 
fervem de mais que dar muito crédito aos 
Mouros , e trabalho aos Govcrnadores da 
India. E  íé os que efcrevem a EIRey Nofi- 
lo Senhor, que nao he leu fervijo razer-íe 
efta fortaleza , andaftem pelo mar com as 
armas ás cofias, esbombardeando as náos dos 
Mouros , que vam carregadas de pimenta 
pera M éca, como nos andamos, folgariam 
de nao termos tantas penden^as. E  pollo 
que Lourenjo Moreno , e Antonio Real 
tenham efcrito a EIR ey, que com fázer ef
ta fortaleza fe acreícentam. muitos gallos, 
osleguros das náos, que ali háo de vir to

mar

Parte IV. C apitulo XIII. 75"



mar carrega, he huma couíá tamanha, que 
fendo bem grangeados por elles , ametade 
abafta pera íe pagar á gente > que nella hou- 
ver de eftar, quanto mais que eu efpero em 
NoíTo Senhor, que. indo nos a Calicut, af
rentemos efte negocio de maneira, que pe- 
Ja competencia deftcs dous Principes venham 
os Mercadores de Cochim a dar pimenta a 
troco de mercadorias, que ferá grande fer- 
vico delRey acabar-fe. E a ifto que Afon- 
lo Dalboquerque difte, nao houve mais nin- 
guern que repricaífe, porque em couía tao 
ciara nao havia que dizer ; e por nao tar
dar com a execu âo do que eftava aílénta- 
do , mandou logo fazer preftes huma Ar
mada pera ir em peílba fazer efte negocio, 
e efcreveo a EIRcy D. Manuel pelas naos 
da carrega, que aquelle anno vinham pera 
eftes Reynos , dando-lhe conta de tudo o 
que paíiava, e a determinado em que fica- 
va. EIRey lhe rcfpondeo, que vira as re- 
zóes que lhe davam pera fazer fortaleza em 
Calicut, e nao guerra guerreada, como per 
muitas vezes lhe tinha eícrito que fizeíle, 
que a elle lhe parecía bem a determinado 
em que ficava, c que nifto fizeíle o que lhe 
pareceíle mais íeu férvido , que pela muita 
experiencia que tinha de fuas obras, e fér
vidos fora rezáo tomar feu confeiho por 
couía mais fegura que todas, citando na In-
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dia , quanto mais tao longe della , pollo 
que polo que Ihe efcrevia o podia bem en
tender.

Parte IV. C ap. XIIL e XXV. 77

C A P I T U L O  XIV.

De como o grande Afonjb Dalboquerque fe  
partió pera Cochimy e mandou D . Gar

da de Noronha a Calicut ajfentar as 
p a zes: e o que pajfou com o Rey 

de Cocbim fobre ijfo.

A Sfentado por todos os Capitaes que 
fe fizelfe fortaleza em Calicut pelas re- 

zóes já ditas, determinou o grande Afonío 
Dalboquerque de fe partir pera Cochim 
com a Armada que tinha preftes, e dali a£- 
fentar elle negocio como melhor pudefle: 
e mandou D. Garcia de Noronha feu io- 
brinho , que fe foffe a Calicut, e foubdTe 
do Camorim fea determinajao , e que Ihe 
pediííe quatro coufas. A  primeira, lugar no 
pouío das naos, defronte do feu Córame, 
pera fazer huma fortaleza, em que os nof- 
íos pudeflem eftar feguros doutros traba- 
lhos como os paliados. A  legunda, que Ihe 
havia de dar a pimenta que fe jbouvefle 
mifter pera carregar as naos, que fehaviam 
de ir pera Portugal , a troco de mefeado- 
rias de toda a forte , polo prego, e pezo 
deCananor: e que oFeitor delRcy feu Se-

nhor
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nhor pudefle comprar o gingibre, que os 
íavradores traziam a vender á praja pela 
Ordenanza da terra. A  terceira, que lhe ha- 
via de pagar toda a fazenda, que os Mou- 
ros tinhain tomado aos Portugueiès nos tem
pos paiTados. A  quarta, que havia de dar 
de tributo em cada hum anno pera as def 
pezas da fortaleza , e gente que nella elli- 
veíle, ametade dos fèguros, que os Mou- 
ros mercadores cram obrigados a pagar das 
fuas naos. Partido D. Garcia pera Calicut, 
«dalli a poucos dias fe partió Afonlò Dalbo- 
querquc pera Cocliim, e como chegou, o 
Rey o veio logo viíitar, e na pràtica que 
ambos tiveram perante Gafpar Pereira, Dio- 
go Pereira, e Lourenfo Moreno, que eram 
Officiaes da Feitoria , fè comejou o Rey 
a eicandalizar muito de lhe elle nao ter da
do conta della nova amizade, que quería ter 
com o Qunorim, e moilrou-lhe humas car
tas , que lhe efcrevéra, e repolla de outras 
fuas ; e porque nellas nao havia coufa de 
que oRey de Cochim pudefle lanjar mao, 
apaflìonou-le Áfoníb Dalboquerque muito 
de lhas tomar, e difle-lhe : EJfas cartas mi- 
nhas sao, nao nas et de negar, e devia-vos 
de parecer rezao, que polo carrego, que te~ 
nbo , refpondejfe em nome delRey meu Se- 
nhor aos amigos, e tmìgos, principalmen
te dquelles, que memandam cometer p a zy

e ami-



e ami zade, e que me querem dar fortale
za em feus portos, como o (jamorim quer; 
e bem Jet eu que trabalhais vos por tra- 
zer d vojfa amiza de os amigos, e imigos, 
e bufeais todos os modos que podéis por ter- 
des vojjo Reyfto, e térras feguras, de que 
me nao dais conta, nemeu nao vo-la pepo, 
fendo muita rezno dardefma , pois em to
dos os voffos trabalbos me bufeais; e lem- 
bre-vos , que morí o vojfo tio , com quanta 
prejfa vim a vojfo chamado , eftando com 
huma Armada a pique pera partir ao fei- 
to de Goa : e Je a jji he, que fa zeis o que 
vos cumpre, como vos nao parece rezno, 
que faiba do (jamorim o que me quer ? e 
refponda a fuas cartas, ainda que jeja imi
go delRey de Portugal meu Senhor ? ejuti- 
tuniente com ijlo , quando cumprir nao ter 
paz com elle, pois em minha mao eftd te
la , efazer-lhe a guerra fe  quizer, e quei- 
mar-lhe fuas naos fe  quizer, e dejiruir-lhe 
todos feus portos Je quizer t E  fe  algum 
de nos tem rezno de fe  queixar eu jo u , 
porque fendo tenho dijlruido o Camorim, 
he porque vos, e o Rey de Canañor, cada 
vez que o vedes perdido, o ajudais com vof 
fa  gente, e Ihe mandáis as naos carrega- 
das de mantimentos , com os Jeguros del
Rey meu Senhor , porque queréis que ejla  
penden^a ejlé femp'e em aberto -, e fe  am

bos
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box dedous quizereis fuá dijlrui$ao, (como 
me multas vezes déjies a entender, )  e fo- 
reis em minha ajada , e do Marichal no 
feito de Cali cu t , elle fora de todo dijlrui- 
do. O  Rey de Cochim atalhado hum pou- 
co deñas coufas , e da efficacia, com que 
Ihas Afonfo Dalboquerque dille, refpondeo 
que clic fora l'empre lervidor delRey de 
Portugal, e que todos os leus parentes, de- 
pois que os Portuguefes entráram na India, 
eram mortos em feu fervijo; e que pois o 
Rey de Calicut fora a principal caula dif 
to , nao fe Jiavia de crer delle, que agora 
o iiavia de ajudar contra os Portuguefes, 
c que fe o nao ajudára no negocio de Ca
licut , como dizia, fora porque elle nao qui- 
zera mais ajuda fuá, que a que lhe pedirá 
perante o Marichal, odia quelhedera con- 
ta do negocio. Afoníb Dalboquerque lhe 
refpondeo, que le lembralfe que as penden- 
$as paffadas que os Portuguefes tiveram com 
o Camorim, foram todas por Uie defende- 
rem feu Reyno , que elle dizia, que lhe per- 
tencia ; e fe os ieus parentes eram mortos 
em íervifo delRey de Portugal, tambem o 
Marichal, e todos aquelles, que com elle 
acabáram em Calicut, morréram por lhe af- 
legurar íua honra , e feu eftado, e elle Aca
ra aleijado do brajo efquerdo de maneíra 
que o nao podía levar bem á cabera \ eque
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foubeííc certo que ib elle, e o Rey de Ca- 
nanor levavam avante íiifter o Camorim, 
como até ali tinham feito, que elle tambem 
determinava de lhe nao fazer mais a guer
ra , e que cada hum olhaífe por íi. PaHadas 
cftas práticas, o Rey de Coehim fe deípe- 
dio de Afonfo Dalboquerque, mal conten
te deltas, e outras coufas, que lhe dille, e 
nem por iflo deixáram elle, e o Rey de Ca- 
nanor de terem fuas intelligencias com os 
Caimais, e Senhores da terra do Malabar, 
pera eítorvarem elle negocio , que Afonfo 
Dalboquerque logo foube poloÁguazil ve- 
Jho, que fora de Cananor, que eítava em 
Calicut.

Parte IV. Capitulo XIV. e XV. Sí

C A P I T U L O  XV.

De como D. Garda de Noronha man
dón recado ao grande Afonfo Dalboquerque 
do que tinha pajado com o Camorim , e o 
que elle ni Jo fe z :  e como fo i a Calicut, e 
fe z  fortaleza nelle.

EStando as couíás entre o Rey de Co
china, e o grandé Afonfo Dalboquer

que no citado que tenho dito, trabalhando 
cada hum por fazer feu negocio o melhor 
que podia, chegou recado de D. García pe
ra Afonfo Dalboquerque , em que lhe di- 
zia, que chegando a Calicut, moltrára os 
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apontamentos, que levava, aoCJamorim, e 
que até aquella hora lhe nao tinha refpon- 
dido, nem parecia que fe ordenava de ma- 
neira pera tomar conclusaó naquelle nego
cio , porque tudo eram dilajóes, e vir-lhc 
cada dia com novidades , que nao tinham 
nome pera eícrever. Afonfo Dalboquerque 
entendendo donde iílo nafcia , determinou 
de atalhar aellas malicias polo melhor mo
do que pudeffe; e porque o C âmorím ella- 
va peitado dos Mercadores Mouros da tér
ra , e por ella caufa lhe andava dilatando o 
negocio, quiz-íe valer do Principe feu ir- 
mao , que era muito fervidor delRey de 
Portugal, c cícreveo-lhe íecretamente huma 
carta, em que dizia, que le elle delejava tan
to a amizade delRey de Portugal , como 
per muitas vezes lhe tinha mandado dizer, 
que agora era tempo pera effeituar ella von- 
tade, ordenando de dar pejonha ao Camo- 
rim; porque como folie morto, ellcs le con- 
certariam ambos da maneira que elle qui- 
zeíTc. O Principe, como eítava deíéjolo de 
paz , e muito aborrecido dos Mouros do 
Cairo, que viviam em Calicut, porque tra- 
balhavam com leu irmao que a nao fizefle, 
etambem comosdefejos de reinar, poz por 
obra o que lhe Afoníb Dalboquerque ef- 
creveo. Morto o Camorim, foi elle logo 
alevantado por Rey j e fendo em polle do

COMMENT. DE A . DALBOQUERQUE



Reyno, recolheo pera íi o Alguazil velho, 
que fora de Cananor, que leu irmáo nao que- 
ria ver, por íer vcrdadeiro, e leal lervídor 
delRey de Portugal; e paliados alguns dÍ2s, 
mandou dizer a D. García por hum Caimal 
leu, que efcreveífe ao Capitáo geral da In
dia , que o Camorim leu irmáo era morto, 
e que elle eítava em poíTe do Reyno, e era 
contente de fazer pazes comEIRey de Por
tugal , e dar-lhe lugar em Calicut pera fa
zer fortaleza onde elle quizeíle; e que def* 
te negocio nao tinha dado conta aos Mou- 
ros principaes da térra , que foi caufa de 
liaver antre elles grandes aiíferen^as , por
que todos queriam iníiftir na dureza, e con
tumacia do Camorim paíTado. Mas como 
o Principe era homem verdadeiro , e go- 
vernado por fuá mulher , a que quería mui- 
to, (porque aínda que o coftume dosReys 
daquella térra folie terem muitas , e os fi- 
Ihos nao herdarem, elle tinha ella fó, e os 
fílhos que della tinha eram creados como 
feus herdeiros,)  a qual deíéjava muito ter 
paz , e amizade com os Portuguefes, que 
foi grande parte pera que os Mouros natu- 
raes da térra confentiííem nefte aliento da 
paz, e os que a iífo nao queriam vir, man- 
dava-os matar diante de n , por comprazer 
a fuá mulher ; e aos eítrangeiros deo em- 
barcajao pera elles, e fuas mulhercs, filhos ,

f ii e fa-
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e fazenda, e que fe foflem fóra do feu Rey- 
no. Apagado cite alvorofo dos Mouros, a£ 
fentou D. García com o Camorim a paz 
polos apontamentos, que lhe Afonfo Dal- 
boquerque dera, e cfcreveo-lhe o que tinha 
feito nilfo, o qual com ede recado fe par
tió logo pera Calicut ; e depois de fe ver 
com o Qimorim, e paífarem grandes com- 
primentos de amizade de parte a parte, co- 
mecou a entender no fazer da fortaleza, a 
qual fez pegado na agua de dentro do ar
recife junto do poufo das náos.

Eda fortaleza eratamanha como o apar
tado de Cochim, com duas torres da ban
da do mar, e entre ellas no lanjo do mu
ro fez-fe hum poíligo pera por elle recc- 
bcrcm focorro todas as vezes que lhe foffe 
neceifario, fem lho os Mouros da térra po- 
derem tolher; e nefte mefmo lanfo do mu
ro fe fez huma torre de menagem de tres 
fobrados, muito grande, e muito forte, e 
da banda da Cidade fizeram outras duas 
muito fortes , e antre ellas a porta princi
pal da fortaleza, com hum baluarte pera a 
defender; c fendo já a obra poda em altu
ra , que fe podía bem defender, entregou 
a capitanía dclla a Francifco Nogueira, com 
a gente que convinha pera guarda della, e 
fez Gonzalo Mendez feitor, e pagador das 
obras, e a Joáo Serrao Efcrivao daFeito-

ria>
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ria ; e porque lhe era neceflario partir-le pe
ra dar expediente a alguns negocios , que 
ficavam em aberto, defpedio-fê do Çamo- 
rim , ficando muito amigos, deixando a for
taleza provida de artilJieria , polvora , e 
mantimentos em abaftança, e partio-iè pera 
Cananor , e o Çamorim mandou em fua 
companhia dous Embaixadores pera irem 
aquel le anffo pera Portugal com hum pre- 
fente pera EIRey D. Manuel , e por elles 
lhe mandou huma carta de pazes, aflinada 
por elle, e polos principaes de feu Reyno, 
afielada com hum fèlo de ouro , pedindo 
que lhe mandafle outra , em que lhe con- 
nrmafle as pazes, que tinha alternado com 
Afonfo Dalboquerque, e feguro Real pera 
todos feus portos. Os Embaixadores vieram 
a efte Reyno , e foram muito bem recebi- 
dos delRey, e muito melhor defpachados.

Tres coufas fez o grande Afonfo Dal
boquerque efte anno detreze, com que poz 
em grande admiracáo, e efpanto todos os 
Reys , e Senhores da India. A  primeira a 
fuá entrada do mar R oxo, que elles haviam 
por coufa muito difficultofa, que lhes que- 
brou muito os coraçocs. A  fegunda entre- 
garem-lhe, vindo do cftreito nefles portes de 
Cambaya até o monte de Deli , todas as 
náos de Mouros , que ali arribáram com 
tormenta , carre gadas de eípeciaria , que
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aquelle anno partíram de CaJicut pera Me
ca. Aterceira, cfta fortaleza que fez emCa- 
licut; porque como ali era a cícapula prin
cipal dos Mouros eítrangeiros , que trata- 
vam na India , com fe fazer ficáram atalha- 
dos de fuas navegares; e dizia o Rey de 
Naríinga quando o foube, que pois o Ca- 
moriin de Calicut confentíra tazerem os Pór- 
tugueíes fortaleza em fuá térra«, que bem 
podia o Capitáo geral da India fazer ou- 
tra emBifnaga, fequizefle, aqual fortaleza 
D. Anrique de Menezes, fendo Governador 
da India , mal aconfelhado dos íeus Capi- 
taes, mandou derribar, tendo-a os Mourcs 
cercada, e depois de o ter feito fe arrepen- 
deo muito; e bem creio eu que fe fora em 
tempo de Afonfo Dalboquerque, que nun
ca fe ella derribara, aínda que fora contra
riada dos Mouros, como foi Goa, por ter 
Jium pé no pefeo^o ao Camorim de Cali
cut, porque elle foi o íeu principal intento, 
que o moveo a trabalhar tanto pela fazer.
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C A P I T U L O  XVI.

De como o grande Afonfo Dalboquerque 
fe partió de Calicut, e fo i ter a Cananor: 
e das novas que Ibe efcreveo Yermo Mar
tin?, Evangelho, de D iu  : e como mandou 
Pero Dalboquerque com huma Armada a 
defcubrir o ejlreito da Perfia , e do mais 
que pafjou.

DEfpedido o grande Afonfo Dalboquer
que do Camorim, foi-íe direito a Ca
nanor com determina^áo de aquelle anno 
nao navegar fóra da India, nao pera repou- 

far dos trabalhos paliados , mas pera pro
ver, e remediar algumas delbrdens, que os 
Officiaes delRey tinham féitas em lúa fa- 
zenda aquelle tempo , que andou fóra da 
India; e chegado a Cananor, dahi a poucos 
dias lhe veio recado de Fernao Martinz 
Evangelho, queeftava emDiu, emque lhe 
dizia, que aquelle porto era chegada huma 
gelua do eftreito, na qual vinha hum mefla- 
geiro do Cadi do Cairo , que trazia vefti- 
duras pera o Rey de Cambaya , e pera o 
Hidalcáo, e pera todos os leus Guazis, com 
muitas bongóes, e muitos perdoes, esforzán
doos com muitas palavras , que fizeílem guer
ra aos Chóllaos. Elle Cadi do Cairo he hu
ma pclToa principal que ali eílá, comoCa-
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ciz maior de Meca, c confirma o Grao Soí- 
dao do Cairo quando o elegem , e da fuá 
máo recebe a confirmado , e deo por no
vas que etn Suez nao havia mais que os 
Cafcos das galés , e que no Cairo havia 
tanta pefte , que morriam cada dia vinte 
mil peíToas , (e nao fe efpantem difto, por
que fe aífirma haver no Cairo vinte e cin
co mil rúas;)  e que depois de Sua Senho- 
ria fer partido deAdem, fora ter huma ge- 
lua a Zeda, e contara que a ardlheria das 
náos matára muita gente dentro na Cida- 
de; e que o Xequc de Adem efcrevéra ao 
Rey de Zeila , que Ihe mandaífe todas as 
naos que houvelTe em feu porto, e toda a 
gente que fe pudeífe haver a foldo j e que 
elle Ihe refpondéra, que buícaífe leu reme
dio porque havia miller da gente, e náos 
que tinha pera guarda da fuá térra; e que 
após ella gelua chegára huma ferrada, que 
vinha da coila Furtaque, e que Miliqueaz, 
depois de falar com os Mouros que vinham 
nella, os avifára, que nao defiem novas do 
que paffava a ninguem , e que elle por Mou
ros leus amigos, que Ihe lancára, foubera 
que o Rey de Ádem mandava avilar a to
dos os Mouros do feu Reyno , que ellavam 
em Diu, fe partiíTem logo com o primeiro 
tempo, porque tinha novas , que o Capitáo 
geraí da India fe fazia preftes pera tornar

fo-
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fobrelle, e que tinha comiïgo feiscentos Fur- 
taquins , que tomara por força de algumas 
naos, que ao feu porto vieram ter ; e que 
o Rey de Furraque, por ella força que lhe 
fcera, determinava de ajudar Sua Senhoria 
com gente contra elle , le là folle, e que 
Miliqueaz era partido pera a Corte do Rey 
de Cambaya fobre o negocio de Diu, e le- 
vava muita prata , e milito ouro , muitas 
joias , e muitos pannos ricos , e duzentos 
cavallos pera peitar ao R e y , e feus Gover- 
nadores, e que tambem levava pera dar ao 
Rey a efpada que lhe Sua Senhoria dera, 
e que era chegada huma nao de Ormuz, 
que dera por nova, que Cogeatar era mor- 
to , e que eftando pera morrer différa ao 
R ey, e leus Governadores , que aceitaíTem 
a carapuça do Xeque lfmael, e fuá oraçao, 
e deífem fortaleza aos Portuguefes em Or
muz , porque nao fazendo ellas duas cou
fas , duvidava poder-fe o eítado do Rey fuf- 
ter.

Afonfo Dalboquerque com ellas novas, 
que lhe Femao Martinz Evangelho efcre- 
veo, ficou muito efpantado de ver, que Iba 
entrada no eílreito fizera em tao poucos 
dias tantas mudanças , e fez prelles huma 
Armada de quatro naos pera mandar ao Ca
bo de Guaraafum, e a Adem, fe o tempo 
déífe lugar pera faber o que lá hia ¿ e co

mo
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mo teve aparelhadas ellas naos de tudo o 
que lhe era neceflario, fez Capitao mor del- 
las Pero Dalboquerque feu fobrinho, e por 
Capitaes das outras náos Ruy Galvao, An
tonio Rapofo, Jeronymo de Soufa, e por 
Feitor Triftao Déga , e Joáo Teixeira Ef- 
crivao, e deo-lhes hum regimentó, que fen- 
do cafo que os tempos Ihes deflém lugar, 
follé dar numa viña a Adem, e vieflem in
vernar a Orinuz, e pediflé ao Rey a forta
leza que elle deixára corneada, pera nella 
agazalhar as mercadorias que lev alíe, etam- 
bem lhe pediflé as pareas, que eram devi
das dos annos paflados ; e acabado de af- 
fentar iílo , fe foíTe a delcubrir o eftreito 
do mar da Períia, e dahi fe vieflé caminho 
da India. Pero Dalboquerque , depois de 
ter o Regimentó , defpedio-fe de íéu tio 
com os íéus Capitaes, e fez lúa viagem di
mito ao Cabo de Guardafum, e adiante fe 
dará rezao de fuá viagem.
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C A P I T U L O  XVII.

Do que 0 grande Afonfo Dalboquerque 
fa  flou com o Algua zi I de Cananor fibre al- 
gumas coufas que fa zia  contra 0 fervi co 
delRey de Portugal : e como fe  partió pe
ra Cochim : e do recado que lhe mandou o 
Embaixador do Xeque JJniael, que ejlava 
em Dabul : e como mandou Miguel Ferrei
ra em Jua companhia por Embaixador ao 
Xeque Ifmael.

PArtido Pero Dalboquerque , comejou 
o grande Afonfo Dalboquerque a en

tender em algumas defordens, que os Of* 
fciaes delRey faziam em fua fazenda , e 
reprcndeo-os do pouco cuidado que tinham 
della ; e depois de ter tudo aíTentado, fa- 
bcndo que o Alguazil de Cananor fazia al
gumas coufas mal feitas contra o fervido 
delRey de Portugal , e dizia muitos males 
delle , por lhe nao confentir fuas tyrannias, 
e maldades, e tambem porque favorecía o 
Alguazil velho, que eftava em Calicut, que 
elle fizera lanca r de Cananor por for noflb 
amigo , mandou-o chamar, e aeo-lhe huma 
cadeia de ouro, que tinha no pefcoco, di- 
zendo, que lha dava por quantos males di
zia delle; mas que quanto ás coufas do for
vilo delRey fou Senhor lhe rogava muito,

que
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que as tratafle de maneira, que os Officiaes 
delRey fe nao queixaflem mais delle, nem 
meteííe zizanias entre o Rey de Cananor, 
e o Capitáo da fortaleza, porque, nao fe 
emendando, feria neceífario acudir a iífo com 
°  rigor que fuas culpas mereceífem: e que 
íe lembrafle, que diffimulára com elle a ty- 
rannia que fizera a Pocaracem Mouro em 
ihe tomar os feus cavados, nao tendo ou- 
tra rezao pera lhos tomar íenao fer lervi- 
dor delRey de Portugal. O Alguazil nao 
ficou muito contente deltas palavras , qiie 
lhe Afonfo Dalboquerque diífe , e relpon- 
deo-lhe, que elle era muito lervidor delRey 
de Portugal, e que em todos os negocios, 
que Sua Senhoria tivera com o Rey de Ca
nanor , fempre trabalhára por favorecer as 
coulas de leu fervifo; e que quanto era aos 
cavados que dizia de Pocaracem, que a cul
pa era dos Officiaes da Fcitoria delRey de 
Portugal, e nao fuá. Afonfo Dalboquerque 
por cima de faber que elle Mouro era mui
to máo homem, e muito perjudicial ao ier- 
vi^o delRey , diffimulou com elle por fer 
muito aceito ao Rey de Cananor, e ficáram 
amigos.

Neíte tempo chegou a Cananor o mef 
fageiro do Embaixador do Xeque Ifmael, 
que andava na Corte do Hidalcáo, que atrás 
tenho dito que viera a Goa com recado a

Afon-
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Afon ío Dalboquerque, lendo noeftrcito do 
mar R oxo: a fubítancia do feu recado era 
ncdir-lhe feguro pera poder paíTar a Ormuz, 
e que mandarte em fuá companhia hum Em- 
baixador ao Xeque Ifmael t e porque Afon- 
i'o Dalboquerque defejava que elle vifle to
das as fortalezas da India, e principalmen
te a que le fazia em Calicut , delpedio-o, 
e dirte-lhe que fizefle o caminho por Cali- 
cut, e que o forte efperar a Cochim, que 
lá o despacharía , porque tambem quería 
que virte as muitas naos, que aquclle anno 
vinharn carregadas pera Portugal, e a gran
deza dellas , c toda a outra Armada, que 
le eftava concertando , e o grande trafego 
da ribeira. Porque aínda que Miguel Fer- 
reira levava na fuá inftrucjao todas ellas cou
fas pera as contar ao Xeque Ifmael , quiz 
Afoníb Dalboquerque que elle meflageiro 
forte tambem tellemunha de villa das gran
dezas delRey de Portugal; e partido elle, 
dali h poucos dias partió Afonfo Dalboquer
que pera Cochim , meado Dezembro do 
anno de treze, e como chegou, fez preflcs 
Miguel Ferreira criado delRey D. Manuel 
com quatro encavalgaduras pera ir por Em- 
baixador ao Xeque Ifmael, com a mefma 
inítruejao que tinha dado a Ruy Gómez, 
que lá mandava, (como atrás na primeira 
tomada de Goa fea dito,) que nao houve

ef-
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94 Comment, de A. Dalboqüerque

effeito ; porque chegando a Ormuz, orde- 
nou Cogeatar Govcrnador do Reyno, que 
o mataflem com peçonha. Ddpachado Mi
guel Ferreira , mandou-lhe Afonfo Dalbo- 
querque dar embarcaçao pera í i , c pera os 
leus , are chegarem a Dabul, porque dali 
havia de ir em companliia do Embaixador 
do Xcque Ifmael, que o eílava eíperaudo, 
e fez mercé ao leu meflageiro, de que foi 
muito contente ; e elle ficou-o tanto da pef- 
foa de Afonfo Dalboquerque, que o man- 
dou tirar polo natural pera o levar ao Xe- 
que Ifmael. Partidos os Embaixadores , e 
Miguel Ferreira, eílcve aínda Afoníb Dal
boquerque alguns dias em Cochina proven
do couias que eram neceífarias ; e acaba
das , deixou D. Garda de Noronha leu fo- 
brinho pera defpachar as naos da carrega, 
que aquelle anno haviam de ir pera Portu
gal , e encommendou-lhe muito o gazalha- 
do dos Embaixadores do Çamorim , que 
haviam de ir nellas, e que mandaíle córiccr- 
tar toda a Armada, que eílava emCochim, 
pera no verao feguinte navegar pera onde 
Ihe parecefle mais ferviço delRey de Por
tugal; e partio-fè pera Goa.



C A P I T U L O  XVIII.

Dos Embaixadores , que o Xeque IJmael 
mandou ao Rey de Cambaya , e ao 

Hidalcao y e o fundamento de 
fuas embaixadas.

C Omo o Xeque Iímael delejava muito 
de trazer todos os Reys da India á fiia 

amizade , e a feguirem a l'ua cepta, man- 
dou por muitas vezes feus Embaixadores ao 
Rey de Cambaya , e ao Cabayo, porque 
tena o perfuadido eftes, que eram muito po- 
dcroíos , e de grandes eftados , os outros 
fácilmente viriam ao que elle quizeíTe: E o 
anno de treze , qüe Áfonfo Dalboquerque 
entrou o eftreito do mar Roxo , tornou a 
mandar Embaixadores aos melmos Reys 
com cem cavalgaduras cada hum, etendas 
muito ricas pera feus apofentamentos, ebai- 
xelas de prata de feu férvido. A inftrucjao 
de fuas embaixadas era , que aceitaífem a 
fuá carapuja , e mandaílem 1er o livro da 
fuá ora^ao em as fuas Mefquitas: e com o 
mefmo requerimento mandou outro aoRey 
de Ormuz , o qual polo confelho que Ihe 
Cogeatar tinha dado, como tenho dito, e 
tambem por Rexnordim, que governava a 
térra, fer Perfio de na âo , ouve pouco que 
fazcr com o Rey em aceitar a carapuja, e

ora-
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oracao do Xeque Ifmael, e fazer-fe leu tri
butario. O Embaixador, que hia pera o Hi- 
dalcáo , chegou á Cidade de Calbergate, 
onde elle eftava , c levou-lhe certos caval- 
los de prefente, com cubertas muito ricas, 
c pannos de brocado , e feda da Períia, e 
algumas pegas de ouro, e prata , e eímeral- 
das, c huma porcelana deTurqueía meaá, 
( c dizia Diogo Fernandez Adail de Goa, 
que Afonfo Dalboquerquc lá tinha manda
do , que fe neíte tempo acliou prefente, que 
era coufa muito pera ver;)  e como ali che
gou , mandou logo hum meífageiro vilitar 
Afonfo Dalboquerquc a Goa , como atrás 
fica dito. OHidalcáo reccbeo muito bem o 
Embaixador, e paífados alguns dias, defpa- 
chou-o, dando-lhe em repolla, que diíTelTe 
ao Xeque Ifmael, que folgava muito com 
fuá amizade , mas que nao havia de acei
tar outra lei , nem outra oragáo, fenáo a 
em que le creara, e deo-lhe algumas joias 
pera o Xeque Ifmael, c mandou-o a Dabul 
pera dali embarcar, e chegado, mandou o 
mclTageiro, que tenho dito , a Afonfo Dal- 
boquerque.

O outro Embaixador, que foi ao Rey 
de Cambaya, chegou a Champanel, e foi 
muito bem recebido delle, e mal despacha
do, por huma defaventura que Ihe aconre- 
ceo, e foi affi. Ao tempo que elle Embaí-
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xador chegou , havia poucos dias que era 
vindo á Corte o fiiho mais velho do Rey 
de Mandao , acompanhado de alguns val- 
fa llos feus, que oquizeram feguir, apedir- 
Ihe ajuda de gente pera lançar fora do Rey- 
no hum feu irmao mais moço, que iè tinha 
alevantado com elle por morte de feu pai. 
0  Embaixador como foi na Corte, tomou 
converfaçao com elle , e per muitas vezes 
o convidou a cear j e huma noite, eftando 
fis depois da cea, como o moço era gen
til homem, lançou mao dclle, (porque ef- 
tes Ifmaelitas sao mais tocados dette pecca- 
do çujo , fegundo fama, que nenhuns ou- 
tros Mouros daquellas partes da India.) O 
inoço começou a bradar, e acudio-lhe logo 
toda a fuá gente. O Embaixador vendo ef- 
te alvoroço , lançou o moço fora, e fez-le 
forte nas cafas , e começou-iè a defender 
da gente que o combatiam. Como cfta no
va chegou ao Rey de Cambaya , mandou 
toda a fuá guarda, e apagou-le o arroido, 
lendo jà mortas de huma parte, e da outra 
fetenta, ou oitenta peflbas. O fiiho do Rey 
de Mandao , envergonhado difto que lhe 
aconteceo, foi-íe pera os Reys Butos, que 
continam com o ièu Reyno, e elles lhe de- 
ram ajuda contra o irmao, e lançado fora 
do Reyno, ficou em potte delle. Efte Rey
no de Mandao confina tambem com o de 
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Cambaya: he gente muito guerreira, e em 
todos os lugares da raia tem gente de guar- 
nicáo. O Rey pallado, pai delle m ojo, tra- 
zia continuadamente comligo fete, ou oito 
mil mulhcrcs a cavallo, com feus arcos, c 
fréchas por eílado: hiam com elle á caja, 
e a todas as partes onde hia folgar , e na 
guerra nao le aproveitava dellas. O íilho 
como foi cm pone do Reyno, tirou-fe dif- 
fo , e nao quiz que andallem mais com el
le. O Rey de Cambaya aborrecido do que 
o Embaixador fizera , defpachou-o que fe 
folie , tendo-o já delenganado do requeri- 
mento a que viera, e deo-lhe dous Alifan- 
tes, e huma alimaña, que íe chama Ganda, 
e outras muitas pejas em retorno do pre- 
fente que lhe trouxera, e mandou hum Ca- 
pitao com gente, que o levafle até Cúrrate 
pera lhe ali darem embarcajáo pera leu fa
ro , e pefíoa j e chegado a Cúrrate, embar- 
cou-fe logo em huma náo, que eftava pera 
partir pera Ormuz. Os criados, depois del
le partido , fizeram preítes huma náo, em 
que embarcáram os Alifantes , e bicha, e 
todo o fato. Os Mouros da térra como nao 
erain contentes do requerimento, com que 
o Embaixador viera , emmafteáram a náo 
com hum mallo eivado, e alargando-le da 
colla com hum pouco de vento rijo , que 
lhe deo , quebrou , e tornáram arribar a
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Cúrrate , e o Rey tornou áver o feu pre- 
fente. O Embaixador foi feu caminho na 
outra nao , pouco contente do gazalhado 
do Rey de Cambaya, e felo-hia muito me
nos , depois que foubefle o que os Mouros 
tinham feito aos feus criados.

C A P I T U L O  XIX.

Be como Miguel Ferreira, que fo i por Em
baixador ao Xeque Ifm ael, cbegou a 

Taur i z : e do recebimento que Ihe 
fizeram : e do que pafpju até 

tornar a Ormuz.

PArtido Miguel Ferreira de Cocliim, 
chegou a Dabul , onde o Embaixador 

do Xeque Ifmael eftava efperando polo leu 
rneíl'ageiro , e porque elle defejava muito 
que o grande Áfonfo Dalboquerque man- 
daííe vintar o Xeque Ifmael feuSenhor. Co
mo já em fuá companhia hia hum Embai
xador do Hidalcao, folgou muito com fuá 
vinda \ porque era o Xeque Ifmael taogran- 
diofo , que nenhuma outra coufa deíejava 
de ver em fuá Corte, fenao Embaixadores 
de todos os Reys do Mundo. Chegado M i
guel Ferreira, dali a poucos dias fe embar
caran! todos em huma náo, e foram ter a 
Ormuz , e o Rey lhes fez muito gazalha
do , e dali fizeram feu caminho direito a

• • / T i
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Tauriz , onde o Xeque Ifmael eftava , o 
qual era já avifado da ida de Miguel Fer- 
reira por huma carta do leu Embaixador, 
e tambcm do Embaixador do Hidalcáo, que 
hia em íiia companhia. O Xeque límael, 
porque delejava muito a amizade de Afon- 
ío Dalboquerque, pela grande fama que ti- 
n ha delle, quiz fazcr honra a Miguel Fer- 
reira, e mandou aos Senhores da 1'ua Cor
te , c toda a gente de guerra, que o foíTem 
receber, e que Iho trouxeíTem primeiro que 
o Embaixador do Hidalcáo , o qual ficou 
muito agravado , e defcontente, porque o 
nao recebéram com aquella grandeza, com 
que foi recebido Miguel Ferrcira. O qual 
como chegou ao Xeque Ifmael, deo-lhe a 
carta de crenja, que levava de Afonfo Dal
boquerque , que elle recebeo com muitas 
palavras, e moftras de amizade ■> e porque 
Miguel Ferreira hia muito doente, nao tc- 
ve aquelle dia mais prática com o Xeque 
Ifmael, que dar-lhe a carta, e pedir-lhe li
cencia pera fe ir agazalhar, e elle lha deo, 
c mandou ao feu Fyfico mor que o foíTc 
ver, e trabalhaíl'c muito polo dar sao; por
que nao nofazendo aífi, Ihe havia de man
dar cortar a cabeca. PaíTados alguns dias, 
que le Miguel Ferreira foi achando melhor, 
mandou-o o Xeque Ifmael ir pcrante fi, e 
perguntou-lhe polo eftado deíRey de Por-

tu-
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rugai , c da Raynha, e cuja filha era, e a 
maneira das noflas Armas, c como fe fazia 
a guerra, e com quem a tinha, e fe ha via 
muitos cavallos eni Portugal ; e perguntou- 
llie pelas naos , e navegajao da India , e 
outras muitas coufas do poder, e eftado del- 
Rey D. Manuel naquellas partes. E a tudo 
lhe Miguel Ferreira relpondeo conforme 
á inftrucpáo que levava ; e o meifageiro, 
que fora ter com Afonfo Dalboqucrque , 
que a ella pràtica eftava prefente, lhe mof- 
trou o feu retrato que levava, e gavou-lhe 
muito a grandeza da Armada da India, e 
das náos da carga, e que os Reys daquei- 
las partes nao oufavam de mandar fuas naos 
fora dos feus portos lem feguro delRcy 
de Portugal. O Xeque limaci folgava tan
to de ouvir citas coufas , e de faiar com 
Miguel Ferreira pela boa rezao que lhe da
va de tudo , que em quanto o nao defpa- 
chou , o mandava chamar muitas vezes, 
e praticava com elle no eftado cielRey de 
Portugal , e em as coufas da India , e os 
defejos que tinha de fe deftruir o Grao Sol- 
dao , e a cafa de M éca, offerecendo pera 
irto fua pefloa , e eftado. Pallados muitos 
dias que Miguel Ferreira efteve na Corte, 
pedio ao Xeque Ifmael que o defpachafle ; 
porque Afonfo Dalboquerque Capitao geral 
das Indias , polos deíejos que tinha de fa-
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ber novas de fuá Real Peífoa, Ihe manda
ra que fe foífe ornáis cedo que pudefle. O 
Xeque Ifmael folgava tanto com Miguel 
Ferrcira, que o defpachou muito contra fuá 
vontadc , e em fuá companhia mandou o 
meflageiro, que com elle viera por Embai- 
xador a Afonfo Dalboquerque, e hum pre- 
lcnte de muitos pannos de leda , e broca
do , e cavallos acubertados com cubertas 
muito ricas, e íaias de malha, e outras ar
mas , que os Perfas coítumam, e duas vef- 
tiduras de brocado com botoes de ouro, 
cotn que fe veílem, e huma cinta, adaga, 
e terrado, e outras pejas, tudo de ouro, 
e tneio alqueire de turquezas, afli como fa- 
hem da mina ; o qual preíénte, que valia 
muito , repartió Aíoníb Dalboquerque por 
todos os Capitaes, fem tomar nenhuma cou
fa pera íi , fenao os cavallos, que tomou 
pera EIRey D. Manuel , que mandou en
tregar aos Officiaes da fuá feitoria. E  por
que as pejas de ouro Ihe parecéram boas, 
e ferem de hum Principe tamanho , como 
o Xeque Ifmael, comprou-ns aos Capitaes 
polo leu dinheiro , e mandou-as a EIRey 
por D, García de Noronha feu fobrinho. 
Como Miguel Ferreira foi defpachado, def- 
pedio-fe do Xeque Ifmael, e elle, e o feu 
Enibaixador le partíram, e vieram por ibas 
jornadas a Ormuz, e polo caminho foram

gran-
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grandemente feftejados por todos os lugar 
res por onde paflavam. Chegados aOrmuz, 
foram bem recebídos do Rey , e de Rex- 
nordim leu Governador ; e eítando ali es
perando tempo pera palíarem á India, che
gou Afonfo Dalboquerque áíTcntar as cou- 
las deíte Reyno , do qual foram mui bem 
recebidos.

C A P I T U L O  XX.

Como o grande Afonfo Dalboquerque chegou 
a Goa, e das novas que teve de Mala

ca , e o Jocorro que Ihe mandou: e co
mo Fernao Perez Dandrade desba

ratou a Armada dos Jaos.

N A  entrada de Janeiro do anno de ca- 
torze chegou o grande Afonfo Dal
boquerque a G oa, onde achou Embaixado- 

res dos Reys de Pegú, e Siao, e ourro de 
fuá mai, com prefentes de pecas muito ri
cas, e cartas demuitos cumprimentos, mof- 
trando nellas deíejarem muito a amizadc 
delRey de Portugal , e quererem fazer at
iento de trato em Malaca y e como elle dc- 
fejava que o comercio defta Cidade fofle 
muito celebrado de todos os Reys daquel- 
las partes , folgou muito com íiias embai- 
xadas , fazendo muito gazalhado aos Em- 
baixadores. Na companhia deftes Embaixa-
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dores vinha Manuel Fragofo , que elle ti- 
nha mandado com Antonio de Miranda ao 
Rey de Siáo, pera Ihe fazer hum livro de 
todas as couíás, mercadorias, trajos, e cof- 
tumcs da térra, e da altura em que os por
tos della ellavam , que Afonfo Dalboquer- 
que com os prefentes mandou logo a Dom 
García de Noronha, pera que ñas naos da 
carrega , que eílavam preftes pera partirem 
pera eftes Keynos , os mandafle a EIRey 
D. Manuel , o qual Manuel Fragofo Ihe 
deo huma carta de Ruy de Brito Patalim 
Capitáo da fortaleza de Malaca , em que 
Ihe dava conta do eílado della, e como Pa- 
tequitir fe alevantára com os eícravos da 
mulher de Utemutaraja , ( que podiam fer 
leis m il,) e com alguma gente da térra, 
que o quizeram leguir, e nzera huma for
taleza com tranqueiras muito forres , pera 
dali Ihe fazer a guerra, com favor do Laf- 
famana, que andava no eftreito de Sabáo, 
tolhendo que nao vielfem mantimentos á Ci- 
dade; e que vendo elle iílo , mandara Fer- 
nao Perez Dandrade com fuá Armada por 
mar, e Antonio PeíToa com gente por tér
ra cometer as tranqueiras; e que aínda que 
ao entrar dellas palfaíTem muito perigo, por 
o lugar ler em íi forte , com tudo foram 
cometidas com tanto animo , que as entrá- 
ram por forja , matando primeiro muitos

dos
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dos imigos j c que vendo-íe Patequitir des
baratado , fe recolhéra polo rio de Muar 
dentro , e que tinha mandado pedir focor- 
ro de gente ao Rey da Jaoa, prometendo- 
lhe de o fazer fenhor de Malaca. Depois de 
ler Afonfo Dalboquerque ella carta, íoube 
de Manuel Fragolo como era chegado a 
Malaca Antonio de Miranda , e que pela 
achar neíte aperto fe dcixára ficar, e o man
dara com os Embaixadores , que em fuá 
companhia vieram, e que ao tempo de fuá 
partida chegára Antonio Dabreu, que fora 
defcubrir Maluco, e Mendafonfo com to
da a gente a falvamento, tirando Francifco 
Serráo, que perdéra a fuá na Ilha de Ter- 
nate , onde ficava com os que com elle fe 
falváram, e que fe dera tambem com a gen
te da térra, que govemava o Rey daquel- 
las Ilhas, do qual nao dou rezáo, porque 
o fim difto foi depois da morte de Afonfo 
Dalboquerque.

Informado bem Afonfo Dalboquerque 
por Manuel Fragofo das neceflidades de Ma
laca , mandou logo fazer preftes tres navios 
com ccnto e cincoenta foldados , e muitas 
muni$6es de guerra, cFrancifco de M eló, 
Jorge de Brito, e Martim Guedez, que ha- 
viam de ir por Capitáes, porque eftes com 
a mais gente, que era vindo com Antonio 
Dabreu , bañavam até elle prover a forta-
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leza de Capitáo; os quaes chegáram a Ma
laca, eforam muito bem recebldos dos da 
fortaleza, porque com efte novo focorro l'c 
afleguravam do receio , em que os punha 
a grande frota dos imigos que efperavam. 
Dahi a poucos dias ao Sol pollo chegou 
Pateonur com huma Armada de noventa ve
las fobre o porto de Malaca , em que vi- 
riam dez mil homens , (tirando os juncos 
grandes , que deixou no rio de M uar,)  c 
em fuá companhia vinham tambem Pate- 
quitir , e o LaíTamana , e furgíram todos 
afaílados da nofía Armada. Patequitir ven
do tantos navios tao bem armados, e tan
ta gente, mudada a determinado com que 
vinha, que era íahirem em térra, e darem 
na nolía fortaleza, foi-fe a Pateonur, e Laf- 
lamana , e difle-lhes, que lhe parecía que 
nao era tempo pera cometer a Cidade, por
que defembarcando todos em térra, íicavam 
os Frangues fenhores do mar , e podiam- 
lhe qucimar fácilmente toda a Armada , e 
ella desbaratada, íicavam elles perdidos: que 
feria bom confelho tornarern-fe a recolner 
ao rio de Muar , e dali fazerem a guerra 
a Malaca. Como efte confelho parecefle bem 
a todos, huma hora ante menhaa largáram 
as amarras, e fizeram-fe á véla. Femáo Pé
rez Dandrade, que eftava em vigía fobrel- 
les, tanto que os vio ir , mandou levar to

da

106  CoMMENT. DE A. DaLBOQUERQUE



da fuá Armada, e foi-os feguindo, e antes 
oue chegaflem ao rio de Muar , deo nel- 
les, e meteo-lhes muitas naos no fundo, e 
matou-lhes muita gente, ficando dos ñoños 
muitos feridos, e alguns mortos. O Pateo- 
nur como hia na dianteira , em quanto os 
ñoños andavam travados com a fuá Arma* 
da , teve tempo pera le recolher mais de- 
preña , e chegando ao rio de Muar, embar- 
cou-fe no feu junco, e deo á véJa caminho 
da Jaoa , pouco contente defte liicceflo, e 
ficáram os Jaos tao alfombrados do medo 
defte desbarato , ( que foi hum dos honra
dos feitos, que fe uaquellas partes fez,)  que 
nao oufáram mais tomar a Malaca. O  ra- 
tequitir, e o Laflamana nos navios em que 
hiam entráram polo rio dentro, e falváram- 
fe no lértao, e Femao Pérez com ella v iso 
ria recolheo-fe pera Malaca , onde foi re- 
cebido com grande prazer do Capitáo , e 
de toda a outra gente da fortaleza. Ella vi
ctoria , c outras muitas teve Fernáo Pérez 
dos Mouros, em quanto andou por Capi
táo mor naquellas partes, que nao digo par
ticularmente, porque haoutros que efcrevé- 
ram muito delle.
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C A P I T U L O  XXI.

Como o grande Jfonfo Dalboquerque 
mandón Diogo Fernandez de B eja , e Ja
mes Teixeira por Embaixadores ao Rey 
deCambaya: e como chegdram a Qurrate, 
e fe partiram dali pera a Corte.

C Om as novas que Fernao Martinz Evan- 
gelho efcreveo da ida de Miliqucaz á 

Corte do Rey de Cambaya, ficou o gran
de Afonfo Dalboquerque muito defconten- 
t e , e receofo de nao haver effeito o nego
cio de Diu, e de o elle dañar mais do que 
per fuas cartas tinha feiro , de que tinha 
umitas efpcrangas , íegundo lhe Milecopi 
porTriílao Déga tinha efe rito; e com fun
damento de aínda poder fer, mandou Dio
go Fernandez de Béja , e James Teixeira 
por Embaixadores pera tratarem efte nego
cio com o Rey , e por elles lhe mandou 
de prefente hum colar de ouro efmaltado, 
e hum punhal com bainha tudo de ouro 
añilado, e hum criz de ouro, e dez cova- 
dos de veludo preto, .e huma pega de bro
cado verde da Períia, e duas da China, e 
hum bacio de agua as maos com lúa albar- 
rada tudo muito bem dourado. E porque 
ella embaixada fofle com mais authoridade 
que as outras, polo defejo que tinha de fa-

zer
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zer aliento em Diu , mandou-lhe dar vinte 
encavalgaduras, e prata pera férvido de fuá 
xneza, e muitos pedes da térra pera os fer- 
virem , e deo-lhes hum regimentó do que 
haviam de fazer. Partidos Diogo Fernan
dez , e James Teixeira, mandáram diante 
Pero Queimado, eGanapatim Gentio, (que 
labia muito bem a lingua Guzarate,)  que 
folfe pedir feguro ao Rey de Cambaya pe
ra poderem ir a elle, e polos tempos ferem 
roins, tardáram muito no caminho, e che- 
gáram a Cúrrate a quinze dias do mes de 
Mar jo. E porque aínda nao era vindo Pe
ro Queimado, mandáram pedir a Deíturcao 
Regedor da Cidade feguro pera poderem 
defcmbarcar. E como elle tinha ja recado 
do R e y , (que por Pero Queimado fabia de 
fuá vinda,)  que os agazalhafle muito bem, 
mandou-lhe o feguro, e Meacoja, e Mea- 
babu Capitáo do Rey de Cambaya, e hum 
irmáo de Milecopi , em cuja cafa haviam 
de poufar , que os foífem rcceber, e mui- 
tas encavalgaduras pera elles , e pera os 
feus, e carretas pera ofato. Tanto que def- 
cmbarcáram, foram-fe logo a cafa de Def- 
turcáo pera o verem, que eftava doente em 
huma cama \ e depois de paífarem com elle 
fuas cortezias , eftiveram praticando tpdos, 
até que vieram duas cabayas , que o Def- 
turcáo mandou trazer pera dar a Diogo Fer

nán-
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nandez, e James Teixeira, ( porque aquel
lo he feu coftume.) Diogo Fernandez llie 
diflé, que os Embaixadores deIRey de Por
tugal , em cujo nome elles ali vinham, nao 
eram acoítumados a tomar nada, íenao dos 
Reys a que eram enviados; e porque Dcf- 
turcáo íehouve por injuriado diífo pela ne- 
ce/Gdade que tinnam delle, por lhe fazerem 
honra lhas tomáram, e defpedidos delle fe 
foram apoíéntar ñas caías do irmáo de Me- 
lecopi, que eílavam já aparelhadas pera i£> 
fo , c ao outro dia pela menhaá mandáram 
por Duarte V az, e Ruy Paez certas pe jas 
a Defturcao , que elle tambem refufou de 
tomar, e com tudo aceitou-as. Pallados tres, 
ou quatro dias, mandou-lhe dizer o Dcftur- 
cao, que tinha huma carta do Rey feu Se- 
nhor pera lhe dar tudo o que lhe fofle ne- 
ccílario pera íéu caminho, que lhe manda f- 
lem dizer quando queriam partir pera lho 
ter preftes. E  porque nefte tempo chegou 
Pero Queimado, e lhes deo nova que Me- 
lecopi eftava fóra da Corte , defavindo do 
Rey , e no Regimentó que levavam lhe 
manda va que nao fizeílem nada fem elle, 
diílimuláram iua partida , e mandáram di
zer por Duarte Vaz ao Defturcao , que o 
homem que fora polo feguro lhes difiera, 
que o Rey era partido pera a Cidade de 
Patané contra os Reys Butos ; e ¡e
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Afonfo Dalboquerque lhe tinha mandado 
cm leu Regimentó, que tomaíTem a inver
nar a Goa, e a rnoucao era gallada, e nao 
havia tempo pera fazerem huma coufa , e 
a outra, que determinavam de le tornar da- 
li , e que pera a outra mou^ao tornariam 
inais devagar. O  Defturcao lhes tomou a if- 
to por Meababu, que pois tinham já toma
do feguro, e tudo o que era neceífario pe
ra feu caminho eftava preftes , nao lhe pa
recía boa cortezia deixarem de ir ao R ey, 
nem elle daña boa conta de II , fe os dei- 
xaífe tornar fem o irem ver, pois pera iffo 
vinham, e que era neceífario razelo primei- 
ro a faber ao R e y , e vindo recado leu, fa- 
riam o que elle mandaHé.

Como Diogo Fernandez de Béja, e Ja
mes Teixeira viram a determinado do De£- 
turcáo, e que nao podiam fazer outra cou
fa fenao o que elle quizeífe, por darem bom 
rodo á lúa ficada, mandáram-lhe dizer, que 
pois lhe alfi parecia, elles fariam o que Ines 
mandalTe , porque o Capitao geral das In
dias o haveria aíli por bem , que logo le 
queriam partir caminho da Corte. O Def- 
turcáo lhes mandou dar tildo o que lhes era 
neceífario , e Meacamadim Capitao do 
Rey , com trinta peoes frécheiros, que os 
folie apofentando polo caminho, epartíram 
de Cúrrate a vinte e oito dias do mes de

Mar-
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Mar$o, e chegáram a Champanel a quatro 
do mes de A bril, e foram poufar em hu
ma horta junto da Cldade , onde fe veftí- 
ram, e ataviáram pera irem ver Melecopi, 
que eilava cm Champanel , o qual como 
loube de fuá vinda, mandou hum filho feu 
com muita gente de cavallo, e de pé, com 
muitos tangeres, que os foífem receber, e 
ali dormíram aquella noite , onde foram 
muito bem agazal hados, e banqueteados de 
Melecopi, ao qual Diogo Fernandez de Bé- 
ja deo a carta que Jevava de Afonío Dal- 
boquerque, e hum prelente, e deo-lhe con- 
ta do negocio a que hiam, porque aíü lho 
rinha mandado. Melecopi Ines dille , que 
Miliqueaz , depois da partida de Triltáo 
Déga , viera á Corte, e falára por muñas 
vezes ao R e y , dizendo-lhe, que nao défíe 
fortaleza cm Diu aos Frangues, porque fe 
a ali queriam ter era pera lhe tomarem fuá 
terra: que elle tinhaDiu muito forte, enao 
havia modo do poder do Mundo que íobre 
elle vieífe. E depois de pafiarem fobre ifto 
muitas palavras , e lhes Melecopi acoaíé- 
Ihar o que haviani de fazer , e a maneira 
que haviam de ter em leu negocio, fe del- 
pedíram delle , e fe partlram pera Mado- 
val, onde o Rey eítava, e Melecopi man
dou comelles hum homem principal de fuá 
cafa com feis de cavallo pera os acompa-

nha-
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nharem, e difle-lhes que nao poufaflem, íe- 
nao onde aquelle homem iéu lhe ordenafle.

C A P I T U L O  XXIÍ.

De como Diogo Fernandez de Béja , e 
James Teixeira chegdram a M adoval: e 
do recebimentó que lhe fizeram , e o que 
pajfdram com Cjodamacao Alguazil Méf do 
Rey de Cambaya fobre feu dejpacho.

PArtidos Diogo Fernandez, e James Tei
xeira de Champanel , antes de chega- 

rem á Cidade de Madoval , onde o Rey 
eítava, mandáram a Meacamadim, que os 
hia apoíéntando, que foíTe diante a Coda- 
macáo Alguazil mor fazer-lhe a íáber de 
fuá ida ; e elle lhe mandou dizer, que fe 
apofentaflem aquelle dia em huma horta fuá 
fora da Cidade ; e ao outro pela menhaa 
mandou hum homem principal de fuá cafa, 
Turco dena^ao, com trinta de cavados, e 
muita gente de pé , e muitas trombetas, e 
tangeres por elles pera os agazalhar em fuá 
cafa y e chegando todos á porta do feu pa
teo y veio Melique Coadragui, filho de Def- 
turcáo, que era pagem do R ey, recébelos, 
e ali fe defeéram, e entráram em huma fa- 
la, onde os Codamacáo eítava aguardando, 
do qual foram recebidos com muito gaza- 
lhado , e honra, e ali lhe aprelentou logo 

Tom. IK  h Dio-
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Diogo Fernandez o preíente que pera elle 
levava , dando-lhe huma carta de Afonfo 
Dalboquerque ; e depois de eílarem hum 
pouco fálando , difle-lhes , que le foflem 
defcanjar, e que como o Rey viefle, que 
era ido á caja, elle iría ao P ajo, e lhe fa- 
ria a faber fuá chegada , e faberia dellp 
quando quería que o foflem ver , e mañ- 
dou-os agazalhar em hum quarto das lúas 
cafas , onde todos couberam muito larga
mente. Ao outro dia pela menhaa foi o Co- 
damacao ao Pajo, e de lá mandou dizer a 
Diogo Fernandez, e James Teixeira, que 
o Rey era vindo , e que quería que logo 
foflem a elle, e pera os acompanhar man
dou Melique Coadragui com toda a gente 
de cavallo da Corte, com muitos tangeres, 
o qual chegou , eftando já Diogo Fernan
dez, e James Teixeira com toda a fuá gen
te vellida. Pollos a cavallo, foram-fe direi- 
tos ao Pajo , e depois de defcidos, palia
das muitas calas, e pateos, foram ter a hum 
muito grande, onde o Rey eílava lanjado 
em hum carie , com todos os Capitáes do 
leu Reyno pollos pelas paredes em ordem, 
íegundo lúas preíidencias, c chegáram a el
le , (levando diante de fl o prelénte, que 
lhe Afonfo Dalboquerque manaava, por fcr 
elle leu collume,)  e íizeram-lhe fuá corte- 
zia ao nolfo modo, e o Rey Ihes fez mui-
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to gazalhado, inoltrando ter muito conten
tamento de fua vinda ; e depois de lhe to
dos os que levava comfigo beijarem a mao, 
deo-Ihe Diogo Fernandez a carta que leva
va de Afonío Dalboquerque, que logo leo, 
porque era em Arábigo i e depois de lida, 
diíTe-lhe Diogo Fernandez, que Afonío Dal
boquerque Capitáo geral da India lhe man
dava fua (galerna, e offerccer toda a Arma
da deiRey de Portugal pera o fervir com 
ella. O Rey lhe agradcceo muito leus oflfe- 
recimentos , e perguntou-lhes como ficava 
Afonfo Dalboquerque , e a elles como fe 
achavam do cambino. PaíTado iíto , apar- 
tou-os Melique Coadragui pera o cabo do 
pateo, e ali Uies trouxe duas cabalas de bro
cado pera Diogo Fernandez, e James Tei- 
xeira, e outras de veludo de edres pera os 
mais que com elles hiam. Acabado de as 
veftirem, tomára outra vez afazer cortezia 
ao R ey, ao modo da terra, e elle Ihes dif- 
fe, que fe foíTem pera a poufada, e que do 
negocio a que vinham deíTem conta a (Jo- 
damacáo, que elle os defpacharia logo.

Ao outro dia, depois de comer, man- 
dou-os Codamacáo chamar , e difíe-lhes, 
que lhe diíTeíTem tudo o que queriam do 
R ey, porque lhe tinha mandado que os def- 
pachaíTe logo. ¡ Diogo Fernandez lhe diíTe, 
que a principal caufa de íua vinda era pe-
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dir-lhe lugar em Diu pera fazer fortaleza, 
pera nella ter légura a gente , e fazenda 
delRey de Portugal ; porque Afonfo Dal- 
boquerque , Capitáo geral da India, efpe- 
rava de ter grande trato no Reyno de Cam- 
baya , e que defta maneira teria o Rey os 
Portugueíes mais pegado? comíigo pera o 
íervirem , e a fuá Alfandega lhe rendería 
dobrado do que rendía. O C^odamacao Ihes 
refpondeo , que até aquella hora nunca fe 
falára em fortaleza, fenáo em Bacar, a qual 
elle concederá a Triftao Déga , quando lá 
fora ; e que pera ter amizade com o Rey 
de Cambaya, e trato em leu Reyno abai- 
tava Bacar , porque nome de fortaleza era 
muito odiofo. A  iíto Ihe dille Diogo Fer
nandez , que a gente, e fazenda delRey de 
Portugal nao havia de eftar em Bacar, fe
náo em muito boa fortaleza , por lha nao 
roubarem , e mataren! os leus, como fize- 
ram cmCalicut, Coulao y e Malaca; e que 
fe nelles tiveram fortalezas, como agora ti- 
nham, tudo eílivera feguro, e a paz, e ami
zade confcrvada. E  porque EIRey de Por
tugal defejava de a ter verdadeira com o 
Rey de Cambaya, lhe mandava pedir for
taleza em Diu ; e por aquí lhe deram ou- 
tras muitas rezóes que faziam ao calo. O 
Codamacáo Ihes refpondeo, que por amor 
de Afonfo Dalboquerque aprefentana ao Rey

to-
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todas aquellas rezoes , e trabalharia muito 
polos defpachar o mais cedo que pudelTe. 
E dali a tres días mandou-os Codamacáo 
chamar ánoite, (porque as cafas fe corriam 
humas pelas outras,)  pera Ihes dar o deípa- 
cho ; e difíe-lhes , que dizia o R ey, que 
pela amizade que delejava de ter com El- 
Rey de Portugal, e tambem por Iho Afon- 
fo Dalboquerque Capitao geral da ludia 
mandar requerer , era contente de Ihe dar 
fortaleza em hum deftes lugares, qual qui- 
zefle, a faber, Beroche, Cúrrate, Maim, 
Dumbes, ou Bacar, e que de qualquer lu
gar deftes que quizeííe aceitar, lhe manda
ría logo fazer feu defpacho ; e íé ifto nao 
quizeílem , que lhe náo parecia bom cora
d o o do Capitao geral da India. Diogo 
Fernandez lhe refpondeo, que elle nao tra- 
zia comifsao de Afonfo Dalboquerque pe
ra poder aceitar fortaleza fénáo em D iu; e 
que pois elle era huma peíToa táo princi
pal, e em que o Rey tinha muita confian
za , que devia de olhar muito bem quanta 
honra , e proveito ganhava em as gentes 
delRey de Portugal terem trato em fuá tér
ra , porque defta maneira fe tornaría a eno- 
brccer , e a render muito mais do que fo- 
hia , e as fuas naos navegariam feguras, 
fem lhe ninguem fazer nojo. O  Codamacáo 
lhe diíTe, que fe o Rey tiveíTe paz, e ami

za-
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zade com o de Portugal, fe Ihe tolheriam 
navegarem as íuas náos pera o eftreito , e 
pera Adetn, nao levando eípeciarias. Re- 
fpondeo-lhe Diogo Fernandez, que nao era 
rezáo, que as náos de Cambaya navegaíTem 
pera aquellas partes , pois era gente, com 
quem EIRey de Portugal tinha guerra , e 
que a verdaaeira amizade havia de fer ami
gos de amigos, e imigos de imigos. Coda- 
macao lhe diíTe, que pois as náos de Cam
baya nao haviam de navegar feguras pera 
o eftreito , e pera Adem , onde era a fuá 
principal navegajao, que proveito tinha o 
Rey da amizade delRey de Portugal ? e que 
ifto que lhe o Capitáo geral da India pe
dia, tinha elle dado a Miliqueaz, que era 
hum eícravo íeu; e que íenao eram conten
tes do deípacho, que elle nao havia de fa
jar mais niíTo ao Rey. Diogo Fernandez 
lhe reípondeo, que como fe nao contenta- 
riam os Guzarates de navegarem pera Ma
laca , Pegú , Martabane, Bengala, e Or- 
muz, e pera todas as outras partes, que ef- 
tavam a férvido delRey de Portugal, e ti- 
nham paz com elle, e nao pera o eftreito, 
eAdem, com quem tinha guerra? osquaes 
o Capitáo geral da India determinava com 
fija Armada ir diftruir, e que depois de ter 
feito aíTcnto naquellas partes , podiam as 
náos de Cambaya lá ir com fuas mercado-

rias;
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rias ; e que pois determinava de nao falar 
ao Rey mais naquelle negocio , que Ihe 
mandalTe dar defpacho daquillo que dizia, 
pera darem rezao de il a Afonio Dalbo- 
querque , porque elles determinavam de ie 
partir , e acabada efta pràtica iè tornaram 
pera Tua cafa.

C A P I T U L O  XXIII.

Ve como Diogo Fernandez, e James Tei- 
xeira fe  defpediram do Rey de Cam- 

baya , e fe  partéram : e o quepaf 
fa r am até chegarem aGoa.

P  Aliados tres dias ,  mandou o Ĉ odama- 
cao dizer a Diogo Fernandez , e James 

Teixeira. que fe foíTem deípedir do R ey, 
porque os tinha já defpachados ; e eilando 
elles pera ir , chegou Melique Coadragui 
com muita gente de cavallo, como da pri- 
meira , e entrando no Pa$o , deram a to
dos cabaias que veftíram , e adagas, e ca- 
marabandes , com que le cingíram, e affi 
foram beijar a mao ao Rey , o qual lhes 
difle, que fe foíTem a Qjdamacao, que el
le lhes daría feu defpacho, dizendo-lhes mul
tas palavras de amizade , que diíTeíTem da 
fuá parte a Afonfo Dalboquerque. Defpe- 
didos, vieram-fe a cafa do C]odamacao, e 
elle lhes deo huma carta do Rey pera Afon-
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ib Dalboquerque, e hum prefente de cou
fas de Cambaya, e huma bicha por fer cou
fa monftruofa , e nunca villa neftas partes, 
a qual eílava em Champanel , e que elle 
Iha mandaría a Cúrrate. E como foram def. 
puchados do Codamacáo, defpedíram-fe del- 
le , e vieram-íe pera cafa, onde já tinham 
carretas preftes , e cavallos, e dali fe par- 
tíram, e chegáram a Cúrrate a oito dias do 
mes de Maio , e polos tempos íérem ja' 
muito forjofos, e nao poderem navegar, in
vernaran! ali. Paflado o invernó, pedíram 
aDefturcao que lhes défíe embarcado, co
mo lhe o Rey tinha mandado , porque fe 
queriam partir, eelle lhes mandou-dar tres 
cotumbas , (que sao huns navios peque
ños ,)  e nelles mandáram embarcar o fato, 
e a bicha, que já era chegada, a qual veio 
a eñe Reyno, e EIRey D. Manuel a man- 
dou ao Papa , e no caminho le perdeo a 
nao em que hia. Depois do fato fer todo 
embarcado, deipedíram-ie de Defhircao, e 
dali fe foram acompanhados de dous Ca» 
pitaes do Rey de Cambaya , até o. lugar 
onde haviam de embarcar, e defpedidos del- 
les, partíram-fe caminho da India, e chegá
ram a Goa a quinze dias do mes de Setem- 
bro , onde acháram Afonfo Dalboquerque 
muito agallado, porque lhe tinha dado hum 
Regimentó ¡ em que lhes mandava, que em

ne-
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nenhuma maneira do Mundo invernaíTem 
em Cambaya , e até aü nao tinha fabido 
nenhumas novas delles. Diogo Fernandez, 
e James Teixeira lhe deram conta de tudo 
o que paflaram, ecomo o Rey cftava mui- 
to fóra de lhes dar fortaleza em Diu, por
que Miliqueaz o eftorvava com groffas pei- 
tas que dava a Bilirrane, que era a princi
pal mulher que o Rey tinha, e que o go- 
vernava , e que os lugares que lne davam 
pera afazer vería por aquella carta quetra- 
ziam.

Efte Reyno de Cambaya amigamente 
foi de Gentíos , e confina de huma parte 
com as térras dos Reysbutos polo porto 
de Barapatane, e com o Reyno de Decam 
por hum porto , que eftá entre Chaul , e 
Maim : terá cento e trinta leguas de corta: 
jaz quaíi em pónta, e pera dentro do íer- 
táo terá feflenta leguas de largo : he térra 
cha, muito abañada de mantimentos, e ha 
nelle muitos cavallos, e muito bons. Con
fina tambem polo íertao com o Reyno de 
Delij , e com o Reyno de Mandou, que 
sao dous Reys muito poderofos; e quando 
os Portugueses defeubríram a India, havia 
duzentos annos que era fenhoreado de Mou- 
ros , e foi defta maneira. Tem Cambaya 
huma Ilha pegada á térra firme talhada a 
pique , que fe chama Betexagor, na qual

os
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os Mouros Arabios , e Peritos, vindo ali 
tratar de mercadoria com os Gentíos, fize- 
ram huma povoa^ao , e comejáram-fe al- 
liar com elles; e como os Gemios, fegun- 
do fuas crenjas , e religiáo , nao podiam 
ter armas em fuas calas, acháram os Mou
ros diípolijao nelles, e com pouco trabalho 
foram lenhores de todos os lugares, e por
tos das ribeiras do mar, e daii comejáram 
a conquiftar a térra firme, e em pouco tem
po fenhoreáram tudo , e come^áram a fa- 
zer naos de quilha, em que navegavam pe
ra todas as partes da India ; e o legundo 
Rey Mouro, que reinou em Cambaya, que 
foi grande conquiílador, mandou certas naos 
á coila de Meíinde, e dali vieram deman
dar a Cabo de Boa Elperanja, com deter- 
m i na clío de paflarem a ellas partes; e che- 
gando ao cabo, acháram táo fortes tempos, 
que arribáram, e vieram ter á Ilha de Sao 
Louren^o , e por as naos nao ferem pera 
navegar, ficáram nella, epovoáram alguns 
portos, e dizem que dellas naos nafceo ha- 
ver povoa^ao de Mouros na Ilha de Sao 
Lou renco ; e por fer elle Reyno de Cam
baya aballado de todas as mercadorias, na
vegavam pera elle de todas as partes da 
India.

O Rey que reinava, quando Diogo Fer
nandez chegou, era homem de quarenta an-

nos,
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nos, cafado com huma Reybuta, mulher 
de grande prejo, e eftima, que fe chama- 
va Belirrane , e a fora ella tinha quinhen- 
tas. Era grande calador de falcao, e quan
do hia á caja levava fempre comíigo tre- 
zcntos caladores a cavallo. O Rey de Cam- 
baya eflá fempre o mais do tempo na Ci- 
dade de Madoval, por eílar petto das fer- 
ranias dos Reysbutos, com, quem tern fem
pre continua guerra. Terá ella Cidade de 
comprimento huma boa legua : he muito 
vicoia de muito boas aguas, muitos folga- 
res , e muitas cafas, e por iílo eflá nella o 
mais do tempo ; e todo o leu thefouro, ar- 
tilheria, e munijóes de guerra tem na Ci
dade de Champanel , por fer muito forte, 
a qual tem huma fortaleza em hum alto, 
onde edam certos homens principaes , de 
que o Rey fe confia muito, em guarda com 
muita gente de cavallo. Havia nelle Reyno 
de Cambaya, nelle tempo que Diogo Fer
nandez, e James Teixeira lá foram, quatro 
fenhores principaes, que governavam ajuf- 
tija, e fazenda do R e y , e o principal del- 
les era Codamacao , que foi feu medre, 
que o enlinou a 1er, o qual era Turco de 
nacao ; os outros tres fe chamavam Dabia- 
dadur, Adurmaleque, e Adurcao.
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C A P I T U L O  XXIV.

Do que Pero Dalboquerque pajjou na vía- 
geni que fe z  ao Cabo de Guardafum: 

e como o Rey de Ormuz che- 
gou a elle.

DEpois de Pero Dalboquerque íer par
tido de Goa, como atrás fica dito, fez 

fuá viagem direito a Cacotorá pera ali to
mar agua , e naquella traveíTa houve villa 
de tres naos, e arribou a ellas, e por lerem 
de Calicut , e levaron feguro de Afonfo 
Dalboquerque , as largou, e deixou ir feu 
caminho, ñas quaes hiam todos os Merca- 
dores Mouros citantes em Calicut, com fuas 
mulhercs , filhos, e fazendas, que o Rey 
mandou que fe foíTem fóra de feu Reyno, 
como fica dito. Pero Dalboquerque, depois 
de largar as naos , tornou a feu caminho 
via de Cacotorá, e feita fuá aguada, foi-íé 
ao Cabo de Guardafum, e ali andou todo 
o veram, onde tornou dez náos de Mouros 
muito ricas , que hiam pera o eftreito ; e 
por íer já tarde, e os ventos lhe nao darem 
lugar pera ir dar villa a Adem , como lhe 
Afonfo Dalboquerque mandava , foi-íe na 
volta de Ormuz , onde chegou no fim de 
Maio ; e furto no porto , mandou-o o Rey 
Terunxa que reina va, (por oReyCeifadim
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feu irmáo fer morto com pejonha,)  viíltar á 
nao por Hacem Ale , Mouro natural de 
Grada , e por elle lhe mandou dizer, que 
aquella Cidade cílava a férvido delRey de 
Portugal, cujo vaíTalo elle era. Pero Dal- 
boquerque lhe deo grandes agradecimentos 
pela viiitajáo , e que folgava muito de o 
achar naquelle propofito ; e ao outro dia 
pela menhaá mandou a Triílao Déga a tér
ra, eFrancifco Dalboquerque, que fora Ju- 
deo, por lingua, com as caitas que trazia 
de Afonfo Dalboquerque pera o Rey , e

Íiue lhe diflefíe, que fabendo o grande Afon- 
o Dalboquerque leu tio Capitao geral das 

Indias, que o Rey Ceifadim leu irmao era 
morto , o mandara ali pera retifícar as pa- 
zes com elle , que antre ambos foram mi
tas, e pedir-lhe que lhe mandalíe pagar as 
pareas , que lhe eram devidas de dous an- 
nos; e porque elle trazia aquellas náos car- 
regadas de muitas mercadorias, que lhe pe
dia por mercé lhe mandafle dar a fortale
za , que leu tio deixára com eada, pera nel- 
la as agazalhar, e tambem pera a gente que 
ali ficaíTe eftar fegura dos defaftres de Or- 
muz. O Rey lhe refpondeo, que a fortale
za lhe nao podia dar, porque eítava meti
da com os leus Pajos , e por fer pegada 
no mar nao tinha coufa com que mais fol- 
gafle, e que vilTe elle le havia algum lugar

jua-
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junto do mar, ou dentro na Cidade, onde 
pudefle eftar fegura fuá fazenda , e gente, 
que elle lho mandaría logo dar ¿ e que quan- 
to ás pareas, que feu irmáo tinha mandado 
Jium Embaixador a ElRey de Portugal, an
tes de fuá morte, com hum prefente de pé- 
rolas, e outras couíás de milito prefo, pe- 
dindo-lhe que Ihe quitafle as dividas dos 
annos paflados, e que eíperava pela repof- 
ta y e quando lhas nao quizefle quitar, elle 
fe empenharia pera pagar tudo o que de- 
vefle; e que quanto á retificajao das pazes, 
elle eftava preñes pera fazer tudo o que Ihc 
Afonfo Dalboquerque mandava.

Triftáo Déga tornou com efta repolla, 
e como Pero Dalboquerque nao ñcou con
tente della, mandou-lhe dizer, que elle nao 
Ihe mandava pedir os feus Pajos , fenao a 
caía, e fortaleza que feu río corneara a fa
zer á cuña da fazenda delRey de Portugal, 
por vontade de leu irmáo , e de feus Go- 
vernadores , como le podía ver pela carta 
das pazes, que antre elles fora feita : que 
Ihe pedia muito por mercé lha mandafle en
tregar , porque quería defcarregar aquellas 
naos, e comejar a vender liias mercadorias, 
e que tambem Ihe viria proveito na fuá 
Alfandega ; e quanto ao que dizia, que a 
fortaleza eftava pegada com os leus Pajos, 
que iílo era o que elle devia de querer,
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porque quanto mais pcrto de íi tivefle os 
Porruguefes , tanto mais fegura eítaria fuá 
pelToa de feus imigos , e teria leu Reyno 
mais em paz, e feu porto feria favorecido , 
e cheio de todas-as riquezas do Mundo. O 
Rey lhe refpondeo, que era verdade que leu 
irmáo tinha dado lugar pera fe fazer em 
elle huma fortaleza, nao cuidando nos in
convenientes que fe diíTo podiam feguir; e

2ue depois de fer corneada , e Cogcatar 
íovernador do Reyno ver o damno que 

diíTo recebiam os feus Pajos , nao quizent 
confentir que fe acabafle, eeíla fora a prin
cipal caula das diffbrencas, que entre Afon- 
í'o Dalboqtierque, e o Rey leu irmáo hou- 
vera, e que aquella fortaleza lhe devaflava 
os feus Pa^os, e que por ella rezáo, e ou- 
tras muitasr nao podía largar aquella caía; 
e pois pera fazer outra lhe tinha offérecido 
qualquer lugar que quizeíTc, e que lha fa- 
ria á fuá culta , que o devia de aceitar, e 
nao inílílir mais niílo, porque na carra *quc 
lhe o Capitao geral da India efcrevia , o 
havia alE por bem. Triftáo Déga lhe re
fpondeo , que pois quería eítar pela carta, 
e dar outro lugar pera fe fazer fortaleza, 
que Pero Dalboquerque Capitao mór da- 
quella Armada nao aceitaría outro fenáo o 
Efprital , ou Alfandega , porque em cada 
hum deftes mandava Afonfo Dalboquerque

que
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que fe fizeífe, por ferem junto dos feus Pa
ros , onde a gente, e mercadorias delRey 
de Portugal eílariam mais feguras, nao lhe 
querendo dar a fuá. O Rey lhe reípondeo, 
que o Efprital, que lhe Pero Dalboquerque 
mandava pedir, era huma cafa de orajao,

3ue os feus antepaífados fizeram pera reco- 
íimento dos doentes , e peregrinos que a 

Ormuz vieífem , e que feria coufa muito 
vergonhofa pera elle dar a cafa, que eftava 

•offerecida a Déos , pera fazer nella forta
leza ; e que quanto á Alfandega, que era 
huma cafa , em que fe pagavam os direi- 
tos antigamente aos Reys ae Ormuz, que 
tirando-lha, era tirarem-íhe a vida dos olhos, 
e que em nenhuma maneira do mundo lhe 
poaia dar nenhum daquelles lugares , que 
outro qualquer que quizeífe lhe daría, co
mo lhe tinna dito. E  com efta final repoíla 
fe veio Triílao Déga , e dille a Pero Dal
boquerque tudo o que paífára com o Rey.
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C A P I T U L O  XXV.

De como Pero Dalboquerque, vendo que 
o Rey Ihe nao quería dar a fortaleza , nem 
lugar pera fazer outra, Ibe mandou pedir 
huma cafa pera defcarregar as naos ■> e fe  
partió a defcubrir o ejlreito do mar da 
Perjia.

V Endo Pero Dalboquerque as dilajóes 
em que o Rey anaava , e que Jiavia 

muitos dias que eílava ali fem fazer nada, 
mandou-lhe dizer por Triftao Déga , que 
pois fuá vontade , e de leus Governadores 
era nao lhe dar a fortaleza, que o grande 
Afonfo Dalboquerque tinha comefada, nem 
nenhum lugar dos que lhe pedia pera fazer 
outra, que lhe manaaíTe dar huma cala, em 
que defcarregaífe aquellas naos, pera come* 
§ar a vender fuas mercadorias. O Rey mof« 
trando-íe diño muito contente, lhe mandou 
dar as caías, em que eftivera a feitoria del* 
Rey de Portugal a primeira vez que Afon
fo Dalboquerque foi a Ormuz , onde le 
acháram algumas coufas que ficáram nellas, 
pelas nao poderem recolher, as quacsRex- 
nordim mandou entregar a Triftao Déga, 
e Joao Teixeira. E como foram entregues 
das cafas , comegáram logo a deícarregar 
fuas mercadorias. Defcarregadas as naos, 

Tom. IK  1 man-
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mandou-lhe Pero Dalboquerque pór o fo- 
g o ; c aínda que fe nííTo peraeíTe muito di- 
nheiro , que os Mouros davam por ellas, 
ganhou-fe muito em as elles nao terem pe
ra navegar. Feito ifto , mandou a Triáao 
Déga , e Joao Teixeira, que eftiveífem em 
térra por Fcitores daquelías mercadorias, 
e Chrillovao Cercado , e Valco Pirez E£ 
criváo da Armada por feus Efcriváes, e el
le fez-fe preftes com fuá Armada pera ir 
deícubrir o eftreito do mar da Perfía , co
mo lhe Afoníb Dalboquerque tinha manda
do em feu Regimentó ; e eftando com as 
vélas dalto pera fe partir , mandou-lhe o 
Rey dizer por Hacem A le , que lhe rogava 
muito. que nao fízeíle aquelle caminho, por
que as íuas naos eram grandes, e o eítrei- 
to todo dieio de baixos, e Ilhas, que ar- 
rcceava acontecer-lhe algum defaftre. Pero 
Dalboquerque lhe reípondeo , que lhe bei- 
java as maos por aquelle avifo , mas que 
nao podía deixar de fazer aquelle caminho, 
porque lhe tinha mandado o Capitáo geral 
da India que delcubnífe aquelle eftreito to
do; e que tambem lhe mandava, que lou- 
beife fe eftava Harem á fuá obediencia , e 
que pois elle lá lila, que vifle íe lhe com
pila algum férvido, porque com aquella Ar
mada delRey de Portugal fe ofterecia alér- 
vilo , e que aífi l'h© tinha mandado Afonfo

Dal-
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Dalboquerque leu tio; e que lhe pedia mui- 
to por merco, que tivefíe preftes as pareas, 
e carta de ouro , porque tanto que tornaf- 
íe , le liavia logo de partir caminho da In
dia.

Como o Rey de Ormuz vio que toda
vía Pero Dalboquerque por cima do que 
lhe aconlélhava determinava de entrar oeC- 
treito , mandou-Uie dar dous Pilotos, que 
o íabiam bem , c cartas pera no caminho 
lhe darem outros , e tudo o que lhe foffe 
neceíTario , e encommcndou-lhe muito que 
fovorecelTe hum Capitáo feu que lá andava. 
E com ifto le partió a íete dejulho do di
to anno, e entrou polo eftreito do mar da 
Pedia, e defeubrio todos os portos, IUias, 
e lugares, que nelle havia, até huma Ilha, 
que le chama Lulutem ;* e fendo tanto avan
te como Bárem , por os ventos íerem po
nentes , e fazer-íe tarde pera tornar á In
dia , como em leu Regimentó levava, fez 
volta, eftando della dous dias de caminho, 
e veio ter a Raxel, onde achou Mirbuzaca 
Capitáo doXeque Iímael, o qual tinha to
mado vinte tetradas a hum Capitáo do Rey 
de Ormuz. Como Pero Dalboquerque ifto 
foube, mandou-lhe dizer, que o grande Afon- 
fo Dalboquerque o mandára com aquella 
Armada áquellas partes em férvido do Rey 
de Ormuz, que lhe pedia por mercé, que as

1 ii ter-

i
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ferradas , que tinha tomadas ao leu Capi- 
táo, lhas mandalle entregar. O Mirbuzaca 
como nao tinha Armada pera poder reíiftir 
á nofla , mandou-ihe entregar as ferradas, 
e tudo o mais que tinha tomado. E depois 
de o Capitáo fer entregue dellas, partio-fe 
Pero Dalboquerque pera Ormuz, onde che- 
gou a ibis dias do mes de Agoíto, e o Rey 
o mandou logo viíítar por Hacem A le , dan- 
do-lhe grandes agradecimentos do que paf- 
lara com Mirbuzaca fobre as lilas ferradas. 
Triftao Déga , e Joao Teixeira vieram-no 
logo ver á nao , e deram-lhe conta como 
o Rey Uie nao tinha pago as pareas , nem 
feito a carta de ouro, que Ihe deixára dito 
que fizeiTe. Pallados dous dias, mandou Pe
ro Dalboquerque dizer ao Rey por Triftao 
Déga , Joáo Teixeira, e Valco Pirez Ef- 
criváo da Armada , em modo de requeri- 
mento, que pois lhe nao quizera dar a for
taleza , que Afonfo Dalboquerque tinha co
meada , que a repolla diíTo lhe mandalle 
por efcrito , e que as pareas lhe mandalle 
pagar, porque fe nao havia de ir fem ellas 
pera a India. O Rey nao quiz relponder 
por efcrito, edepalavra lhe mandou dizer, 
que a fortaleza, em que lhe tornava a fi
lar , já lhe tinha dito a rezao porque lha 
nao podía dar ; e quanto ás pareas , que 
elle ellava pobre, por muitas defpezas que
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tinha feitas; que lhe pedia que difto, e do 
mais que lhe tinha dito acerca da rinda do 
feu Embaixador , lhe conheceíle, e o podia 
dar por reporta ao Capitao geral , e com 
ifto le defpedio Triftáo Déga do Rey.

P a r te  IV. C ap. XXV. e  XXVI. 133

De como Pero Dalboquerque tornou dper- 
tar con n a das pareas,

e o q com elle: e
de como fe  partió pera a In

dia , e cbegou a Goa.

F Icou Pero Dalboquerque tao agallado 
defta repolla do R ey, que tornou logo 

a mandar Triftáo Déga, que lhe diflefle, que 
pois lhe pagára táo mal o férvijo que lhe 
íizera, em lhe fazer tornar as lúas tetradas, 
que Ibubefle certo, que fe nao havia de par
tir daquelle porto, fem primeiro lhe man
dar pagar todas as dividas que devia. Co
mo lhe Triftáo Déga deo elle recado, fem 
mais eíperar repoda le tornou pera as naos. 
O R e y , e os leus Governadores, vendo a 
determinado de Pero Dalboquerque , re- 
ceando-fe que com ella menencoria lhequei- 
maíTe feíTenta náos de Mercadores, que el- 
tavam no porto, as quaes hiam pera o ef- 
treito , e com a nova que tiveram de elle 
andar de Armada no Cabo de Guardafum,

C A P I T U L O  XXVI.



arribáram ali, aíTentáram todos que pera re
mediar ifto , deviam de trabaJhar por lhe 
pagar o mais que pudeflem, do que lhe era 
devido das pareas; e mandou-lhe logo o 
Rey dizer por Hacem Ale , que pois lhe 
náo quería conhecer fuas ncceílidades, nem 
elperar pela repoda do leu Embaixador, que 
tinha mandado a Portugal, que elle hulea
ría algum dinheiro empreftado pera lhe pa
gar , e feria o mais que pudelfe. Paflados 
tres dias , mandou-lhe por Hacem Ale dez 
mil xerafins , pedindo-lhe muito que lhe 
perdoafle , por lhe nao mandar mais, que 
os Mercaderes eftavam táo pobres , (por 
nao oufarem de navegar por medo da fuá 
Armada,)  que aínda aquillo pudera haver 
com muito trabalho ; e quanto era á carta 
de ouro, que le eftava fazendo, que como 
le acabaílé, elle a mandaría ao Capitao ge- 
ral da India. Pero Dalboquerque , porque 
o tempo nao dava lugar pera elperar, por 
caula da moufao, tomou os dez mil xera- 
íins, e mandou recolher a fazenda, que ain- 
da eftava em térra por vender, ás náos; e 
como teve tudo recolhido , e a Armada 
preftes de manrimentos, e agua pera le par
tir, mandou dizer ao Rey por Triftáo Dé- 
ga , e Joáo Teixeira, que Afonfo Dalbo
querque tinha íabido, que o Xeque Ifinael 
defejava muito Ormuz, que elle da fuá par-
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te lhe pedia por mercè , pois a obrigacao 
de o defender era delRey de Portugal, nao 
confentifie que gente grolla do Xeque If- 
mael entrafle em fuas térras , e mandafle 
apregoar, que nenhuma pefloa da Perita pai
la fie á India, porque Afonío Dalboquerque 
mandava que todo aquelle, que le tomafle 
nefle mar, indo pera Já, folie trazido á e£- 
pada ; que Mercadorcs podiam ir íeguros 
quántos quizeflem. E fèndo calo que a On- 
muz viefie ter algum Embaixador do Xe
que Ifmael pera algum Rey da India, que 
nao le valle comligo mais que cincoenta pef- 
íoas , porque todos os mais que le achaf- 
fem havia de tomar por cativos. E porque 
EIRey de Portugal mandava desfazer o por
to de Baticalá , e quería que todos os car
vallos da Arabia , e Períia foíTem a G oa, 
que lhe pedia por mercè, que todas as ralos , 
que carregaíTcm cavallos , mandafle que fof- 
ion dircitos a Goa , porque ali achariam 
todas as mercadorias que quizeflem ; e que 
fazendo ilio , elle nao daría lèguro a ne- 
nhuma náo pera navegar, fenao a que fof- 
fe direito a Ormuz com mercadorias j e que 
foubefle certo, que toda a que náo fofle a 
Goa, lhe havia de mandar tomar a fazen- 
da, ematar-lhe agente. O  Rey lhe refpon- 
deo , que irem os Mercadores a Goa lhe 
parecía muito beni , mas que havia de íer

com
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com duas condijóes. A  primeira, que efta 
pena fe executaflc naquelles, que claramen
te le vilfe que deixavam Goa por ir a qu- 
tras partes. E  a outra, que mandafle fazer 
muita honra aos Mercadores , e relpeitaííe 
quáo caros eram os cavallos em Ormuz, e 
quanto cufio faziam aos que os levavam; e 
que fazendo ifto, e dando-lhe as mercado- 
rias em prefo que pudeflem ganhar, todos 
os Mercadores folgariam de ir a G oa, fem 
fer neceflario pórem-lhes pena pera os fa- 
zerem lá ir. E com efta reporta fe defpedio 
Triftáo Déga, e Joáo Teixeira do Rey; e 
como foram na nao , mandou logo Pero 
Dalboquerque notificar aos Capitaes fuá par
tida , e ao outro dia pela menhaá deram 
véla, e fez leu caminho direito á India; e 
lém Jhe acontecer couía que leja de contar, 
chegou a Goa com toda fuá Armada a vin- 
te oito dias de Setembro do anno de quator- 
z e , onde achou o Embaixador do Rey de 
Ormuz, que havia poucos dias que chegá- 
ra de Portugal ñas naos, que vieram aquel- 
le anno, e com a chegaaa de Pero Dalbo
querque foi grande alvorojo na Cidade, 
porque já le fabia as grandes prezas que fi- 
zera; e como chegou, foi logo ver a Afon- 
lo Dalboquerque leu tio , e deo-lhe conta 
do que pafiara em lita viagem ; e como o 
Rey de Ormuz tinha tomado a carapuca do

Ae-
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Xeque Ifmael, e mandara rezar a fuá ora- 
cao em todas as fuas mefquitas, e que Rex- 
nordim governava tudo , e que mandára vir 
todos os leus filhos da Perlia , e que hum 
Capitao do Xeque Ifmael, que le chamara 
Mirbuzaca, anclara com huma Armada fe- 
nhoreando todo o eftreito da Perlla. Afon- 
lo Dalboquerque aínda que folgaíle muito 
com a vinda de leu fobrinho, pera íupprir 
as necesidades da India , pezou-lhe de la- 
ber o eftado em que as coufas de Onnuz 
eftaram, c determinou logo comligo lo de 
ir aquelle anno remedíalas, antes que o Xe
que Ifmael meteíTc ali hum pé; e comejou- 
le logo a fazer preñes diílimuladamente, 
moftrando que tudo era pera entrar o eftrei
to de Meca. Valeria eítapreza quarenta mil 
cruzados peraEIRey, ehuma nao carrega- 
da de mercadorias , que fe nao pode ren- 
der, a lora os dez mil xeraiins das pareas. 
E pollo que Afonío Dalboquerque follé 
aconfelhado polos Officiaes deÍRey, que fr- 
zeíTe a carrega daquelle anno a dinneiro, 
por cuitar menos , lembrando-lé da necef- 
fidade da gente, nao no quiz fazer, e man- 
dou pór huma meza na pra â , e pagar a 
todos em dinheiro, e mercadorias, tudo o 
que lhe era derido de leus foldos, e man- 
timentos até aquella hora, com que íicáram 
muito contentes. E  antes que fe elle paga-

men-
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mentó fizefle, aconteceo íer Afonfo Dalbo- 
querque muito importunado de hum Laica- 
rim, que lhe mandarte pagar íéu loldo, que 
morria á fome j e vendo-íc elle íem dinhei- 
ro pera o poder fazer, puxando polas bar
bas , llie dirte : Arrenego da vida em que 
vivo, que queres que te faga ? toma ejfas 
barbas , vai-as empenhar. O Laícarim as 
guardou; e íendo a efte tempo que pagáram 
aos outros fóra, quando veio foi-fe a Afon
fo Dalboquerque, e difíe-lhe: Eis-aqui as 
*vojfas barbas , mandai-as defempenhar, e 
pagai-me. Elle o abrajou , dizendo, que 
quem lherambem guardara as fuas barbas, 
rezao era que forte muito bem pago; e por
que já nao havia dinheiro delRey , man- 
uou-lhe pagar do íeu, e dali por diante lhe 
chamáram o Lafcarim de Afonío Dalbo
querque.

C A P I T U L O  XXVII.
Da chegada doEmbaixador do Rey de 

Narfiuga , e do recebimento que o grande 
Afonfo Dalboquerque lhe f e z : e como o def- 
pachou , e mandou em fuá companhia An
tonio de Soufa , e Jodo Teixeira ajjentar 
o negocio a que viera.

GOm eftas novas, que Pero Dalboquer- 
que deo, do eftado em que as coufas 

de Ormuz ficavam , detenninou o grande
Afon-
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Afoníb Dalboquerque de ir lá aquelle verá© 
com huma groíTa Armada acabar a fortale
za , que deixára comejada , e empoflar-fè 
do Reyno , primeiro que o Xeque Ifmael 
entendeflè nelle, e comejou-íe a fazer pres
tes „diífimuladainente, lem dar conta a nin- 
guem, dizendo que fuá ida havia de fer pe
ra o eílreito de Meca , porque allí lho ti- 
nha EIRey D. Manuel mandado. E  nelle 
tempo chegou hum Embaixador do Rey de 
Narlinga , que le chamava Retelim Che- 
rim, Governador de Bracelor, e dos luga
res da ourela do mar, o qual era o princi
pal homem de fuá caía , e muito aceito a 
elle, e vinha acompanhado de muitos pedes 
da terra, que o ferviam polo caminho. Avi
lado Afonfo Dalboquerque da fuá vinda, 
e a peíToa que era, mandou Pero Malcare- 
nhas Capitao da fortaleza com muita gente 
de cavallo, que o follé efperar fora da Ci- 
dade. Chegado a elle, fez-lhe fuacortezia, 
vindo já acompanhado de muita gente de 
cavallo, e hum Capitao com muitos pedes 
da terra , e trazia diante de lì quatro Ali- 
fantes com feus cállelos de madeira empa
ramentados de lèda, e em cada hum delles 
vinha hum homem honrado Gentío , com 
bacios de agua ás máos deprata dourados, 
em que traziam petólas , e joias de pediat
ria , e outras pe$as ricas da terra, que lhe

o Rey
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o Rey mandava de prefente, e com efte apa
rato chegáram aos pa§os do Cabayo, onde 
Afonfo Dalboquerque eftava, e ali o efpe- 
rou em huma fala grande jnui bem arma
da , e hum docel de brocado com huma 
cadeira de veludo crameíim, em qne eftava 
aflentado , e todos os Capitaes, Fidalgos, 
e gente nobre , que eftavam em Goa , em 
pé ao longo das paredes; porque ainda que 
o grande Afonfo Dalboquerque com osnof- 
los fe tratafle familiarmente, com os Mou- 
ros , e Gentios daqueilas partes guardou 
íempre fuá authoridade, de que naiceo te- 
rem-lhe muito acatamento, e terem-no em 
muito. Como o Embaixador entrou na fa
la , Afonfo Dalboquerque pela qualidade de 
liia pefloa o veio receber ao meio della, e 
dali fe foram ambos ao lugar, onde le ha- 
viam de aífentar, e aífi em pé lhe aprefen- 
tou o Embaixador o prelente que levava, 
c deo-lhe huma carta de cíenla do Rey de 
Narlinga, pedindo-lhe muito que o defpa- 
chafle com brevidade. Afonfo Dalboquer
que lhe dille, que fe foífe repouíár dotra- 
balho do caminho, e que elle vería a car
ta , e o deipacharia, e mandou-lhe dar to
do o neceíiario pera fuá defpeza , e dos 
leus. A o outro dia mandou-o chamar, e 
diíTe-lhe, que o Rey de Narlinga lhe efere- 
vía, que tudo o que lhe elle diílefle da fuá

par-

140 COMMENT. DE A . D aLBOQUERQUE



parte crefle , que quería faber o negocio a 
que vinha pera o defpachar. O Embaixa- 
dor lhe reípondeo, que o Rey de Narfin- 
ga feu Senhor defejava muito de continuar 
a paz , e amizade que tinha feita com El- 
Rey de Portugal, e por ella rezáo, fa beo
do as difrerenjas que havia entre elle, e o 
Hidalcao , determina va de lhe fazer a guer
ra ; e que fe elle eftava ainda na determi
nando pallada , que o avilall'e por hum mef- 
fageiro feu, porque fendo ambos juntos nel- 
ta guerra, havia pouco que fazer em o des
truir , e tambem lhe falou no trato dos ca- 
vallos ; e porque o Rey de Narlinga, de- 
pois de lhe Afonfo Dalboquerque mandar 
cometer por Manuel Fernandez, c Caí par 
Chanoca, que íeajuntaílem ambos pera fa- 
zerem guerra ao Hidalcao , andou lempre 
em dila^Óes fem le determinar , quiz tam
bem dilatar efte negocio até o Rey enten
der , que em fuá mao eftava diftruilo, coin 
lhe tirar o trato dos cavallos , e dalo ao 
Hidalcao; e dille ao feu Embaixador, que 
elle cuidaría naquelle negocio, e lhe reípon- 
deria. O  Embaixador avifou logo o Rey 
de Narlinga delta repolla feca, que lhe Afon- 
fo Dalboquerque deo , o qual como vio 
que elle nao acudía com diligencia adizer- 
lhe que eftava preftes pera ir lobre as tér
ras do Hidalcao , fendo negocio, que lhe
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militas vezes tinha cometido , afléntou que 
podiam lér intelligencias do Hidalcáo , e 
deípachou logo hum meflageiro pera o feu 
Embaixador, dizendo-lhe que apreíTafíe mais 
feu deípacho , e diflefle a Afonfo Dalbo- 
querque , que eftava já em caminho com 
todos leus arraiaes , eíperando feu recado. 
E  vendo elle, que todavía o Rey de Nar- 
íinga le aprelíáva, como homem, que de- 
íéjava de tomar conclusáo no negocio, po
los reccios que tinha do Hidalcáo , deípa
chou o leu Embaixador, e fez preftes An
tonio de Souía, e Joáo Teixeira com dez 
de cavallo, e cincoenta peoes da térra pe
ra os fervirem polo caminho , e mandou- 
os em íua companhia pera aflentarem ella 
amizade; e na inílrufáo que lhe deo de cou
fas que haviam de dizer ao Rey da fuá par
te , dizia, que querendo elle íua ajuda pera 
entrar ñas térras do Hidalcáo, que Iha da
ría, com tal condijáo, que havia de pagar 
foldo a toda a gente que lhe mandarte ; e 
quanto ao trato dos cavallos , que lhe ha
via de dar trinta mil cruzados cada anno, 
com obrigafao de mandar por elles a Goa, 
e pagar os direitos delles , e Baticalá, ou 
Bacalor , qual elle Afonfo Dalboquerque 
mais quizefle. Ellas , e outras couías lhe 
mandou cometer , porque lhe pareceo que 
o  tempo eftava dilpofto pera fazer bom ne

gó-

144 CoMMENT. DE A . D aLBOQUERQUE



P. IV. C a>. XXVII. E XXVIII. 143
gocio com elle, e ás vezes huma boa con
fundo acaba melhor hum negocio , por 
muito grande que feja, que o poder de hum 
Rey. Como foram preltes, partíram-fe, e 
por elles mandou Afonío Dalboquerque hum 
preíente de pejas muito ricas ao R ey, que 
Pero Dalboquerque trouxe de Ormuz , e 
outras de Portugal.

C A P I T U L O  XXVIII.

Como, depois departido o Embaixador 
do Rey de Narfinga, chegou outro do Hi- 
dalcao a falar ñas p a zes, e trato dos ca
ballos t e outro de fita m ai, que veto apref- 
far mais o negocio : e o que o grande ¿tfon- 
fo Dalboquerque nijjo fe z .

S Abcndo o Hidalcáo ,  que o Rey de Nar- 
íinga tinha mandado leus Embaixadores 

ao grande Afonío Dalboquerque, e que le 
fazia preítes com muita gente pera vir Po
bre fuas térras, a íim de lhe fazer a guer
ra, arreceando-fe que aífentaífe com elle o 
trato dos cavallos, que era o principal ñer
vo de fuá defensao, mandou hum meíTagei- 
ro com cartas ao feu Embaixador, que ha- 
via dias que andava em Goa , o qual fora 
em companhia deDiogo Fernandez Adail, 
e Joao Teixeira , que atrás fica dito, que 
Afonío Dalboquerque lá tinha mandado, e

tor-



tornáram-íe lem tomarem conclusao : que 
aprefTaíTe mais o negocio, e que lhe difref- 
le , que pois edava afrentado antre elles, 
que em quanto íé tratallé em concertó de 
paz, nao rolhefre virem as naos dos Mou~ 
ros com íuas mercadorias a Dabul; que lhe 
pedia por mercé mandaffe cadigar os feus 
Capitáes , pois contra elle afrento, que ef
tava feito, tomavam todas as naos que vi- 
nham pera Dabul, porque elle defejava mui- 
to de ter paz , e amizade cora EIRey de 
Portugal , e afrentar o trato dos cavallos, 
como por militas vezes lhe tinha mandado 
dizer por feus Embaixadores , e que Ihos 
nao devia de tirar polos dar ao Rey de 
Naríinga. O Embaixador deo conta de tu- 
do ido , que lhe o Hidalcao efcreveo , a 
Afoníb Dalboquerque , pedindo-lhe que o 
defpachafre, porque o Hidalcao íéu Senhor 
cu ida va que por negligencia fuá deixava de 
o fer. E como a determinado de Afonfo 
Dalboquerque era entretelo , até ver fe o 
Rey de Naríinga quería tomar conclusáo no 
que lhe tinha mandado dizer , porque lhe 
vinha melhor fuá amizade por íer Gentío, 
fe com boa determinado quizefre entender 
na conquida do Reyno de Decam , que a 
do Hidalcao por lér Mouro , com o qual 
nao podía ter nunca verdadeira amizade, 
por amor dos Turcos , que lhe aconfelha-

vam
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•vam que a náo tivefle , refpóndeo-lhe que 
elle o defpacharia.

Pallados alguns dias , vendo a mai do 
Hidalcáo que o governava, que o feu Em
baixador tardava , como ella defejava que 
leu fillio tivefle paz com Afonfo Dalboquer- 
que, mandou-llie por huma criada fuá, mu- 
Iner de muita authoridade, que fora cafada 
com humMouro, que governava fuá caía, 
com huma carta a tratar ella amizade, com 
muitos ofterccimentos, pedindo-lhe que def- 
íachafle o Embaixador de feu filho , que 
íavia muito tempo que lá andava requeren- 

do feudefpacho, e que défle licenca áquel- 
la fuá criada pera lhe comprar alguns ca- 
vallos , de que tinha neceflidade, ( porque 
naquellas térras todas as mulheres nobles an
dana a cavallo , e por efta caufa, além de 
terem neceflidade delles pera a guerra, .va- 
iem muito.) Afonfo Dalboquerque deo li
cenca pera os comprar, e defpachou-a lo
go ; e que diflefle a fuá Senhoria, que el
le tivera muitos negocios em que entender, 
e que por iflb nao pudera defpachar o Em
baixador do Hidalcao leu filho, que o mais 
cedo que pudefle o defpacharia. E porque 
o Embaixador apertava muito com elle em 
feu defpacho, e Antonio de Soufa, e Joáo 
Teixeira náo vinham com recado do Rey 
de Narlinga, porque elperava pera le deter- 

Tom. IV. k  mi-
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minar no que havia de reiponder, e o tem
po de fua panida pera Ormuz le chegava, 
defpachou-o com determinajáo, que quan
do rornafie aflentaria com o que lhe melhor 
partido fizeíTej e polo entreter mandou em 
lua companhia Joao Gonjalvez de Caftel- 
branco , mui bem acompanhado de gente 
de cavallo, e de pé, e por elle lhe relpon- 
deo , que polos delèjos que tinha de fua 
amizade, e vizinhanja, lhe daria todos os 
cavallos que vieflem a Goa, com tanto que 
lhe largarte as térras fifmes , e o paflo da 
terra do Gate pera citar mais lèguro delias, 
e que EIRey D. Manuel leu Senhor lhe fa
ria todas as legu raneas que quizeftè , pera 
eftar lèguro de lhe nao mandar fazer a guer
ra j nem lèr contra elle por o Rey de Nar- 
iinga ; e que quanto era a caftigar os Capi- 
taes , que tomavam as naos , que vinham 
pera Dabul, contra o que eltava aflentado, 
que ilio fazia huma gafé , que andava ale- 
vantada , que elle nao poaia fazer juftija 
dos Portugueles, que com leu feguro rou- 
bavam as naos dos Mouros, pois com me- 
do de os elle caftigar fugiam pera o feu 
arraial, e là eram muito bem tratados del
le ; e que havia poucos dias , que quatro 
Lafcarins roubáram huma náo de Cananor, 
e por acharem acolheita em fua terra , os 
nao podia haver pera os caftigar, que por
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ilío era muito melhor deixalos roubar as 
naos dosMouros. Valeo tanto eftc artificio, 
de que Afonfo Dalboqucrque ufou , que 
tanto que o Embaixador chegou, elcreveo 
logo o Hidalcáo aos Tanadares de todas 
lúas térras, que os Portugueles que íe achaf- 
fem nellas, lnos mandaílem entregar, polu
to que já foífem cafados na térra; e léndo 
Afonfo Dalboquerque em Ormuz , foram 
trazidos a Goa, e entregues ao Capitáo.

A  rezáo delta queixa do Hidalcáo era, 
que Afonfo Dalboqucrque enfadado delle x 
por recolher em íua térra alguns Portugue
les deíTa gente baixa , a que fazia muita 
honra, e gazalhado, mandou íécretamente 
dizer a Duarte de Soufa , que andava em 
Dabul em huma galé, como íica dito, que 
como alevantado tomaíTe todas as náos de 
Mouros que vielfem ao porto , aínda que 
levaílém ícguro feu ; e porque de todo íe 
nao danaflem alguns toldados , que anda- 
vam alvorojados polos grandes partidos 
que lhe o Hidalcáo fazia, mandou prender 
liurn, que teve por informado que andava 
dizendo que fe havia de ir pera elle, fe lhe 
náo deífem huma certa coula que pedia, e 
xir fer engenhofo , e fáber fundir artilhe- 
ria, mandou-o enforcar, e dizia o pregáo: 
Enforcam ejle bomem , porque cuida que 
prejia pitra alguma coufa. Tendo-íe fálado

Jfc i¡ pri-
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primeiro com o Vigairo em fegredo , que 
com toda a Clerifia lho folTem pedir, e do 
caminho o tornáram á cadeia, e arrependi- 
do o íoldado da fuá determinagao , man- 
dou-o foltar, e tornados eftes Embaixado- 
res com repolla , acháram Afonfo Dalbo- 
querque morto.

C A P I T U L O  XXIX.

De como chegou D . Garda a Goa com 
os navios, que mandara concertar em Co- 
cbim : e como o grande Afonfo Dalboquer- 
que fez, fuá Armada prefies pera fe  par
tir , e mandou Jorge Dalboquerque por Ca- 
pitao de M alaca, e o que paf/ou no cami
nho.

DEpois defes Embajadores partidos, 
dahi a poucos dias chegou D. García 

de Noronha com os navios, que ficára con
certando em Cochim , e com fuá chegada 
comefou logo o grande Afonfo Dalboquer
que a aparelhar fuá Armada; e porque El- 
Key D. Manuel Ihe tinha muito encom- 
mendado, quepartmdo da India pera algu- 
iba parte , deixafle as coufas della de ma- 
neira , que pudelTem dar rezáo de fi, vin- 
do-lhe algum trabalho , ( porque confervar 
o ganhado era mais que ganhar outras de 
novo:) entendeo em prover toda# asforta-

le-
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lozas da India de gente, artilheria, e man- 
timentos, e nido o mais necelTarío em mui
rá abaftanca , e mandou a D. García que 
tivefle cuidado de fazer preíles a Armada. 
Feito iíto, mandou vir Jorge Dalboquerque 
de Cochim, e defpachou-o com huma Ar
mada de quatro vélas , com duzentos ho
rneas , e todas as munifóes de guerra, que 
eram neceflarias, pera ir por Capitáo a Ma
laca, e a Pero Mafcarennas que fe tornad
le pera Cochim a acabar leu tempo, e deo 
a capitanía deGoa a D.JoaoDéífa. £  por
que Afonío Dalboquerque determinara de 
invernar em Ormuz, e no verao que vinha 
ir tomar Adem, e entrar o eftreito do mar 
Roxo , mandou-lhc que lhe fizefle quatro 
galés, e feitas lhas mandaífe a Ormuz apa- 
relhadas de tudo o que folie neceílário. E  
eftando já preftes pera le partir , mandou- 
lhe o Camorim pedir licenga pera mandar 
duas naos a Adem, de que le elle efeufou, 
dizendo, que aquillo era contra o concertó 
que ambos tinham feito, e que elle eftava 
de caminho pera Adem, e nao quería que 
foflem diante avifar o R e y : todavía por ci
ma deltas rezóes , e outras, que lhe deo, 
apertou mais o Camorim no feu requeri- 
mento. Vendo Afonlb Dalboquerque ifto, 
fez da neceílidade virtude , e mandou-lhe 
dizer que era muito contente de lhe dar li-

cen-
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cen£a pera aquellas que pedía, nao levando 
pimenta , (pofto que era térra de imigos 
delRey de Portugal leu Senhor,)  com tan
to que os Mercadores de Calicut Ihe fizef- 
fem á fuá cufta duas galés grandes , e pe- 
dio-lhe ifto por le efcufar; mas os Merca- 
dores polo grande ganho que tinham em 
mandarem fuas mercadorias ao eftreito, fo- 
ram contentes de as fazer; e porque fe fi- 
zeífem com mais diligencia , deixou pera 
negoceador dellas Duarte Barbóla , e num 
carpinteiro com outros da térra pera as fa- 
zerem , porque fuá determinado era, de- 
pois que entrou o eftreito do mar Roxo, 
reduzir toda a Armada da India a galés.

Eftando Jorge Dalboqucrque já preftes 
com fuá Armada , deípedio-le de Afoníb 
Dalboquerque, e partio-fe do porto de Goa 
hum lábbado pela menhaa, efem lhe acon
tecer nada no caminho , chegou a Pacé a 
tempo que o R ey, (que era milito fervidor 
delRey de Portugal,)  eftava preftes com fuá 
gente pera dar batalha a hum Senhor da 
térra, que fe tinha alevantado contra elle; 
o qual fabendo da chegada de Jorge Dal
boquerque, mandou-o logo viíitar, pedin- 
do-lhe que quizelfe fer com elle naquelle 
feito , porque confiava que com fuá ajuda 
haveria vitoria de feus imigos. Jorge Dal
boquerque lhe mandou dizer, que de mili

to
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to boa vontadc o ferviria j mas que havia 
de ier com condigno, que o deixaíle fó cont 
liiat gente cometer os imigos , porque elle 
efperava na miíericordia de Déos de lhe dar 
vinganja delles, e que fe puzefle em hum 
outeiro alto com todo leu arraial, com ra
mos ñas maos , e que dali vería como os 
Portuguefes peléjavam. Concertado iito, aba- 
lpu Jorge Dalboquerque com todos os feus, 
e fói cometer os imigos , que citavam em 
hum baixo , ficando-lhc o Rey com toda 
fuá gente ñas coilas; e deo nelles com tan
to esforzó , que os desbaratou , e poz em fú
gida, matando infinidade delles, erccolhco- 
fe pera o porto , onde tinha fuá Armada. 
O Rey mandou aos feus que léguilTem o 
alcance aos imigos, e elle veio-fe pera Jor
ge Dalboquerque, dando-lhe grandes agra- 
decimentos, c muitos louvores daquelle fei- 
to , que foi huma das grandes Vitorias, (por 
os noflos ferem tao poucos,)  que naquel- 
las partes fe houve. Jorge Dalboquerque 
le defpedio do Rey , offerecendo-lhe feu 
férvido cada vez que o houvcílé miíler , e 
foi-fe embarcar, e fez leu caminho direito 
a Malaca, e em chegando tomou pofle da 
fortaleza, e Ruy de Brito Patalim embar- 
cou-fe na meíma Armada , e veio-le pera 
a India, e chegando a C oa, achou o gran
de Afonfo Dalboquerque falecido. Altan de
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i p  Comment, de A. Dalboqvekque

Jorge Dalboquerque fer muito Cavaleiro, 
teve tanta conta com fua alma, que da pri- 
meira vez que foi a Malaca por Capitao 
trouxe dez mil cruzados, e da legunda que 
tornou levou doze, e trouxe dez, o que fe 
agora nao coftuma.

C A P I T U L O  XXX.

Do confelbo que o grande Afonfo Dalboquer
que teve jobre o caminho que faria  : e 

como fe  ajfentou que foJJé a Ormuz : 
e das novas que teve, chegan- 

do a Mafcate.

TEndo o grande Afonfo Dalboquerque 
aífentadas todas as coufas da India, e 

as fortalezas próvidas de todo o necesa
rio, e huma Armada preñes de vinte e feis 
velas, de que eram Capitaes D. Garda de 
Noronha, Pero Dalboquerque, Lopo Vaz 
de Sampayo, Diogo Fernandez, Aires da 
Silva, Simao Dandrade, Duarte de Melo, 
Vafeo Fernandez Coutinho, Antonio Fer
reira , Fernao Gomez de Lemos, Antonio 
Rapofo, Ruy Galvao, Jorge de Brito, Je- 
ronymo de Soufa, Silveílre C orfo , Manuel 
da Coila, Pero Ferreira, Joáo Pereira, Fer
nao de Refènde , Frandfco Pereira, Joáo 
Gomez, Joáo de M eira, Nuno Nunez Ra
pofo , Pero Corjo Femáodianes, e Vicente



Dalboquerque, que eraCapitáo da nao Na- 
zarcth , em que Afonio Dalboquerque leu 
tío hia, foi-fe embarcar avinte dias deFe- 
vereiro do dito anno , e depois de lerem 
embarcados, mandou chamar todos elles Ca- 
pitaes á fuá náo, e D. Joáo Défla Capitáo 
da fortaleza de G oa, e D. Sancho de No- 
ronha Alcaide mor, fendo tambem prelen- 
te Nicolao Ferreira Embaixador do Rey 
de Ormuz, que o Setembro paliado chega- 
ra de Portugal com repolla de fuá embai- 
xada -y e depois de todos juntos, lhes diífe, 
que elle tinha aquella Armada preftes com 
todos os mantimentos que pudera recolher j 
e fegundo tinha villo polos róis da térra, 
haveria nella mil e quinhentos Portugueíes, 
e íetecentos Malabares, e que EJRey Dom 
Manuel lhe cfcrevia cada anno. que cum- 
pria a íeu férvido entrar o mar Roxo , e 
fazer huma fortaleza em Adem, e que aquel- 
je anno lhe eícrevéra huma carta, em que 
lhe fazia a meíma lembranja ; e tambem 
lhe dizia , que folgaria muito de íé aífen- 
tarem as couías de Ormuz ; e que elle ti
nha por nova certa que o R ey, depois da 
morte de Cogeatar, tinha tomado a carapu- 
9a , e orajao do Xeque Ifmael , que era 
hum cornejo pera vir a fer íenhor do Rey- 
no , como melhor labia Nicoláo Ferreira 
fcu Embaixador, que ali e fla ^  prelente. E

'  Por*
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porque EIRey D. Manuel lhe elcrevérá 
apertadamente íbbre eftas duas coufas, que
ría faber delles a qual dellas feria mais leu 
fervijo ir com aquella Armada , fe entrar 
o mar R oxo, e razer fortaleza em Adem > 
ou íegurar Ormuz de maneira que o Xeque 
nao meteflé o pé nelle. Acabado de lhe 
apreíentar todas eftas couías , houve entre 
elles differentes pareceres , porque a huns 
parecía bem entrar o eftreito , e fazer for
taleza em Adem, e a outros que íe acabaló
le a de Ormuz , que tinha corneada. E 
por atalhar a eftas amérenlas, quiz Afonfo 
Dalboquerque, antes de aífentar nada, fa
ber o parecer de Nicolao Ferreira, o qual 
dille que o Rey de Ormuz feuSenhor, que 
o mandara por Embaixador a EIRey de 
Portugal , era morto, e que efte Govema- 
dor, que governava o Reyno, era natural 
da Períia, vaífalo do Xeque Ifmael, e que 
tinha comligo dentro em Ormuz íete, ou oi- 
to fobrinhos leus que mandavam tudo, e que 
eftes cada vez que lhes viefle bem, matariam 
a efte Rey que reinava , como íizeram ao 
Rey feu Senhor, e entregariam o Reyno ao 
Xeque Iímael; e depois de 1er em pone del- 
le , feria máo de lanzar fóra, e que por ifto 
eftava tao dañado, que lhe parecía que devia 
de ir a Ormuz, e léguralo, porque ifto era 
o que mais cumpria a EIRey de Portugal.
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Acabado Nicoláo Ferreira de dizer feu 
parecer, difleAfonfoDalboquerque que el
le nao tinha dúvida ier o eftreito fecho 
principal de toda a India , e deítruijao do 
Grao Soldáo, e cafa de M éca, le nelle fi- 
zeíTcm fortaleza; mas que iíto havia de lér 
quando as ncceflidades da India nao foílem 
tamanhas, que lhe fizeífem mudar o coníe- 
lho , e pera lereni focorridas de Portugal 
havia miíter dous anuos. E além diíto , o 
que lhe mais fazia efpertar os fentidos de 
íua obriga^ao, era 1er certificado, que o Rey 
deOrmuz tinha aceitado acarapu^a do Xe- 
que Ilmael, c fuá ora^ao, e Reys Nordim 
leu Governador ler Perfio de najao , ho- 
mem velho, e cubijofo, em cujo poder e£* 
tava todo o thelouro, e fazenda do R e y , 
e ter comfigo muitos filhos, e tambem ver 
os Embaixadores do Xeque Ilmael , que 
continuamente entravam na India, e os ne
gocios que comejava a ter com os Reys, 
e Senhores dclla , e os prefentes que lhe 
mandava , que por ellas , e outras muitas 
rezóes, que nao dizia, lhe parecía que de- 
viam de ir aíTentar as coulas de Ormuz, 
porque nelle teriam largas dclpezas pera 
í'uas neceffidades, e paga de loldos da gen
te , e acabado elle feito, de ali lhe ficava 
mais ázo, e diípoíljáo pera entrarem o mar 
R oxo, e deílruirem a Armada do Soldáo,

e ca-
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e cafa de Méca. E porque os mais deftcs 
Capitáes foram deíte parecer, mandou Afon- 
fo Dalboquerque fazer hum aliento, em que 
aílináram todos j e delpedido de Joáo Déf- 
fa Capitao da Cidade, ao outro día quarta 
feira de cinza , vinte e hum do dito mes 
de Fevereiro , fe fez á véla com toda fuá 
Armada, e dia de Noífa Senhora de Mar
co chegáram fobre Q iriate, e ali acháram 
huma Armada do Rey de Ormuz, que an
da va guardando a colla dos Nautaques , a 
qual como reconheceo a noíTa, fez-lé nou- 
tra volta. Afonfo Dalboquerque fez leu ca- 
minho direito a Maícate, onde furgio pera 
tomar mantimentos , e agua. Os Regedo- 
res da térra como víram a noífa Armada, 
lembrando-fe do paífado, vieram logo com 
grande preíente vilitalo. Elle lhes perguntou 
por novas de Ormuz , e diíferam-lhe que 
naveria hum mes, ou dous, que Reys Ha- 
med Mouro da Períia , fobrinho de Reys 
Nordim, que era Governador do Reyno, 
fe alevantára com a fortaleza , e cafa do 
R ey , e o tinlia prezo, e a Reys Nordim, 
e leus filhos, e abíolutamente governava a 
térra , e que algumas cartas fuas, que ali 
eram vindas , vinham já feladas do leu fi- 
nete , e que tinha em Ormuz quinhentos 
archeiros da Períia, e tres irmáos feus ; e 
de fobrinhos, e primos com irmáos haveria

em
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em Ormuz até vinte e cinco cafas, os quaes 
fizera vir da Perfia a viver aJi. Com eftas 
novas, que Ihe os Regedores deram, ficou 
Afottíb Dalboquerque hum pouco agalla
do , por lhe parecer que nao eílavam as 
coufas de Ormuz tao facéis de aííentar, co
mo elle cuidava , lembrando-lhe tambem 
quantas vezes tinha efcrito a EIRey D. Ma
nuel , que tomaíle conclusáo ñas couías de 
Ormuz , porque ellava em condi^ao de o  
perder, fe lhe nao acudiíTe com tempo.

C A P I T U L O  XXXI.

De como o grande Afonfo Dalboquerque Je 
partió de M afcate, e chegou a O tm uz: 

e dos recados que mandou ao Rey, 
e do mais que pajjou.

DEpois de o grande Afonfo Dalboquer
que ter íábido dos Regedores de Maf
cate todas eftas novas que tenho dito, man- 
dou-lhe dar algumas pecas que trazia , e 

tomado agua , e mantimentos, defpedio-fe 
delles, e fez feu caminho direito a Ormuz, 
lém tomar outra térra, e chegado ao por
to , mandou íalvar a Cidade com toda a 
artilheria. Ficou o Rcys Hamed táo efpan- 
tado da Armada , e da gente , que logo 
mandou viiitar Afonfo Dalboquerque aa 
parte do Rey por Hacem Ale com hum

pre-
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prefente de coufas de comer, e hia em fuá 
companhia Miguel Ferreira , que Afonfo 
Dalboquerque tinha mandado por Embai- 
xador ao Xeque Ifmael, como atrás tenho 
dito , o qual havia dias que ali eítava , c 
hum Embaixador do Xeque Ifmael , que 
vinha em fuá companhia, efperando tempo 
pera palfarem pera a India; e depois de lhe 
Miguel Ferreira dar larga conta de feu ca- 
minho , perguntou-lhe Afonfo Dalboquer
que pelas coufas de Ormuz como eílavam; 
e elle lhe dille tudo o que os Governado- 
res de Mafcate tinham contado , e Reys 
Hamed' tanto que o vira no porto , dera 
mais largueza ao R ey , e foltára Reys Nor- 
dim , e os íilhos da prizáo em que os ti
nha j e que havia poucos dias que era en
trado em Ormuz Abrahem Beque, hum Ca- 
pitao principal do Xeque Ifmael, com feis, 
ou lete fervidores coinligo , e que a outra 
gente, e cavallos deixára da banda da tér
ra firme, e que elle perguntára ao Embai
xador do Xeque Ifmael a que vinha elle feu 
Capitao, eelíe lhe difiera que era pera man
dar dali hum meflageiro com vinte caval
los , e cartas ao Rey de Cambaya. Afonfo 
Dalboquerque guardou em fi ella diífimula- 
da vinaa de Abrahem Beque, e como Ca- 
pitao prudente nao fe defcuidou do que lhe 
cumpria fazer, e mandou diilimuladamente

guar-
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guardar toda a Uha em roda com as galés, 
e bargantins que levava, pera que ncnhuma 
gente eílrangeira entrañe em Ormuz, e dil
le a Miguel Ferrcira, que le folie pera tér
ra , e eftivefle com o Embaixador do Xe- 
que Ifmael , até que lhe elle mandaílé re
cado do que havia de fazer. Dcfpedido Mi
guel Ferreira, chamou Hacem A le , e man- 
dou-o a térra, e em fuá companhia Duar- 
te Vaz criado delRey D. Manuel, que la
bia muito bem a lingua , com recado ao 
R ey, eReys Nordim, lem fazer ncnhuma 
memoria de Reys Hamed. Chegado Duar- 
te Vaz ao R e y , dillé-lhe da parte de Afon- 
fo Dalboquerque, que o Embaixador, que 
o Rey Ceifadim leu irmao tinha mandado 
a ElRey de Portugal , eltava ali com elle 
com cartas, e repolla de fuá embaixada; c 
por elle le tornar á Fé em que le creára, 
e achar o R e y , e Cogeatar mortos que o 
mandáram , nao oufára de ir a térra, que 
lhe mandaíle hum filho , ou íobrinho de 
Reys Nordim, que Acalle por arrefens na 
fuá náo, e que lne mandaria o feu Embai
xador pera lhe dar o recado que trazia, e 
que lhe perdoafle pedir-lhe arrefens, porque 
ElRey de Portugal leu Senhor affi o man- 
dava que o fizefle , e que elle por alguns 
inconvenientes mandava vigiar a Ilha, pera 
que naCidade nao entrañé gente de armas}

que

Parte IV. C apitulo  XXXI. iyp



que Ihe pedia omandaífe apregoar, porque 
todo o que fe achaífe fem feu mandado, 
havia de mandar cortar a cabera , e que 
ifto fazia por bem, e aíTocego da terra ; e 
que outras coufas que tinha pera fajar com 
elle, lhe mandaría dizer, depois que ouvif- 
fe o recado que lhe o feu Embaixador tra- 
zia delRey feu Senhor. O  Rey refpondeo 
a Duarte Vaz , que folgava muito com a 
vinda do leu Embaixador, e que a tornar- 
fe Chridao fem íiia licenza nao tinha que di
zer, que elle falaria com os feus Governa- 
dores , e do que aíTentaflem lhe mandaría 
repoda ; e ao outro dia mandou hum fìllio 
de Reys Nordirn mofo pera arrefens á nao, 
e como lá fo i, mandou Afonío Dalboquer-

3 ye Nicolao Ferreira mui bem acompanha- 
o , e Pero Dalpoem Secretario da India 

com elle , e Alexandre de Ataíde lingua; 
e acabado Nicolao Ferreira de dar ao Rey 
as cartas que trazia, e a repoda de lúa em- 
baixada, fe tornou pera a náo ; e nede ef- 
pa£o que o mancebo edeve eíperando pela 
tornada de Nicolao Ferreira, Aíbnfo Dal- 
boquerque lhe perguntou polo negocio de 
ReysHamed como pafTava. O  mancebo ef* 
taya tao alfombrado, e havia tamanho sie
do , que náo oufou de dizer coufa nenhu- 
ma , e vendo-o affi táo atemorizado, náo 
quiz ter mais pràtica com elle , e chegado

Ni-

l 6o  CoM M EN T. DE A .  D a LBOQUERQUE



Nicolao Ferreira, defpedio-o. Afonfo Dal- 
boquerque , dcpois de lhe Pero Dalpoem, 
e Nicoláo Ferreira darem conta do que pai
la ram , perguntou-lhes por ReysHamed que 
homem era ? elles lhe difleram que era hum 
homem alvo, mancebo de trinta annos, bem 
difpofto. e de boa preíenja, e que era lia- 
vido por homem de esforzó, emuito ama
do da gente de guerra, e que eftava encos
tado á cadeira do Rey com hum terrado, 
e huma mao polla na adaga, e que o Rey 
nao refpondia mais que o que lhe elle di- 
zia. Afonfo Dalboquerque como nao que
ría dilafóes, e Sabia que Reys Hamed ef
tava em determinado de defender Ormuz , 
mandou chamar os Capitács i  fuá nao , e 
difíc-lhcs, que pois o Rey de Ormuz pela 
carta que lhe EIRey D. Manuel eícrcvéra , 
tinha villo l'ua determinando, que elle que
ría entender logo ñas coufas de Ormuz, eirt 
quanto ellavam de boa digeftao , que lhe 
difleftem o como, ou o cm que cometaria 
com o R ey; e depois de praticarcm huma 
coufa, e outra muito bem, diíTe D. García 
em nome de todos , que naquelle negocio 
nao havia que dizer , que pois a fortaleza 
que deixára comeada eftava aínda aífi , e 
na Cidade nao havia outro lugar mais acom- 
modado pera o íérvijo delRey que aquel
lo , que efte deyia de pedir pera le acabar, 

Tom* JK  L e  nao
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e nao cometer outras coufas novas, porque 
ícría coufa de dilagao; e que devia de man» 
dar pedir ao Rey apoíéntamento na Gda- 
de pera os Capitaes, e gente, que houvef 
le de eftar em térra em guarda dos Offi- 
ciaes, que haviam de trabalhar na obra.

Com efta determinajao dos Capitaes, 
mandou Afonfo Dalboquerque a térra Dio- 
go Fernandez de Béja, Pero Dalpoem Se
cretario , e Alexandre de Ataíde lingua, e 
difie-lhes , que difleífem ao R e y , que elle 
folgaria de falar com os íéus Governado- 
res , pera aííentarem algumas couías, que 
cumpriam a leu férvido; que Jhe pedia mui- 
to por mercé , que Ibes mandafíe que fot 
íem falar com elle , e levaffem o contrato 
que tinlia feiro com o Rey Ceifadim , e 
Cogeatar, porque quería eftar por elle. Da
do efte recado ao R e y , Reys Nordim lhes 
refpondeo em íeu nome', (porque Reys Ha- 
med era tao foberbo , que nunca quiz ter 
prática , ncm recado com Afoníb Dalbo
querque ,)  que o Rey de Ormuz era filho 
delRey de Portugal , e a Cidade, e tudo 
o mais de íeu Reyno era leu, e que faria 
tudo o que elle mandafte y porém que era 
neceflario dar cónta diflo a feus Govema- 
dores , que elle lha daría aquella noite, e 
ao outro dia pela menhaá Ine mandaría a 
repolla, £  como foi menhaa, veio Hacem

, A le
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Ale á náo de Afoníb Dalboquerque, c es
tando prclentes rodos os Capitaes, lhc dif
ie , que o Rey praticára com os leus Go- 
vernadores o que Ihe mandara dizer, e que 
verdaderamente elle deíejava de lhe fazer 
todos os férvidos que pudeíTe, e principal
mente o que lheEiRcy de Portugal, (que 
rinha como Pai,)  mandava: que obrigalo 
polo contrato , que tinha feito, era pedir
me a fortaleza , que tinha metida com as 
ibas cafas; que lhc pedia muito por mcrcé 
que lha largafle, e elle lhc daría outro lu
gar qual quizeífe pera fazer outra , e que 
pera ifto náo era neceflario contrato. Afon- 
fo Dalboquerque, e os Capitaes, depois de 
paífarem aígumas práticas íobriflb, afléntá- 
ram que lhe alargaíTe a fortaleza, com tan
to que lhe déífe em arrefens, pera cumprir 
o que prometelfe, dous filhos de Reys Nor- 
dim , e com ella repolla mandou Afoníb 
Dalboquerque a térra Pero Dalpocm, Ma
nuel da Colla, e Alexandre de Ataíde lin- 
gua, que foi l’empre em todos os recados. 
O Rey lhe refpondeo, que pera lhe dar os 
arrefens, que lhe Afoníb Dalboquerque man
dava pedir, era neceífario faber primeiro o 
lugar onde elle quería fazer a fortaleza; e 
com ella repoda fe tornáram , e veio com 
elles Hacem Ale pera faber a determinadlo 
de Afonfo Dalboquerque. E  elle lhe dille, 
*■ J l ¿i fa-
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falando-lhe hum pouco menencorco , que 
difleíTe ao R ey, e aos feus Governadores, 
que náo entendía a maneira do feu nego
ciar, que lhetinha mandado dizer quealar- 
gando-Ihe aquella caía , em que tinha co- 
mejado a fortaleza , lhe daría lugar pera 
fazer outra qual elle quizeffe ; e pedindo- 
Jhe arrefens pera eílar léguro difto, lhe re- 
ípondia que lhe Hornearte primeiro o lugar, 
e que entao llie daría os arrefens: que dif- 
feíTe ao Rey , qüe elle tinha feito hum con
trato com íeu irmao, e com Cogeatar feu 
Govemador , polo qual quería eftar ; que 
mandafle Reys Nordim falar com elle , e 
o levarte , porque em tudo o cumpriria: 
que elle nao quería as íiias caías , nem a 
fuá mefquita , fenao a que á curta delRey 
D. Manuel leu Senhor tinha corneada; e 
que íoubeffe ccrto le lha nao entregarte, 
que havia de deftruir Ormuz, e fobre efla 
penden^a morrer elle, etodos osPortugue- 
fes que ali eftavam.
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C A P I T U L O  XXXII.

Be como o Rey de Ormuz mandou Rey y 
Nordim fa ja r com o grande Afonfo 

Dalboquerque fobre a entrega da 
fortaleza  : e o que fobre 

ijfó pajfáram.

C Hegado Hacem Ale a térra , contou 
ao R ey , e leus Governadores tudo o 

que pafíara com o grande Afonfo Dalbo
querque , e a repolla que lhe dera, da qual 
o R e y , e todos ficáram mui agallados por 
verem lúa determinado , e logo tomou a 
mandar Hacem Ale com recado, pedindo- 
Ihe que le nao agaftaífe, que logo manda
rla Reys Nordim fcu Governador fálar com 
elle , e afíentaria tudo como fea Senhoria 
quizeífe. E  porque Reys Nordim era ve- 
lho , e gotoib, e nao podía febir á fea náo, 
que lhe pedia por mercé fe quizeífe ver 
com elle em huma galé , e que mandalfe 
arrefens pera ficarem em térra. Ao outro 
dia pela menhaa fe foi Afonfo Dalboquer
que á galé grande, de que eraCapitáo Sil- 
veílre Corjo , acompanhado de todos os 
Capitaes, echegou-fe junto de térra, e man
dou LopoVaz deSampayo, Simáo de An- 
drade, Aires da Silva, Pero Dalboquerque,
Duarte de M eló, eVafeo Fernandez Con-* *
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tinho , que foflem nos feus bateis a térra 
pera lho trazerem, e levaífem Diogó Fer
nandez de Béja pera ficar por arrefens. Che- 
gados os Capitaes a térra, foi Diogo Fer
nandez entregue a hum Capitao do Rey de 
Ormuz , e Reys Norditn entrou no batel 
de Lopo Vaz de Sampayo, e com elle Reys 
Mudafar irmao de Reys Hamed , e dous 
criados de Reys Nordim , e vieram-fe affi 
todos juntos á galé , onde Afonío Dalbc- 
querque eftava, o qual como vio Reys Nor
dim abra§ou-o, e fez-llie grandes gazalha- 
dos, e depois de ademados, faláram hum 
pouco ñas coulas palladas da primeira vez 

. que viera a Ormuz, PaíTada ella prática, 
perguntou-lhe Reys Nordim fehavia de ha- 
ver Rey em Ormuz ? Afonfo Dalboquerque 
lhe refpondeo, que l i , eftando á obediencia 
delRey D. Manuel feu Senhor , e guar- 
dando-íe o contrato que era feito. Reys 
Nordim lhe diífe, que o Rey polo ter por 
pai lhe mandara pedir que lhe largaflc aquel
la caía, qile eftava pegada com os feusPa- 
£os , e por lhe fazer mercé lha alargara. 
E  porque as achegas neceflarias pera fe fa
zer outra feriam trabalhofas de ajuntar em 
tao breve tempo como elle quería, que o 
Rey era contente de lhe alargar a fea for
taleza que tinha corneada , e que a acaba f- 
fe muito embora , porque Ormuz, e todo

o Rey-
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o Reyno era delRey de Portugal , e am
bos uíaram nefte negocio de manha ; por
que o Reys Nordim com o rcceio que ti- 
nha de Afonfo Dalboquerque pedir o E£- 
prital, que era huma cala de limita venera
d o  entre ellcs, quiz antes dar a noíTa for
taleza , que eftava comecada, que os arre- 
fens que lhepediam. E  Afonfo Dalboquer
que pedia o Éfprital, porque lhe deflem a 
fortaleza, por eftar no mellior lugar da Ci- 
dade , e íobre dous portos principacs del- 
la , hum de Levante, e outro de Ponente. 
Aílentado ifto, difle-lhe Reys Nordim , que 
EIRey de Portugal na repoda das cartas 
de fuá embaixada remetía tudo a elle: que 
lhe pedia por mercé pois aíli era, que em 
nome delRey de Portugal quizeííe jurar o 
contrato que eftava feito , c que elle tam- 
bem o juraría em nome do Rey de Or- 
muz. Afonfo Dalboquerque poz a mao em 
hum livro, e jurou de cumprir todas aquel
las coufas que eftavam no contrato, e Reys 
Nordim tirououtro do ceio pequeño, eferi- 
to em letras mourifeas, dourado por cima, 
e em nome do Rey jurou de eftar femprc 
á obediencia delRey de Portugal, e de leus 
Govemadores.

Feitos eftes juramentos, mandou Afon
fo Dalboquerque dar a Reys Nordim huma 
cabaia de brocado com botóes de puro, e

hum
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hum ramal de contas de ouro muito grof- 
fas, e a Reys Mudafar outra de cetim cra- 
mefim com botóes de ouro, e por Nicoláo 
Ferreira mandou hum colar de ouro efinal- 
tado muito rico aoR ey, mandando-lhe pe
dir muitos perdóes, por nao 1er coufa co
mo iua peliba merecía, e fez mercé a Ha- 
cem Ale de cincoenta cruzados, e cinco co- 
vados de eícarlata : e dille a Reys Nor- 
dim , que difíeflé ao Rey , que lhe pedia 
muito por mercé , que mandaffe logo cer
rar a porta da fortaleza , que hia pera os 
feus Pajos, e abrir outra, que vinha pera 
a praia, e que lhe déífe apoíentamentos na 
Cidade pera a gente até le acabar a forta
leza ; e que em final de paz, e amizade, 
mandafle arvorar aquella oandeira fobre os 
leus Pajos, que lhe logo deo, das Armas 
de Portugal, porque folie notorio a todos 
que eftava á obediencia delRey de Portu
gal. Reys Nordim lhe dille . que tudo le 
faria como elle mandava , e pedio-lhe fe- 
guro pera virem os Mouros da térra firme 
com mantimentos , c mercadorias á Cida
de , e elle lho deo , com tanto que nao 
viefle de miltura com elles gente de guer
ra , porque achando-íe nao havia de dar 
vida a nenhum; e deípedindo-le Reys Nor
dim , quizera-lhe Afonío Dalboquerque per- 
guntar polo negocio de Reys Hamed cor

nía
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mo paflava , e nunca pode, porque Reys 
Mudafar nunca o deixou falar com elle íiS. 
Reys Nordim íé foi pera térra acompanha- 
do de rodos osCapitaes comoviera, eDio- 
go Fernandez le veio pera as náos. £  o 
Rey mandou logo arvorar a bandeira no 
mais alto corucheo dos leus Pagos ; e co
mo foi viña das náos, deíparou toda a ac- 
tilheria. Acabado Reys Nordim de dar con- 
ta ao Rey do que pallara com Afonío 
Dalboquerque, mandou logo fechar a por
ta que hia pera os fcus Pacos , c abrir a 
outra, que vinha pera a ribeira. Feito ifto, 
mandou dizer a Afonío Dalboquerque, que 
a porta da fortaleza eftava aberta, que po
día mandar tomar poíTe della cada vez que 
quizcíTe ; e elle mandou logo D. Alvaro 
de Caitro, e Lopo de Azevedo com a gen
te da Ordenanza , que foflem tomar pofle 
da fortaleza, que foi Domingo de Ramos, 
derradeiro dia do mes de Margo do anno 
de mil e quinhentos e quinze, com grande 
prazer, e muito tirar de artilheria; e como 
foi noite , com D. García leu íobrinho, e 
alguns Capitáes foi ver a fortaleza, e á en
trada da porta íe alléntou em joelhos , e 
com muitas lagrimas deo gragas a Noflo 
Senhor por lhe dar a lúa cafa lem guerra, 
nem morte de gente; e ao outro dia man
dou fazer huma paligada ao longo da praia
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de feftos cheios de térra , e entre elles af- 
fentar a artilheria, e ordenou dentro da pa
lizada algumas cafas de madeira , pera fe 
nellas recolherem os bombardeiros , e offi- 
ciaes da obra, e alguma gente da Ordenan
za. Acabado iíto, que durou poucos dias, 
veio-le Afonío Dalboquerque apolentar na 
torre da menagem , que eftava meia feita, 
e mandou alojar a gente da Ordenanca no 
Elprital.

C A P I T U L O  XXXIII.

Como Reys Nordim mandou dizer por Ale- 
xa adre de Ataíde lingua ao grande Afon- 

fo  Dalboquerque o negocio de Reys 
Hamed, e o que nijfo pajjou.

f  Aliadas todas ellas coufas , mandou o 
grande Afonío Dalboquerque dizer a 

Reys Nordim por Alexandre de Ataíde lin
gua , que elle tinha fabido, que Reys Ha
med leu lobrinho eftava empollado da ca
fa do R ey, e de todos leus theíouros, e o 
tinha como prezo : que lhe rogava muito 
Ihe mandafle dizer íecretamente o como ci
te negocio paflava. Reys Nordim, pollo que 
com o medo que tinha do Ibbrinno , nao 
oufava de falar , com tudo magoado de o 
ter tirado de fuá honra , mandou dizer a 
Afonfo Dalboquerque, que depois do Rey

Cei-
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Ceifadim fer morto, elle alevantára elle que 
agora reinava, e que pera feguranga defeu 
eftado meterá das portas a dentro do Pago 
Reys Hamed leu iobrinho , e dous irmaos 
leus; e por elle ficar como cabega principal 
na cafa do Rey morto , depois do falcci- 
mento de Cogeatar , governava o Reyno 
por elle Rey lér mogo, e pallado hum ati
no , que eftava na polfe , o Reys Hamed 
pedirá aoRey o lugar da governanga, que 
Cogeatar tinha , e as lúas calas , em que 
fohia póufar , de que le eícufára por mui- 
tas vezes, e que polo defviar defte propofi- 
to Ihc dillera, que fizelfe preíles certas ara- 
laias, porque o quería mandar por Capitáo 
dellas contra os Nautaques, e depois de ef- 
tarem preftes, pagára num mes de loldo á 
gente, que com elle havia de ir , e o fizera 
embarcar , e que Reys Hamed, depois de 
fer no mar, fe aefembarcára, eentrára com 
maior foberba do que fohia em cafa do 
R e y ; e huma noite que chovia, por con- 
fentimento de leus irmaos , que dormiara 
dentro nos Pagos, entrou com aquella gen
te que levava , e foi ter á cama , onde o 
Rey eftava com fuá mulher , e tomando-o 
pela máo , arrancara de hum tergado, di- 
zendo-lhe fe via elle que o podía ali matar. 
O  Rey vcndo-o lobre íi , com medo da 
mortc, langou-fe aos feus pés, e difle-lhe,

que
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que o náo mataíTe , que tudo faria quanto 
elle quizeffe, e com ifto logo o Reys Ha- 
med le apoderára de toda lúa caía, e the- 
fouros, e com o favor que tinha de leus ir- 
maos o prendéra a elle, e leus lilhos, e o 
día que lila Senhoria chegára áquelle porto 
o íoltára, ao qual negocio nao pudera re- 
liftir, por eílar em huma cama muito doen- 
te da Iba gota ; e que Reys Hamed tanto 
que fe apoderára do Rey , nunca mais o 
deixára, trazendo-o como prezo, e que lhe 
nao confentia falar com ninguem, íénáo pe- 
rante fi , de que elle eftava muito fentido, 
e que nao era poderolo de dar nenhuma 
coufa de fuá íazenda, porque Reys Hamed 
tinha as chaves de todo leu thefouro, dan- 
do-lhe lómente cem xerafins cada anno , e 
tudo o mais gaftava como quería , e que 
defta maneira eftava o Rey fóra de feu ef- 
tado, e elle do governo aa térra, e Reys 
Hamed fenhor de tudo. Alexandre de Ataí- 
de foi com elle recado a Afonlo Dalbo- 
querque , de que licou muito efpantado, 
porque deixára Reys Nordiin entregue ao 
outro Rey paflado ; e tornando-o logo a 
mandar, diífe-lhe, que diflefle ao Rey que 
o Embaixador do Xeque Ifmael lhe man
dara dizer que quería vir a elle, que antes 
que lhe falaiTe era neceflario ver-íe com 
Reys Nordim, que lhe pedia por mefeé lhe

man-
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mandaílé que lhe vieíTe ali falar á fortale
za , e mandou Antonio Rapolo, Nuno Mar- 
tinz Rapofo , e Pero Dalpoem Secretario 
que fofiem por elle, o qual veio acompa- 
nhado de todos os Mercadores, e homens 
principaes da térra, e em fuá companhia vi- 
nha Reys Mudafar irmao de Reys Hamed. 
Afonfo Dalboquerque fez a todos muita 
honra, e gazalhado, e deo-lhes juramento

2ue foíTem fempre fiéis valíalos do Rey de 
>rmuz, e fecumprilfe gaftarem fuas fazcn- 

das até morrer por leu férvido, que o fizef- 
lem : e afll lhes fez jurar , que nao reco- 
nheceflcm por Governador do R ey, e Rey- 
no a ncnhuma outra pefloa, fenao a Reys 
Nordim, a quem elle entregara a governan- 
$a do outro Rey que era morto; c que tam
ban lhcs jurava de os ter , e manter em 
juftica , e defender o Rey de feus imigos; 
e o mefmo juramento deo a Reys Muda
far , que nao obedecefíe aos mandados de 
outro Governador da térra a fóra ao R ey, 
fenao a Reys Nordim ; e pollo que elle qui- 
zera diílimular com o juramento , todavía 
fez o que lhe Afonfo Dalboquerque man- 
dou. Acabado ifto , defpedio Reys Nor
dim , e em le querendo ir apartou-íe com 
elle pera o cabo da cafa com o Secretario, 
e Alexandre de Ataíde lingua, e ali lhe dif- 
fe Reys Nordim o mefino que lhe já tinha

man-
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mandado dizer, e que Ihe pedia muito por 
mercé que lhe honraíTe aquellas cans, e nao 
confentifle que no cabo de fuá velhice fof 
fe avexado , e tirado de fuá honra , p0is 
lempre fora leal ao Rey Ceifadim feu Se- 
nhor, e a eñe com quera agora vivia. Afon- 
fo Dalboquerque lhe dille, que íé nao agaf- 
taíTe , porque lhe prometía de muito cedo 
tirar Reys Harned lora de Ormuz, e o Rey 
ficaria livre , e elle em toda fuá honra co
mo lempre eftivera.

C A P I T U L O  XXXIV.

De como o Embaixador do Xeque Ifmael 
veto ver o grande Afonfo Dalboquerque : 

e do recebimento que lhe f e z , e do 
mais que com elle pajfou.

DEpois de eftar o grande Afonlb Dal
boquerque apoíentado na nolla fortale

za , mandou-lhe o Embaixador do Xeque 
Ifmael dizer por Miguel Ferreira, que que
ría vir a elle , e dar-lhe o recado que lhe 
trazia de feuSenhor. Afonlb Dalboquerque 
Ihemandou dizer, queaquelle dia nao po
día fer, porque tinha alguns negocios pera 
defpachar, que ao outro o deípacharia. E 
mandou logo fazer preñes diante da forta
leza , (onde vinha ter huma rúa principal da 
Cidade,) hum eílrado grande de madeira com

tres
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tres dcgráos , todo alcatifado de alcatifas, 
e armado por derredor de muitos pannos, 
e lumi docel de brocado, e algumas almo
hadas de veludo verde podas no eftrado, e 
duas cadeiras da meíma cór , franjadas de 
ouro. E mandou aos Capitáes da Ordenan- 
ça, que tivcílem preftes fuá gente muito bem 
armada , ( que podiam fer feiscentos ho- 
mens, ) e todos os béfteiros, e efpingardei- 
ros, e que toda efta gente puzefTem em or- 
dem ao longo da praia ; e mandou a toda 
a outra gente de lanças, e adargas , que tam- 
bem eftiveflem ali emordem mais cnegados 
ao cifrado, de maneira, que fizeram huma 
nía mui comprida, e a fóra efta gente que 
eftava toda em ordem , havia outra muita 
que andava folia , e todo o povo de Or- 
muz , ( coufa efpantofa de ver ! ) e lodos
os Capitáes , Fidalgos , e criados delRey 
haviam de eftar no eftrado com Afonlb Daí- 
boquerque, mui bem ataviados de fuas pef- 
lbas, e pagens, que Ihe tinham fuas armas. 
Ordenado tudo defta maneira, aooutro dia, 
depois de comer , mandou Afonfo Dalbo- 
querque D. Garcia de Noronha leu fobri- 
nho com todos os Capitáes, Fidalgos, e 
Cavaleiros , que foflem polo Embaixador, 
e lho trouxeflem. O  Rey de Ormuz eftava 
a huma janella dos leus Paços , que vinha 
fobre a praia, com todos os feus Govema-

do-
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dores , vendo elle triunfo. Chegado Dom 
García aonde o Embaixador eftava, fez-lhe 
grandes cortezias, como era rezao fazer-fe 
a hum Embaixador de tamanho Principe, 
e comepàram a caminhar nella ordem. Vi* 
nham logo diante de todos dous Mouros 
de cavallo, que eram capadores de onpas, 
com cada hum íúa ñas ancas, e após elles 
vinham feis cavallos, hum diante do outro, 
Pelados com fuas cuberías muito ricas , e 
telleiras de aceiro, com làias de malha nos 
arpoes ; e após elles hiam doze Mouros a 
cavallo mui bem vellidos, que levavam as 
joias de ouro , pepas de lèda , e brocado 
em bacios de prata de agua ás máos; d o
go após elles hiam as trombetas de Afonfo 
Dalboquerque , e atabales tangendo, e to
dos os Capitáes, e Fidalgos após elles em 
ordem, de huma parte, e da outra, e de
trás de todos hia D. García com o Embai
xador, e nella ordem chegaram aonde Afon
fo Dalboquerque eftava. A  nofla Armada, 
que eftava toda embandeirada, em o Em
baixador chegando á fortaleza , tirón toda 
a Artilheria , que parecía que fe fundía o 
Mundo; efubindo o derradeiro degráo do 
eftrado, alevantou-fe Afonfo Dalboquerque 
da cadeira onde eftava aífentado , e deo 
dous , ou tres palios. O  Embaixador Uie 
fez fitas cortezias, fegundo feu collume, e

deo-
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deo-lhe huma carta do Xeque Ifmael pera 
EIRey de Portugal, e Afonfo Dalboquer- 
que a tomou corti o barrete na máo, e allí 
efteve Tempre em quanto a teve; e deo-lhe 
outra pera elle, que Afonlb Dalboquerque 
deo a Pero Dalpoem Secretario, que tinha 
junto comíigo. Acabado de lhe dar as car
tas , com algumas palavras que lhe dille, 
aprefcntou-lhe o prelente que levava , ( do 
qual nao dou rezáo , porque já fica dito 
atrás o que era.) Afonib Dalboquerque o 
recebeo com muito contentamento, c pra- 
zer, e depois de mandar recolher tudo, ef
teve fatando hum pouco com o Embaixa- 
dor , perguntando-lhe polo Xeque Ifmael 
como citava, e onde ficava, e elle como vi- 
nha docaminho. Acabada ella pràtica, dif- 
fe-lhe que fe follé agazalhar, que depois fa- 
lariam mais largamente. D. García de No- 
ronha o tornou a levar a fuá cafa da ma- 
neira que o trouxe, e ali lhe mandou Afon
fo Dalboquerque dar em muita abaítanca 
tudo o que lhe era neceífario pera dcfpeza 
fuá, e dos leus.

PaíTados dous dias, mandou Afonfo Dal
boquerque chamar oEmbaixador, e na prà
tica , que com elle teve, lhe dille os defejos 
que o Xeque Ifmael tinha de ter conheci- 
niento , e amizade com EIRey de Portu
gal , e prellanca com fuá Senhoria, e gran- 
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des agradecimentos do gazalhado , e bom 
tratamento , que os leus Etnbaixadores ti- 
nham recebido delle na India, offerecendo- 
lhe lugares em leu Reyno , fe os quizeíTe 
aceitar , e fazelo grande Senhor ñeñe pela 
fama que tinha de íiia peíToa. PaíTada efta 
prática, cometeo-lhe o Embaixador quatro 
coufas, que trazia na inítrucáo de fuá em- 
baixada. A  primeira, que os direitos, que 
fe pagavam das mercadorias , que vinham 
da Perfia a Ormuz , foffem do Xeque If- 
mael. A  fegunda, que Ihe déíTe embarcado 
pera paífar gente fuá á térra de Arabia, 
(que he na coila, em que jazBarem , eCa- 
tife.) A  terceira , que o ajudafle com fuá 
Armada a tomar hum lugar, que fe chama 
Guardaré, com o qual fe tinha alevantado 
o Rey de Majaram leu valíalo. (Efte Guar
daré jaz antre Diolicindé, e a térra de Jai
que , que he do Reyno de Ormuz, onde 
os Nautaques o mais do tempo fazem fuá 
guarida , e dali falteam as náos que vem 
pera Ormuz.) A  quarta, que lhe deffe por
to na India pera os Mercadoies da Perfia 
tratarem fuas mercadorias , e licenga pera 
aílentarem caía defeitoria em Ormuz. Aca
bado o Embaixador deapreíentar ellas cou- 
las, Afonfo Dalboquerque lhe reípondeo, 
que os negocios daquella qualidade era ne- 
ceífario cuidar-fe ncues , que elle o veria,

I78 COMMENT. DE A .  D aLBOQUERQUE



Parte IV. C api talo  XXXV. 179
e o defpacharia 6 mais qm breve que pu-
deiTe.

C A P I T U L O  XXXV.

De como o grande Afimfo Dalboquerque 
deo conta aos Capitaes do que paffára com 
Reys Nordim , e o ejlado etn que as coufas 
do Rey eftavam, e o que fe  nifo qjjentou: 
e como o Rey o veto ver d fortaleza  , e 
Reys Hamed fot inorto.

C Omo o grande Afonfo Dalboquerque 
foi enformado por Reys Nordim do 

eftado em que o Rey eítava, mandón cha- . 
mar D. García de Noronha feu fobrinho, 
e todos os Capitaes , e deo-lhes conta de 
tudo o que com elle paflara, pedindo-lhes, 
que cada hum per fi lhediíléfle o como ca- 
minharia nefte negocio. Todos aílentáram 
que devia tirar o Rey do poder defte ty-

e feus ir-

do ilio , como Afonío Dalboquerque tinha 
determinado de o matar, e duto nao tinha 
dado conta a ninguem , fenao a D. García 
ieu fobrinho, (porque em coufa fabida por 
muitos nao podía haver lègredo, ) quiz ver 
fe por alguma vía , com pouco alvorofo, 
o podía haver ás máos. E  por algumas ve- 
zes Ihe mandou dizer com palavras doces, 
e brandas , que delejava de o ver, e folar

AíTenta-
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eom elle. Reys Hamed fe efeulbu fempre, 
dizendo , que quando o Rey o folie, ver, 
entáo falariam, (porque o leu penfamento 
era, fe vifle tempo diípoíto, matar Afonfo 
Dalboquerque , e pera iíTo tinha já muita 
gente de armas preñes dentro na Cidade.) 
Afonfo Dalboquerque recebeo ellas fizas def- 
culpas dilfimuladamente , e come^ou dali 
por diante a tratar ver-fe com o R e y ; por
que vindo Reys Hamed em fuá companíiia, 
podía mais fácilmente pór em effeito fuá 
determinado; e mandou-lhe dizer por Pe
ro Dalpoem Secretario, que defejava muito 
de o ver , que lhe pedia por mercé orde- 
naífe onde quería que fe vilTem. O  Rey lhe 
dille, que falaria com os feus Governado- 
res, e lhe mandaría a repolla. E  ao outro 
día pela menhaá lhe mandou dizer por Ha
cera A le, que polos deíejos que tambem ti- 
jiha de o ver, mandaría armar huma tenda 
á porta dos leus Pa£os , e ali fe veriam. 
Afonfo Dalboquerque, porque entendeo que 
iíto era confelno de Reys Hamed, refpon- 
deo-lhe apaífionadamente , que fendo elle 
Capitao mór de quatro naos , chegando 
áquelle porto , feu irmao o Rey Ceifadim 
lhe viera falar a hum Cerame fóra dos leus 
Pafos ; e que agora que era Capitao geral 
da India com táo grande poder, e crédito 
como via , que parecía rezao vilo elle ver

i  fita
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á fuá cala, c folie da maneira que quizef- 
fe. Tornado Hacem Ale com día reporta, 
o Rey , e Reys Nordim como defejavam 
de fe ver livres da fujeifao em que efta- 
vam, dilícram que lhes parecía bem ir ver 
Afonfo Dalboquerque á fortaleza , c defte 
parecer foram tambem outros Governadores 
da Cidade ; mas Reys Hamed como era 
loberbo , dille , que nao era honra, nem 
crédito do Rey de Ormuz ir ver hum Ca- 
pitao delRey de Portugal a fuá cafa ; e paf- 
fados muitos recados de parte a parte nef- 
te negocio, confentio Reys Hamed que fof- 
fe o Rey ver Afonfo Dalboquerque, por
que lhe pareceo que neftas viftas podía pór 
por obra fuá dañada tenjao; e mandou-lhe 
dizer da parte do Rey por Hacem Ale, 
que ao outro dia pela menhaá o iría ver; 
mas que na cafa onde le viflem nao havia 
de ter comíigo mais que os Capitaes, fem 
nenhumas armas, porque elle os que levaf- 
fe iriam tambem defarmados. Afonfo Dal
boquerque lhe mandou dizer, que com to
das eífas condijoes defejava muito de o ver, 
mas que toda a outra gente que ficalíe de 
fóra havia de eftar armada, porque afli an- 
davafempre. Aflcntado irto, mandou Afon
fo Dalboquerque armar huma fala grande 
terrea , que eftava já acabada, de pannos, 
c hum docel de brocado, com duas cadei-

ras
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ras de veludo cramelim franjadas de ouro, 
e bancos por derredor cuberros de alcatifas 
pera os Capitáes , e Governadores da ter
ra , que haviam de vir com o Rey ; e man- 
dou a toda a gente de armas, béiteiros, e 
efpingardeiros que eltìveflem todos armados 
junto da porta da fortaleza , que hia pera 
o mar ; e aos Capitáes da Ordenanza, que 
poulàvam no Efprital, que eltiveflbm pref- 
tes , e que a hum tiro de bombarda, que 
ouviffem, fahiflem pela rua direita, e foiltm 
demandar a porta da fortaleza que hia pe
ra a Cidade, e fe apoderaiTem della ; e aos 
outros Capitáes, que fe fizeíTem preítcs pera 
ao outro dia receberem o R ey , e trouxci- 
íem fuas armas iècretas, e punhaes efcondi- 
dos pera le valerem delles , quando folle 
neceilàrio ; e dille a D. García de Noro- 
nha , que recolhelfe pera lì cinccenta ho- 
mens, de que confiaíTe, e que tiveiTe cuidc- 
do da porta ; e tanto que o R e y , Reys Ha- 
med, e Reys Nordim folfem dentro, a fe- 
cliafle , e nào conientiUè entrar mais nin- 
guem.

Pollo tudo em ordem, ao outro dia pe
la menhaa mandou Afonfo Dalboquerque 
por Pero Dalpoem, e Alexandre de Atalde 
lingua dizer aoRey como oellava efperan- 
do. Chegados com elle recado , fez-fe o 
Rey logo preítes com tGdos os Scnhores, e

Go-
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Govemadores da térra a pé , e elle a ca
vado rodeado de muitos archeiros daquel- 
la guarda, e veio-lé pera a fortaleza, onde 
Afonfo Dalboquerque eftava. Reys Hamed 
como vinha no propolito que tenho dito, 
trazia todos os leus armados de laias de 
malha , e tarjados debaixo das cabalas, e 
elle trazia hum tarjado , e adaga , e hum 
eícudo, e na mao huma maja de ferro com- 
prida. E  fendo já perto da porta da forta
leza dilié ao R e y , que eftiveffe quedo, por
que quería entrar dentro, e ver as cafas co
mo eftavam ; e como entrou , foi-fe pera 
Afonfo Dalboquerque, e elle lhe fez gaza- 
Ihado , e diíTe a Álexandre de Ataíde que 
lhe diíléfle , como vinha com armas, íé o 
concertó fora que as nao tiveífe ninguem. 
Reys Hamed como homem alvorojado lhe 
reípondeo : IJJo nao fe  entende em m 'tni, e 
tornou-fe pera onde deixára o Rey , com 
determinajao de fe tornar, porque lhe pa- 
receo que nao era tempo pera por em obra 
fuá determinajáo, e já o achou que come- 
java a entrar pela porta dentro, e chegan- 
do a elle, difle-lhe, que nao enfraíle, por
que Afonfo Dalboquerque tinha muirá gen
te comíigo armada. Alexandre de Ataíde, 
que ali eftava, ouvindo ellas palavras, dif
le-lhe : Vem por aquí, que eu te trei tnof 
trar todas as coufas como ejlam , c to-

mou-o
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mou-o pela máo, e levou-o a Afonfo Dal
boquerque , o qual Ihe diffe, que fe defar- 
maíTe, que nao vinha aífi bem. Reys Ha
med comejou-fe a conftranger , pondo a 
máo no tarcado. Afonío Dalboquerque ven- 
do-o aíli defatinado , e o tempo difpofto 
pera o matar, como tinha determinado, dif. 
le a Pero Dalboquerque, que pera iílo ef. ■ 
tava avifado : Tomat-o Id , o qual acudió 
rijo , e meteo-íé entre Afonfo Dalboquer
que , e Reys Hamed , e nefte tempo lan- 
§ou-lhe Reys Hamed a máo de huma béca 
de veludo que trazia. Afonfo Dalboquer
que o botou de íi , e diífe a Pero Dalbo
querque : M atai-o, e naquelle inflante fo
rana tantos os punhaes, que fem lhe darem 
lugar pera bradar foi morto , e polo nao 
ver virou-lhe as coilas, e comefou a andar 
pera onde o Rey vinha, e dille contra Dom 
García , e outros Capitáes, que o vinham 
acompanhando: Nao he nada, tuda hefefr 
to. D. García como deixou o Rey com 
Afonfo Dalboquerque, tornou rijo á porta 
tcr a gente que náo enfraile, e felo já com 
muito traba Iho. O Rey quando vio Reys 
Hamed morto, porque leu fundamento náo 
era matarem-no, ienao lánzalo fóra do Rey- 
no , ficou fóra de í i , cuidando que lhe ha- 
viam de fazer outro tanto. Eeram ali com 
ell? Reys Nardim , e Reys Xarafe feu fi-

IJ10,
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lho, (que cáefteve emPortugal,) eHacem 
Ale í e quando o Afonfo Dalboquerque aíTi 
vio , foi-fe a elle com o barrete na mao, 
rindo-fe, e difle-lhe, que íé nao agaítafle, 
porque elle havia de fer Rey de Ormuz em 
nome delRey D. Manuel feu Senhor , e 
aífentou-o em huma cadeira debaixo do do- 
cel , e fez-lhe todas as ceremonias devidas 
a hum R ey, pedindo-lhe muito por mercé 
que Ihe perdoaífe oufar elle de fazer huma 
coufa como aquella diante de l'ua peífoa 
R eal; que fe matára Reys Hamed fora por 
fer homem muito foberbo , que entrando 
naquella cafa apunhára do terrado que le- 
vava, echegando-íe a elle lhe lanzara mao 
da béca , e por lhe dizerem que o tinha 
prezo, e eftava apoderado de todo feu Rey- 
no , e thefouro: (e ifto fempre com o bar
rete na mao, com muitas palavras de cor
teña , que elle nos taes tempos fabia muito 
bem dizer.) O Rey agradeceo muito tudo 
o que lhe fez , dizendo-lhe que o tinha por 
pai , e que tudo o que fizera fora muito 
bem feito, e que conreífava receber aqucl- 
le Reyno de fuá mao em nome delRey de 
Portugal.
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C A P I T U L O  XXXVI.

De como Reys Mudafar, e fe» irmao, en- 
tendendo que Reys Hamed era morto, fe 

foram com toda fuá gente meter nos 
Pafos do Rey, e fe  fizeram  fortes 

nelles, e do mais que paJJ'ou.

O S irmaos de Reys Hamed , que ficá- 
ram de fbra com a fuá gente , pollo 

que com o tanger das trombetas, e ataba
les , que nunca fcífáram , por affi Ihes iér 
mandado , nao fentíram nada do que paf- 
fára dentro , todavia pela íuípeita que ti- 
nham, vieram com machados pera quebra- 
rem as portas , e entrarem dentro por for
ja. Afonfo Dalboquerque polos atalhar, 
mandou tirar huma bombarda , que era o 
final, que tinha dado aos Capitáes da Or
denanza , que tanto que o ouvíram, vieram 
logo direito á porta, e fizeram afaftar os ir
maos de Reys Hamed , e toda fuá gente. 
E  porque le come^iram a travar com el- 
les, acudió D. Garcia, e diíTe-lhes da par
te de Afonfo Dalboquerque, que olhaíTem 
o que faziam , porque andava de miílura 
com aquelles Mouros gente do Rey , e 
Reys Nordim. Afonfo Dalboquerque tam- 
bem por apaziguar efte alvorojo, mandqu 
D. Alvaro da Silveira, Ruy Galvao, e Dio-

g°
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go Fernandez de Béja, que fe foflcm pera 
a gente da Ordenanza, e os apaziguaílbm, 
e a todos os Capitaes que fe armaíTem , e 
deixou D. García com a gente, e fubio-fe 
a hum terrado com o Rey , e Reys Nor- 
dim , e ali Ihe mandou fazer hum eítrado 
alcatifado , em que eíteve aflentado hum 
grande pedaço, viflo de todos os Mcuros, 
que cuidavam que era morto. Os irmáos de 
Reys Hamed como o víram , pedíram-lhe 
com muita foberba feu irmao ; e porfiáram 
tanto niíto, que Ihes mandou Afonfo Dal- 
boquerque dizer por Alexandre de Ataíde 
lingua, que Jhes mandaría dar a fuá cabe- 
ça , fe a quizeíTem. Como elles iíto ouví- 
ram , entendendo que feu irmao era mor
to , começaram a ameaçar o R e y , dizendo 
que elles le iríam á fortaleza, e levantarían! 
hum íilho do Rey Ceifadim por Rey. E 
com ella furia fe foram aos Paços , e cer- 
ráram as portas , e fizeram preítes toda a 
artilheria, com determinado de fe defende- 
rem. E  porque cumpria apaziguar-fe logo 
aquella parcialidade de Reys Hamed , an
tes que lhe vielle alguma gente de fóra, 
mandou Afonfo Dalboquerque ás naos por 
limitas efeadas que trazia, e fez preítes fuá 
gente pera os entrarem por força, e man
dou levar ao terrado certas peças de aiti- 
Ihcría pera dali bâter a fortaleza. Reys

Ñor-
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Nordim Ihe pedio que fobreeftiveíTe alfî  
até o Rey mandar faber delles fuá determi
nadlo , porque nao podía fer que quizeíTem 
levar aquillo avante, e mandou chamar os 
feus Muías, que foram, e vieram duas ve- 
zcs íem tomar nenhuma conclusao. Como 
Afonfo Dalboquerque vio que por aqui nao 
podía acabar com elles , mandou chamar 
Abrahem Beque Capitáo do Xeque Ifmael, 
e o feu Embaixador, e por elles lhe man
dou dizer , que fe até o Sol pollo fenao 
fahiflem todos fóra da fortaleza , e íé em- 
barcaflem pera a térra firme, que íbubeífem 
certo que a nenhum havia de dar a vida. 
Abrahem Beque, como era cabeceira prin
cipal delta liga, como falou com elles, fa- 
híram-lé logo dos Papos pera o cabo da 
Cidade, e mandáram pedir a Afonfo Dal
boquerque o corpo de Reys Hamed feu ir- 
mao pera o levarem a foterrar á ítia térra, 
c embarca^ao pera fe paflarem á térra fir
me com fuas mulheres , e gente, que íériam 
por todos fetecentos homens de peleja. Afon- 
fo Dalboquerque lha deo, e quanto ao cor
po de Reys Hamed ; que Iho nao hávia 
de dar, porque os tredores a feusSenhores 
nao haviam de ter íepulturas certas onde 
jouveffem. Aquella noite fe embarcáram to
dos , 0 fe pafíaram da outra banda. E fen- 
do huma hora antes de Sol pollo , caval*

gou'
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gou Afonfo Dalboquerque com o R e y , e 
acompanhados de toda a noífa gente, fo- 
ram polo meio daCidade até osPajos, le
vando diante de íi a gente da Ordenanza, 
e todas as trombetas , e atabales , e Dom 
García , e Reys Nordim hiam atrás, com 
todos os Capitacs , e gente nobre da Ar
mada a pé: c foi grande prazer na Cidade, 
quando víram o R ey , e muito mais de fe 
verem fbra do poder de Reys Hamed , dan
do grandes louvores a Afonfo Dalboquer
que ; e com muita rezáo, porque tendo em 
leu poder o R e y , e os feus Pa jo s , que era 
a principal fortaleza de Ormuz , e todos 
feus thefouros, nao quiz lanjar mao delle, 
mas como homem prudente tratou-o fem- 
pre com muita authoridade , moílrando-ihe 
que nao vinha a Ormuz fenao pera o íér- 
vir , e fufter em feu eílado, perdendo tao 
boa occaíiao , por lhe nao ficar nome de 
tyranno; e com elle triunfo chegou o Rey 
a fuá fortaleza, a qual lhe Afonfo Dalbo
querque entregou , e a Reys Nordim feu 
Governador em nome delRey de Portugal, 
fendo a tudo prefente o Embaixador do Xe- 
que Ifmael , e Abrahem Beque feu Capi- 
táo, que na Perlia feriam boas teftemunhas 
deltas grandezas de Afoníb Dalboquerque.
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C A P I T U L O  XXXVII.

De como o Rey de Ormuz tornou outra 
•vez ver-fe com o grande Afonjo Dalboqu er
que na fortaleza : e o que pajfdram, e a 
iuflica que fe  fe z  de fete Portuguefes, que 

fugíram pera os Mauros. *

PAfíados alguns dias depois da morte de 
Reys Hamed , vendo o Rey o muiro 

que devia ao grande Afonío Dalboquerque, 
polo tirar daquelle tyranno, determinou de 
o ir ver, elevou-lhe hum preíénte de mui
rás pepas de ouro, e coufas ricas da térra 
pera elle , e feus Capitáes, e mandou-lhe 
dizer por Reys Nordim, que deíéjava mili
to de o ver, que lhe mandaíTe dizer onde 
quería que te vilfem , porque aquelle dia 
que lá fora nao tivera tempo de lhe falar, 
com as coufas que paífáram. Afonfo Dal
boquerque lité reipondeo , que aquillo era 
grande mercé, e honra pera elle, que pos 
lha quería fazer, follé na cafa, onde o li- 
vrára do poder daquelle tredor. Reys Nor
dim fe tornou com efla repolla, e levou ao 
Rey huma, efpada de ouro muito rica, que 
lhe Afonío Dalboquerque mandava. E hu
ma terca feira, que o Rey afléntou devir , 
foram as trombetas , e atabales de Afonfo 
Dalboquerque por elle, o qual veio a ca-
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vallo , e Reys Nordim com todos os Se- 
nhores , e Governadores da térra a pé, e 
diantc de li trazia o preíénte, como he feu 
coftume. Afonfo Dalboquerque com todos 
os Capitáes o efperou em aquella cafa, mui 
bem armada de tapeceria , hum docel , e 
duas cadeiras de leda pera elles , e muiros 
bancos alcatifados ároda pera osCapitáes, 
e gente que vinha com o Rey. Chegado 
elle, foi Áfonfo Dalboquerque á porta com 
todos os Capitáes recébelo ; e feitas fuas 
cortezias , fe vieram aíTentar ñas cadeiras, 
onde depois de paífarem ellas cortezias, lhe 
difle o Rey , que a rnercé que lhe fizera 
em o tirar da íiijei^ao daquelle máo ho- 
mem, lhe lembraria fempre pera o fervir, 
e eílaria á obediencia delRey de Portugal, 
pois em leu nome tinha aquelle Reyno. 
Afonfo Dalboquerque lhe relpondeo , que 
elle era leu fervidor, e que Jempre o havia 
de ajudar a íuíter em íéu eílado; e aíli en- 
comendava muito a todos os leus, que ali 
eltavam, que fempre o fervilfem, e puzefe 
fem fuas vidas, e fazendas por elle, como 
eram obrigados. E  depois de eílarem adi 
falando hum grande peaaco ñas defordens, 
que Reys Hamed tinha feitas no Reyno, 
porque Afonfo Dalboquerque defejava que 
a gente da Cidade nao trouxefle armas, por
que alfi teria a térra mais fegura, ufou defe

te

Parte IV. C apitulo  XXXVII. 191



te artificio com o R ey, ediflé-lhe, que ha-» 
vía poucos dias que elle mandára matar 
aquelle tredor deReysHamed como fabia, 
o qual tinha irmaos, e parentes, e na Ci- 
dade andavam ainda alguns criados feus, e 
que nao faltaría hum , que nao eítimando 
a vida, lhe tiraíTe com huma frécha ; que 
lhe pedia por mercé, pera eícufar eftes in
convenientes , mandaffe que nenhuma peíToa 
em Ormuz trouxefle armas ; e que pois a 
obrigajao de guardar aquella Cidade era 
fuá , abaílava pera a defender andarem os 
Portugueíés armados , e tambem que com 
ifto fe efcufariam brigar entre huns, c ou- 
tros. O Rey eftava ainda táo affombrado 
do máo tratamento, que lhe Reys Hamed 
fizera , que como lhe nelle falou, refpon- 
deo, que lhe parecía muito bem, e que lo
go o mandarla apregoar. PaíTada eíta prá- 
tica, defpedio-fe de Afbnfo Dalboquerque, 
e foi-íe pera Ala caía muito contente delle.

Ao outro dia pela menhaá mandou lo
go apregoar, que nenhum M ouro, de qual- 
quer eftado que fofle, trouxefle arco, fré
cha , nem outra qualquer arma pela Cida
de , de dia , nem de noite , fob pena de 
morte, tirando os archeiros da fuá guarda, 
que Afonfo Dalboquerque permittio que an- 
aaflem armados, e defta mancira fe foi fe- 
nhoreando pouco a pouco da térra , e o

Rey
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Rey nao fazia couía alguma fem primeiro 
lhe mandar perguntar fe o faria t e aquelle 
dia ¿tarde lhemandou dizer, que hum Ca- 
pitáo íéu, que eftava em huma fortaleza da 
banda da térra firme, lhe efcrevéra, que aquel* 
la menhaá foram ali ter íete Portuguefes, c 
hum negro em huma barquinha -y e qucrcn- 
do lancar máo del les , fe puzeram em de* 
■ fensáo com elpingardas que levavam, e por 
lerem Portuguefes nao confentíra que os 
mataiTem. Afonfo Dalboquerque informan* 
do-íe da fúgida deftes homens, fbube, que 
hum Antonio Fernandez, que fe chamara 
de Alvito, que andára muito tempo na Per- 
lia fendo Mouro , os induzíra pera os le
var aoXequc Ifmael. Sabido ifto, mandou 
dizer ao R ey, que lhe pedia pormercé, que 
Ihos mandarte logo bufcar , e mortos, ou 
vivos lhos trouxeflem , e a barca em que 
foram. O Rey efcreveo a todos feus Ca- 
pitaes , que le trabalhafíem polos tomar, 
porque nao no fazendo lhes havia de man
dar cortar as caberas j e após efte recado 
do Rey , mandou a Jeronymo de Souía 
em huma galé com gente á térra firme , e 
a Nicoláo Ferreira cm hum parao, porque 
fabia a lingua, pera lhos trazerem. OsCa- 
pitájs do R e y , como tiveram recado leu, 
mandáram muita gente por diverfas parres 
em bufca delles, e foram-os alcanzar qua- 

Tom. IV. n  tor-
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1^4 Comment, de A. Dalboquerqve

torze leguas pela terra dentro em compa- 
nhia de huma cafila, que Jiia pera aPerfia, 
que lhe levava o fato , e tomaram-nos to
dos , falvo hum Gallego , que matáram por 
fe nao querer dar; e affi como os traziam 
com as armas que lhes tomáram, os entre
garan! a Jeronymo de Soufa y o qual le veio 
corn elles áCidade; e em chegando, man- 
dou Afonfo Dalboquerque ao Ouvidor, que 
entendefle em feu negocio. ProceíTado o téi- 
to , foram julgados que morreílem queima- 
dos na barquinha em que fugiram ; e Pero 
Dalpoem, que era Ouvidor geral da India, 
mandou trazer a barca á praça da Cidade, 
e ali foram todos publicamente queimados, 
falvo Joáo Afonfo , e Antonio Fernandez 
Marinheiro, aos quaes Afonío Dalboquer- 
que deo a vida por alegarem ferem elles 
os que o falváram no padez em Calicut, 
quando foi o negocio do Marichal, e co- 
mutou-lhes ella pena em degredo pera as ga
lés. E  detta juttiça táo breve, que fez, foi 
muito mais temido dali por diante.

C A -



C A P I T U L O  XXXVIII.

Do recado , que o grande Afonfo DaU 
boquerque niandou ao Rey fobre a gente de 
Reys Hamed : e de algumas coufas , que 
mais ordenou pera ajfocego do Reyno : e 
como Abrabem Beque Capitao do Xeque If- 
mael fe fo i pera as fitas terras.

SAbendo o grande Afonfo Dalboqucrque, 
que na fortaleza de Monejáo eftava por 

Capitao hutn irmao de Reys Hamed, e era 
todos os outros lugares, e armadas andava 
gente fuá, e Capitaes, como quer que dc- 
fejava de defarreigar toda fuá íemente da- 
quelle Reyno, mandou dizer ao Rey polo 
Secretario , que lhe mandarte que le rolle 
logo délia, e quando o nao fizefle por íiia 
vontade , mandafle gente que por força o 
tirafle ; e que todos os Capitaes , e gente 
de Reys Hamed , que andava na Armada 
contra os Nautaques, e efpalhados por ef- 
fes lugares do Reyno , mandafle logo des
pedir , e lançar fora delle. O Rey lhe re- 
fpondeo, que elle mandaria logo lá os feus 
Muluás, que sao homens religiofos, e quan
do por bem nao pudefle acabar com elles, 
que faria o que lne mandara , e que tam- 
bem proveria no mais. O irmao de Reys 
Hamed, vifto o recado do R ey , relpondeo

K ii que
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que fe lhe déiTe vinte mil xerafins, que lhe 
deixaria a fortaleza. E  depois de fobie ilio 
paíTarem muitos recados, por derradeiro lhe 
pedio quatto mil xerafins, e que fe iría. 0 
Rey por eícufar trabalhos , mandou-lhos 
dar, e elle largou a fortaleza, e foi-fe. Co
mo Afonfo Dalboquerque foube que o Rey 
dera dinheiro ao irmao de Reys Hamed, 
por lhe deixar a fortaleza , mandou dizer 
a Reys Nordim , que fizeífe logo reprefa- 
ria em duas náos fuas, que eram chegadas 
da India, carregadas de mercadorias, e da- 
li fe valeífe do dinheiro que lhe tinha da
do , e Reys Nordim o fez affi. Feito ido, 
mandou o Rey cartas por todo o Reyno 
a feus Capitaes , que toda a gente que fe 
achaífe ñas fuas fortalezas de Reys Hamed, 
foífe defpedida, e com pena de morte que 
mais nao entrarte cm leus Reynos ; e man
dou vir a Armada , que andava contra os 
Nautaques, e defpedio os Capitáes, e gen
te de Reys Hamed que nella andava. Com 
ellas diligencias, que Afonfo Dalboquerque 
fez , ficou a terra alfocegada de muitos al- 
vorofos, e roubos que nella havia. E por
que tinha por informado que na Gaade 
havia mancebía pública de homens , man
dou dizer a Reys Nordim que os mandaf- 
fe logo lanzar fora de todo o Reyno, por
que elle nao oufaria de eftar em terra, on

de
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de fe tao publicamente cometía hum pecca- 
do taq abominavel contra Déos ; porque 
fendo achados dali por diante, os havia de 
mandar todos queimar no meio da praca 
vivos. Reys Nordim osmandou logolancar 
fora, e com efte medo nao oularam de tor
nar. Acabadas días couias, entendeo Afon- 
ío Dalboquerque com os Mcrcadores , e 
deo-!hes ícguro pera íuas naos irem á In
dia carregar de mercadorias , e as calilas 
que vinham da Perfia pera Ormuz , e fcz- 
lhes tantas abaílan^as, e larguezas, que os 
amigos , e imigos folgavam de vir a Ormuz 
com fuas mercadorias como dantcs , con
fiando em lita palavra. E le dos Portugue- 
fes recebiam algumagravo, eram mui bcm 
caftigados, e com ellas coufas, e outras que 
fazia , vieram muiros Mercadores de fbra 
aílentar em Ormuz , e comcjou-íe a enno- 
brecer grandemente. E na pefloa do R ey, 
nem govemanca doReyno nao quiz Afon- 
fo Dalboquerque meter a mao, ( deixando 
tudo a elle, e leus Govemadores,)  e tratou 
fempre o Rey com muito acaramento , e 
venerado, que foi grande parte pera a tér
ra tomar aliento.

AíTentadas todas ellas coufas, Abraheni 
Beque Capitao do Xeque Ifmael, que eíla- 
va em Ormuz , como tenho dito , vendo 
que todos feus fundamentos eram desfeitos

com
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com a morte de Reys Hamed , pedio li- 
cenca a Afonfo Dalboquerque pera fe ir pe
ra lúas térras, que eram na ribeira do mar 
da Períia , e elle Iha deo. E porque íém- 
pre di/Iimulou lúas coufas polo nao ter por 
parte, por fer Gapitáo principal do Xeque 
Ifmael, eviziñho das térras deOrmuz, fez- 
Jhe muita mercé em nome deIRey, de que 
foi muito contente , e chegado a fuas tér
ras , eícreveo ao Xeque Ilinael as grande
zas de Afonfo Dalboquerque, principalmen
te o negocio de Reys Hamed. Defpcdido 
Abrahem Beque , mandou Afonfo Dalbo
querque apreíentar fuas neceílidades aoRev, 
eReys Nordim feu Governador, e alü lhe 
mandou amoítrar os proteílos, que fízera ao 
Rey Ceifadim , e a Cogeatar lobre a for
taleza que tinha comeada , que lhe elles 
tomáram a primeira vez que fora a Ormuz, 
em que tinha gallado muito dinheiro, e per
dida multa fazenda, a fóra outra , com que 
os feus Officiaes fe alevantáram em térra; 
e que lhe pedia muito por mercé que viíTe 
aquelle negocio muito bem, e lhe mandaf- 
fe pagar tudo o que fe achaífe por boa con- 
ta , porque tinha neceflidade de dinheiro pe
ra acabar aquella fortaleza , e pera defpe- 
zas de fuá Armada. Pallados lobre elle ne
gocio muitos recados de parte a parte, man- 
dou-lhe o Rey dizer, que era muito con

ten-
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tente de pagar tudo o que fe deveífe, com 
tanto que lhe levarte em conta cinco mil 
xerafins, que o Viforrey D. Francil'co Dal- 
meida tinha quitado a leu irmao ; e que 
quanto era á fazenda que dizia que fe to
mara, Reys Nordim entregara muita parte 
della a Pero Dalboquerque, quando ali vie
ra o anno paliado , de que tinha feus aíli- 
nados ; e que quanto era a conta, que man
darte falar com Reys Nordim , e tudo o 
que forte devido fe pagaría. Aooutro dia, 
por nao perder tempo, mandou Afonfo Dal
boquerque Pero Dalpoem , Alexandre de 
Ataíde lingua , e Manuel da Corta Feitor 
a cafa de Reys Nordim , e feita a conta, 
acháram que le deviam cento e vinte mil 
xerafins , que o Rey mandou pagar por 
dias, com que íe fez a obra da fortaleza, 
e outras defpezas. £  nifto parou a zomba- 
ria , que os Capitaes fizcram, quando Afon- 
lo Dalboquerque mandou fazer efte reque- 
rimento a Cogeatar, como tcnho dito.
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200 Comment, de A. Dalboquerque

De como o grande Afonfo Dalboquerque 
pela nova que teve da viuda dos Rumes ¡ 
mando» pedir ao Rey que Ihe emprejleffe 
a fea  artilheria , e o que nijfo pafjou : e 
como y depois de a ter em feu poder, o fot 
ver a fuá cafa.

Stando as coufas de Ormuz no efta-
d o , e aíTocego que tenho dito, e a for

taleza polla em boa altura , chegou hum 
Mouro, que vinha de Calayate, ao grande 
Afonfo Dalboquerque, e difle-lhe, que ao 
tempo de lúa partida chegára nova de Adem, 
que os Rumes fe faziam preftes em Suez 
com huma groífa Armada pera virem a Or
muz ; e pollo que ella nova Ihe pareceo fer 
lanzada polos irmaos de Reys Hamed pera 
alvorofarem a térra , aproveitou-le Afonfo 
Dalboquerque della, pera o que havia dias 
que delejava fazer, e era haver toda a arti- 
lheria do Rey á fuá mao, por algum mo
do que Ihe nao follé efcandalofo , e pera 
mais authorizar elle negocio, mandou Dom 
García de Noronha leu íbbrinho com reca
do aoR ey, acompanhado de alguns Capi- 
táes, e gente armada, (porque aíli era cof- 
tume andarem em Ormuz,)  jdmdo-lhe con- 
ta das novas que tinha da vinda dos Ru-

C A P I T U L O  XXXIX.
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fîtes, e que fuá determina çao era pelejar com 
elles no mar, que lhe pedia por mercê lhe 
mandarte empreñar toda a lúa artilheria pe
ra prover a fortaleza délia, porque da íua 
tinha neceílidade pera fe mecer a Armada, 
e nao era tanta que pudefle fuprir huma 
coufa , e a outra. Cnegado D. Garcia ao 
Payo com efte recado, achou o Rey acom- 
panhado de Reys Nordim , e de outros 
Mouros principaes ; e porque Afonfo Dai* 
boquerque o tinha avilado , que entrando 
no Paço fe apoderarte logo delle , porque 
nao lhe querendo dar a artilheria lha to- 
maflém por força, entrando, deixou em ca
da porta hum Capitao com gente que. a 
guardarte , moftrando que fazia aquilo por 
cortezia, por nao entrar gente armada on
de o Rey eftava ; e chegado D. Garcia a 
elle, deo-lhe o recado que levava de Afon
fo Dalboquerque. Reys Nordim lhe dille, 
que o Rey o tinha por pal, e que tudo o 
que elle mandava fe faria , e que pudera 
efeufar vir fuá pefloa áquelle negocio, que 
abaftava pera iílo o menor de fuá caía, que 
fe forte , que o Rey lhe mandaría toda a 
artilheria a fortaleza. E  como D. Garcia 
hia avilado de feu tio , que fe nao vierte 
fem primeiro trazer a artilheria diante de 
f i , difle a Reys Nordim, que pois o Rey 
quería fazer aquella mercê a Afonfo Dalbo-

quer-
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querque, que lhe pedia por mercé 1 ha man- 
daíTe entregar , porque eftava aflcntado de 
logo aquella noite fazerem preftes a Arma
da , porque vindo os Rumes nao no tomaf- 
íem defapercebido. E  como Reys Nordiin 
ella va arrependido da palavra , que tinha 
dado a D. Garda, e defejava que fe follé, 
e deípejaíTe os Pacos da gente , pera de- 
pois de ido ter tempo de cuidar no que 
faria , comejou a divertir o negocio, di- 
zendo, que o homem, que tinha as cha
ves do armazem, era ido fóra. Dom Gar
da como eftava determinado de fe nao ir 
lem levar aartilheria, diífe-lhe, que nos ne
gocios , em que o perigo eftava na tardan
za , nao convinha haver dilates nelles , 
que lhe mandaíTe entregar a artilheria, por
que fe nao havia de ir dali fem ella. Reys 
Nordim vendo que lhe nao aproveqavam 
fuas diflimulazoes fingidas , fez da neceífi- 
dade virtude , e mandou defpregar as por
tas das terecenas onde eftava , e os bom- 
bardeiros com leus condeftabres come£áram 
logo ácarretar, e feriarn tres horas da noi- 
tc quando fe acabou de pór toda na praia, 
que era coufa formofa pera ver, e ao ou- 
tro dia efcreveoReys Nordim aos Capitaes 
de Maléate, e Calayate, que lhe mandaf- 
fem toda a que lá eftava j e no fim de Ju- 
nho chegou huma galé , e hum bargantim

com
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com ella, e Afonfo Dalboquerque mandou 
recolher toda a que havia polos muros da 
Cidade , e aífí ficou com toda a artilheria 
de Ormuz. E  íe foi cilada a nova que o 
Mouro deo da vinda dos Ruines, caro Ihe 
cuftou. PaíTado iílo, dali a dous dias quiz 
Afonfo Dalboquerque ir ver o Rey polo 
contentar, e deixou D.García de Noronha 
com toda a gente ern guarda da fortaleza, 
e elle acompanhado de alguns Capitaes, e 
Fidalgos foi-o ver , e chegando aos Pajos 
veio Reys Nordim recébelo a hum terreiro 
grande, e dali fe foram aonde o Rey eíla- 
va , e chegando á porta da fala, veio-lhe 
Reys Xarafo guarda mor do Rey falar, e 
diífe-lhc, que elle lhe dera aquelle officio, 
e que eftava ali como feu eícravo pera o 
fervir ; e eftando nefta prática , chegou o 
Rey á porta. Afonfo Dalboquerque em o 
vendo, foi-le a elle com o barrete fóra, e

Eedio-Ihe a mao pera Iha beijar, e o Rey 
ía nao quiz dar, e abragou-o, e beijou-o 

na cabera, ( que he honra, que coftumam 
fazer a homens de fuá qualiaade,)  e aífi 
abracados entráram pera dentro de huma 
camara , que eftava concertada com hum 
céo entretalhado armado a modo de do- 
cel , com duas cadeiras , huma da China 
pera o Rey , e outra de veludo crameíim
pera Afonío Dalboquerque , e duas almo-

fa-
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fadas do mefmo theor, em que. tinham os 
pés. E  depois de ademados , eftiveram fa- 
lando em coufas de amizade, e o Rey lhe 
diííe que aquelle fora o melhor dia que* nun
ca tivera ¿ e Afonfo Dalboquerque lhe re- 
lpondeo, que todos os em que lhe pudeííe 
fazer algum férvido, lériam de muito gof
io , e contentamento pera elle, e pedio-lhe 
que lhe mandaífe vir ali os íilhos do Rey 
Ccifadim pera os ver, que eram dous me
ninos de idade de oito, ou nove annos ca
da hum, a que fez muito gazalhado, por 
ferem filhos de feu p ai, e pedio ao Rey, 
e Reys Nordim que os creaílem muito bem. 
Pafladas todas ellas práticas , defpedio-fe 
Afonfo Dalboquerque do R ey , e Reys Nor
dim o veio acompanhando até a porta da 
fortaleza, e dali íe tornou.

C A P I T U L O  XL.

He como o grande Afonfo Dalboquerque def- 
pachou o Embaixador do Xeque ljniael, 

e Fernao Gómez de Lentos pera ir em 
fuá eompanhia: e o prefente que 

por elle lhe mandou.

N Eíle tempo vendo o Embaixador do 
Xeque Ilmael como o grande Afon

fo Dalboquerque le fazia preites pera pele- 
jar com os Rumes, pedio-lhe que o defpa-

cha f-
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chañe , porque havia dias que ali andava: 
elle entendeo logo em leu defpacho, e fez 
preñes Fernao Gómez de Lentos, irmao de 
Duarte dcLemos daTrofa, pera o mandar 
em fuá companhia por Embaixador ao Xe- 
que Ifmael , e Gil SimÓes criado del Rey 
D. Manuel por Efcriváo da embaixada, e 
ordenou-lhe oitoencavalgaduras peraoacom- 
panharem , vellidos todos de leda á nofla 
ufanja; e fez tambem preñes pera lite man
dar de prefente muitas coufas, a fabcr, dous 
corpos de courajas, hum de veludo crame- 
lim, e outro de brocado, hum capacete, e 
hum barbote guarnecido de ouro, hum ar
nés trancado com todas fuas pejas, quatro 
manilhas de ouro , e rubis, mui ricos an- 
neis, e outras joias de ouro de pedraria mui 
ricas, e hum ber§o, e hum cao de metal, 
e meia duzia de efpingardas, e outra meia 
de béftas, c mandou-lhe cobre, cftanho, e 
de todas as efpeciarias da India hum pou- 
co. E  que lhe diflefle, que daquellas cou
fas íe podcria aproveitar quando lhe corn- 
priífe; eque por elle andar fempre no mar, 
e nao trazer fe nao armas, e mantimentos, 
lhe nao mandava outras coufas muitas que 
havia em Portugal, e que da fruita da In
dia lhe mandava aquella amoftra , com que 
o bem podia fervir. E a inftrucjao, que lhe 
deo fo i, que diífelTe ao Xeque Ifmael, que
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fequizefle ter preftanga, eamizade comE!. 
Rey de Portugal leu Senhor, que lhe man. 
daffe feus Embaixadores , jorque com fuá 
ajuda poderia deítruir o Grao Soldao, e a 
cafa de Meca; e que tendo elle licenga del- 
Rey pera o ajudar com fuá Armada , o 
poderia mui betn fazer , porque ella va de 
aífento em Ormuz. E  que fe o Xeque If- 
mael íé eícuihfle de mandar os Embaixado
res , por 1er longe , (como difiera a Mi
guel Ferreira,)  lhe difleflé, que pois tinha 
neceflidade da amizade deÍRey de Portu
gal , nao devia de fentir o trabalho de hum 
homem , o qual elle mandaría mui bem 
agazalhar ñas naos , que hiam pera Portu
gal y e que tambem lhe contafle as grande
zas deIRcy, e daRainha fuá mulher, e as 
continuas guerras, que tinha contra os Mou- 
ros de Africa, e da India, e contra o Tur
co , e Soldao do Cairo. Prefles Fernáo Gó
mez pera fe partir, mandou Afonfo Dalbo
querque chamar oEmbaixador, edilfe-lhe, 
que elle lhe pedirá da parte do Xeque If- 
mael quatro coufas , e que cuidara nellas: 
que quanto á primeira , em que lhe pedia 
que os direitos, que iepagavam em Ormuz 
das mercadorias, que vinham da Perita, fol
ie m feus: que os gallos, que o Rey de Or
muz fazia com a gente , e Armadas, que 
tinha pera fufientar leu Reyno, erara tan

tos,
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tos, a fora o tributo., que pagava aEilley 
de Portugal feu Senhor , que fenao foffein 
os direitos das mercadorias , que vinhain 
da Perlia, e de outras partes, nao fe pode
rla fufter, porque todas as mais rendas do 
Reyno eram muito poucas, (como elle po
día mui beni faber,) e que por eña rezáo 
Ihas nao podia largar. E que a l’cgunda, 
que era pedir-lhe embarcado pera pallar 
gente fuá á térra de Arabia, que era muito 
contente de lhe dar todos os navios que 
houveífe mifter, com tanto que o Xeque I f  
mael déíTe íeguranja bañante ao Rey de 
Ormuz de lhe nao ler feito ncnhum deía- 
guizado ñas fuas térras , nem na Ilha de 
Bárem. E  a terceira, que lhe pedia, que era 
ajuda de gente , e Armada contra o Rey 
de Mafaram, que era leu valíalo, e fe ti- 
nha alevantado com a Cidade de Guarda
ré, que elle o ajudaria com toda a Arma
da , e gente de EIRey de Portugal, ( por
que aíli lho tinlia elle mandado,)  e que ii- 
to havia de fer com tal condicao , que as 
mercadorias, que vinham da Perlia a Or
muz, nao tiveffem porali fahida. Equanto 
á quarta, que era pedir-lhe porto na India 
pera os Mercadores da Perlia terem trato, 
e 1 Ícenla pera aíTentarem caía de feitoria ein 
Ormuz, que era muito contente de fazer ií- 
to que lhe pedia , e que o porto da India
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havia de ferGoa, e a entrada por Ormuz; 
e que toda a outra parte da India , onde 
foflem achados os Mercadores da Perfia, 
haviam de perder fuas mercadorias, com a 
mais pena que lhe quizeiTe dar. Como lhe 
Afonto Dalboquerque teve refpondido a ef- 
tes feus requerimentos , difle-lhe, que dif- 
fefle ao Xeque Ifimel, que elle recebia em 
grande mercè as terras , que lhe mandava 
ofrerecer, e o defcjo de o fazer grande Se
nhor em feu Reyno , que feria iflo pera 
Ihas guardar , e defender de feus imigos, 
que elle tinha ganhadas muitas naquellas 
partes a EIRey de Portugal feu Senhor, e 
eiperava ainda defometer outras muitas de- 
baixo de fuá obediencia pera com nido o 
fervir : e que a amizade , e boa preftan$a, 
que defejava de ter com elle Afonfo Dal
boquerque , eftimava muito por fer de hum 
Principe tamanho corno elle ; e que tam- 
bem eftimava em muito mandar a toda a 
gente, que andava naIndia, dafua campu
sa aceita , que fe vieífem todos pera elle, 
e o ferviflem , como lhe elle tinha moftra- 
do pela inftruc âo que trazia : que efperara 
cm Deos de muito cedo tomar a Ormuz, 
e que folgaria de haver azo , com que fe 
viíTem em algum lugar dos feus da ribeira 
do mar da Perfia ; e que elle em Iba com- 
panhia mandava hum hornera fidalgo prin-

ci-

20 8 Comment, de A. Dálboquerque



cipal da caía delRey leu Senhor por Emj 
baixador ao Xeque Ifmael , que lhe pedia 
que recebefle lá bom tratamento. Paliadas 
ellas práticas , Afonfo Dalboquerque Jhe fez 
mercé de joias, e vellidos, e pimcnta, que 
lhe pedio, com que foi muito contente. E  
tendo tudo preftes, le partíram todos adez 
de Agoíto do anno de quinhentos e quin- 
ze. E  nao dou rezáo do que Fernáo Gómez 
paflou em fuá embaixada , porque quando 
tornou, já Afonlo Dalboquerque era morto.

C A P I T U L O  XLI.

De como os Reys de todas aquellas par- 
tes mandaram vífitar o grande Afonfo Dal
boquerque por feus Embaixadores : e como 
D. Garda de Noronha lhe pedio licenca 
pera fe  vir pera o Rryno , e o mais que 
pqffou...

PArtidos eítes Embaixadores pera o Xe
que Ifmael , vendo D. García de No- 

ronha que na obra da fortaleza havia já 
pouco que fazcr , pedio licenja ao grande 
Afonfo Dalboquerque feu tio pera fe vir pe
ra Portugal , e por fe achar mal dil pollo 
de doen^a muito enfadonha, e tambem pe
la neceílidade que tinha de fuá peíToa , e 
férvido, nao Iha quiz dar; mas D. García 
com os defejos que tinha de fe vir , aper- 

Tom. ir .  o tou
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tou com elle tanto, que Iha deo, muito con
tra fua vontade , e aefpachou-o a vinte e 
nove dias de Agoílo do dito annò, e deo- 
lhc todos os leus poderes pera fazer a car- 
rega, e por elle mandou a EIRey D. Ma
nuel huma bacia, taya, e pucaro, e huma 
cinta , e adaga tudo de ouro, que era do 
prelènte, que Ihe o Xeque Ifmaei mandòu, 
e humas cubertas de cavallo cramefim de 
laminas, com fua tefteira lavrada de tauxia 
de ouro, e huma fella guarnecida de ora
ta , e huma faia de malha , e hum feltro 
entretalhado de cores , o qual ainda que 
forte de pouco preyo era muito pera ver, 
e em liia companliia mandou quinze Revs 
cegos , que eítavam em Ormuz com ibas 
mulheres, filhos, e fèrvidores, e que os en
tregarte em Goa ao Capitao, que os tivei- 
fe a bom recado, e lhes déiTe tudo o que 
lhes foife neceflario pera feu fuftentafnento. 
Fez Afonib Dalboquerque ilio por apagar 
efta geraçao dos Reys de Ormuz , que le 
nao efpalliafle por algumas partes, e trou- 
xelfcm em algum tempo defaflòcego ao Rey- 
no. E defpachou Antonio de Afonlèca com 
dez mil xeralìns porFeitor, e Aires deMa- 
galháes por leu Efcrivao pera ihe terem 
preftes em Goa muitos mantimentos, e mu- 
niyoes de guerra, e concertados os navios, 
que houveíle na India , e fe acabartfem as
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galés, que deixára comeadas em Goa ; é 
elcreveo a Duarte Barbóla, que as duas de 
Calicut llie tiveifc acabadas, porque deter- 
minava de aquelle verao ir com huma graf
ía Armada tomar Adem , e fazer-fe forte 
nella , e entrar o eílreito do mar Roxo, c 
fazer aliento na térra do Preítc Joao. Mas 
iílo ordenou Déos como foi fuá vontade, 
porque chegando a Goa falecco , (como 
adiante fe dirá,) e que nao falecéra , era 
yindo Lopo Soares por Governador da In
dia  ̂ por onde eíles feus penfamenros nao 
houveram de haver eífeito. Partido t). Gar- 
cia na náo Belém, cliegou a Cochim, e el- 
tando-fe fazendo preftes pera le vir pera 
Portugal, chegou Lopo Soarcz, com o qual 
teve algumas differengas.

Partido D. García, cómejou-fe Afonfo 
Dalboquerque aachar melhor da fuá doen- 
§a, e nefte tempo chegáram alguns Embai- 
xadores dos Reys vizinhos ao Reyno de 
Ormuz, viíitalo, a fáber, o Rey de Lara, 
o qual lhe mandou de prefente hum caval- 
lo , e huma carta de grandes offerecimentos 
de tudo o que houveffe na fuá térra. Lára 
eílá tres leguas de Ormuz: he huma Cida- 
de muito grande, limada na Perfia, e eftá á 
obediencia do Xeque Ifmael. Afonfo Dal
boquerque lhe refpondeo, e mandou-o vi- 
ütar por Fernao Martinz Eyangelho, e por

o ii el-
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elle mandou comprar cavallos, que ha mul
tos naquella terra. E  apôs cite Embaixador 
chegou outro de Mirbuzaca Capitao do Xe- 
que Ifmael, que ella va em Raxel ribeira do 
mar da Perlía , como tenho dito , e man- 
dou-lhe hum cavallo , e carta de grandes 
offerecimentos, na quai lhe pedia que o qui- 
zeilè ajudar por mar a tomar aquelles por
tos , e Ilhas, que havia polo eftreito do mar 
da Perda, e que elle feria fiel iervidor del- 
Rey de Portugal, e lhe pagaria tributo dél
iés , e lhe daría todos os cavallos, e man- 
timentos de que tiveife neceflidade. Afonfo 
Dalboquerque nao lançou mao delle reque- 
rimento de Mirbuzaca, porque determina
va de o efcrever a E IR ey, e fazer niffo o 
que lhe elle mandaife, e efcreveo-lhe gran
des agradecimentos do que lhe dizia , di- 
vertindo o negocio pera quando tomaflè 
a Ormuz ; e de todos os R cys, e Senhores 
daquella ribeira do mar da Perita andavam 
ali Embaixadores, que Afonfo Dalboquer
que defpachou com grandes paiavras de 
agradecimentos, e prefentes , que lhes man
dava, e de Mouros da Perfia, e Tartaria; 
e todas as partes do fertáo eram tantos ca
da dia na fortaleza pera o verem , que fe 
nao podiam os noflos defender déliés ; e por
que com fuá doença fahia poucas vczes fo
ra, pediam aos quetinham cuidado da por

ta
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ta da:fortaleza, que o deixaflem ver, por
que nao eram vindos da lúa térra a ourra 
coufa. E  fe alguma hora cavalgava , era 
tanta a gente pelas mas após elle , que fe 
nao podia valer. E porque a fama de fuá

Íieífoa, e grandezas corria por todas aquel- 
as partes , e tinham novas dos Embaja

dores , que lhe o Xeque Ifmael manda va, 
(queellesJtaviam pelamaior coufa do Mun
do ,)  mandavam criados feus que lho levaf- 
lém tirado polo natural.

Parte IV. Cap. XLI. e  XLII. 213

De corno veto a Ormuz bum Capitilo do 
Xeque IJhiael ver 0 grande Àfonfo Dal- 

boquerque : e as novas que Ibe deo, 
e 0 mais que com elle pajjòu.

Artido D. Garcia de Noronha, dalli a
alguns dias chegou huma cafila da Per- 

lia com muitos Mercadores da Tañaría, e 
Ruxia, e de todas aquellas partes com lúas 
mercadorias , por onde fe a Cidadc come- 
cou a enobrecer muiro ; e era fuá compa- 
nhia vinha hum Capitao do Xeque Ifmael, 
o qual partirá da Corte pera ver o grande 
Afonlb Dalboquerque pelas grandezas, que 
fe lá contavam de fuá peíToa, com que elle 
folgou milito ; e porque havia pouco tem
po, que o Xeque Iímael tivera huma gran-

C A P I T U L O  XLII.

do



de batalha com o Turco , em que feeíle 
Capitáo achou, perguntou-lhe como paíTá- 
ra , e elle lhe diíTe , que vindo o Turco 
com trínta mil de cavallo , e múita gente 
de pé demandar hum paíTo da Ierra pera 
por ali paflar aTauriz, os Capitaes do Xe- 
que Ifinael, que vinham na dianteira, che- 
gáram primeiro á Terra, e foram em poílé 
delle , e defendéram-lhe a paflagem. Che- 
gado o Xeque Ifinael , houve por afronta 
nao deixarem paflar o Turco , e inandou 
aos feus Capitaes que largaflem o paíTo. 0  
Turco como vio o pallo defembara^ado, 
paíTou-fe á ierra , e poz as collas nella, e 
fez-íe ali forte com militas carretas de arti- 
Iheria encadeadas humas ñas outras, deque 
tinha cercado em roda todo o leu arraial, 
c quinze mil efpingardeiros todos pollos em 
ordem, com determinajáo de eiperar ali o 
Xeque Ifinael , porque íe nao eílreveo ao 
ir cometer onde eítava* e teve o Turco tal 
vigilancia no feu arraial, que nunca o Xe
que Ifinael pode laber a ordem em que efi 
tava ; e como homem, que nao tinha em 
conta os Turcos, foi-os cometer.com vino
te mil de cavallo. O Turco fez duas bata- 
lhas da fuá gente, e veio-o efperar fóra do 
forte que tinha feito. Como o Xeque If- 
mael deo nos Turcos, polos logo em des
barato , e foi-lhes feguindo o alcance até o
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entrar polo feu arraial dentro ; e por nao 
ter connecimento da artilheria , nem íaber 
como eftavam , aporfiou muño pera entrar 
com elles. Como o Turco vio os Perfas 
defmandados, mandou deíparar a artilheria, 
e ella por huma parte, e os eípingardeiros 
por outra , fez táo grande eftrago, que o 
Xeque Ifmael vendo-le desbaratado, e mul
ta gente fuá moría, foi-fe recolhcndo pera 
Tauriz , que ieriam dali vinte leguas, e o 
Turco lhe foi feguindo o alcance , e fem 
ter nenhuma reíiftencia, entrou a Cidade de 
Tauriz , e tomou todo o thefouro do Xe
que Iímael, que nella tinha. E eílando ali 
com determinacao de le fazer forte, lhe vcio 
nova, que osChóllaos hiam fobreCoílanti- 
nopla, e por ella caula deixára ella empre- 
za , e le tornára com grande prefla , e o 
Xeque Ifmael fe reformara de gente, e tor
nára íbbre Tauriz ; e certos Capitáes, que 
o Turco ali deixára , como fouberam de 
fuá vinda, largáram a Cidade, e fugíram, 
e o Xeque Ifmael como chegou , mandou 
fazer juftifa de todos os principaes da tér
ra por deixarem entrar os Turcos na Cida
de fem pelejarem.

Dizia Afonfo Dalboquerque, depois de 
ouvir ellas novas, (eílando á pratica com os 
Capitaes íobre ella imizade , que o Xeque 
Ifmael tinha com o Turco, eGraoSoldao,

fo-
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fobre difiérenos de iba Jei,)  que o Xeque 
Iírnael fora hum corifeo lanzado por Déos 
fobre a feita de Mafamede pera fe a India 
confervar, e o Xeque límael nao entender 
nella ; porque fendo mojo de oito annos, 
fem ter nenhuma acjáo , nem direito no 
Rey no, fe alevantára naquelle anno, que o 
Almirante defcubrio a India, e com o fa
vor de hum tio feu ganhára a Turquema- 
na , a Perfia , o Reyno de Cora jone, Ca- 
marcante Cidade dos Tártaros, o Reyno de 
Aquilam , e toda a Armenia baixa, e cu- 
tras muitas Provincias de Turcos , e Tár
taros , queimando todas as meí^uitas des 
Mouros , deixando as de Chriftaos; e fa- 
zendo ifio, íendo de oito annos, que fize- 
ra agora de vinte quatro, íe Déos nao per- 
mittira ter dous imigos tao poderoíbs, ccv 
mo he o Turco, e o Grao Soldao do Cai
ro? E  como Afonfo Dalboquerque era gran
de conquiftador, e muito racil na execucao 
das coulas, efereveo por muitas vezes a El- 
Rey D. Manuel, que fizeífe com todos os 
Rcys Chriftaos, que quizeflem ter amizade 
com o Xeque Ifmael , porque tendo-o da 
fea parte, feria coufa muito leve deftruir-fe 
o Turco, e o Grao Soldao. E  que pediílé 
licenja ao Papa pera Ihe mandar meftres, 
que Ihe fizeíTem artilheria , porque ifto fó 
fee faltava pera os deftruir, O  Capitao do

te*
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Xeque Ifmael , porque havia dias que an- 
dava em Ormuz, e nao viera a outra cou
fa fenao a ver Afonfo Dalboquerque, pe- 
dío-lhe licenja pera fe ir , e elle lhe fez 
mercé de muitas pê as de ouro muito ricas, 
e mandou-lhe moftrar toda a artilheria, que 
havia em Ormuz, e que diíTefle ao Xeque 
Ifmael , que com aquella , e outra muita 
que tinha na India, o lcrviria em nome del- 
Rey de Portugal contra leus imigos, cada 
vez que lhe cumpriíTc.

C A P I T U L O  XLIII.

Do Jitio da Cidade de Ormuz, e do feu
commercio.

TRes coufas ha na India, que sao efca- 
polas de todo o commercio das merca- 

dorias daquellas partes, echaves principaes 
della. A primeira Malaca, que era em tres 
graos na entrada , e fahida do eftreito de 
Singapura , de que já fallei. A  fegunda 
Adem , que eftá em vinte e hum grao de 
altura , e na entrada , e fahida do eftreito 
do mar Roxo , e defta tenho dito o que 
pude faber. A  terceira he Ormuz, o qual 
eftá em quinze graos, e na entrada, e láhi- 
da do eftreito do mar da Períia. Efte Or
muz a meu ver he a principal de todas. E 
fe EIRey de Portugal tivera fenhoreado

Adem
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Adem com huma boa fortaleza, como tem 
Ormuz , c Malaca, fenhoreando eftes tres 
eftreitos, que tenho dito, pudera-fe chamar 
fenhor de todo Mundo , (como fez Ale- 
xandre , quando chegou ao rio Ganges,) 
porque com ellas tres chaves fechava as por
ras a tudo. E  bem creio eu que fe a mor- 
te nao atalhára a Afonfo Dalboquerque, 
que ellas ediveram todas na lúa mao. Mui- 
to tinha que dizer nido; mas como minha 
tengáo nao he eferever defcuidos alheios, 
quero-me tornar á minha hidoria. Ormuz 
coulá muito antiga he, e por rezao de leu 
commercio, e navegado he mui nomeado 
por todo Mundo ; mas eu nao pude faber 
o como fe fundou, porque comejar por co- 
Iheita de ladroes , que andava polo mar a 
roubar , ( como foi Corinthio,)  nao pode 
fer , porque he huma llha de tres leguas, 
toda depedra de fal, muito ederil de agua, 
e a que fe gada vem da térra firme. Se por 
peleadores , que ali viedem fazer fuas peí- 
carias , (como foi M alaca,)  nao pode fer, 
por amor da agua que já dille. Seja o que 
for, e cada hum lhe dé o fundamento que 
quizer, que osMouros háo Ormuz por ta- 
manha coufa k que dizem que o annel he o 
mundo, e a pedraOrmuz; e alfi deve fer, 
porque ali vem todas as mercadorias da Per- 
fia, Tartaria, Turquemana, do Reyno de
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Gilam, deBagadá, eC airo, e de todas as 
partes da India; e todas as mercadorias que 
fe podem cuidar le acham em Ormuz. He 
a mais aballada térra de mantimentos, ( nao 
nos havendo nella,)  que ha naquellas par
tes. Na prafa de Ormuz le acham todas as 
diversidades de frutas lecas, e verdes, que 
ha em Hefpanha. He Ormuz tSo curiólo de 
todas as coufas, que eilés dias, que Afon- 
fo Dalboquerque ahi efteve , traziam neve 
de trinta leguas por dentro da Perlia a ven
der ali. Vam de Ormuz muiros cavallos pe
ra a India, que valem muito, por lerem os 
melhores de toda ella. O eftreito do mar 
da Perlia he muito- povoado de lugares, de 
Iíhas de huma parte, e da outra, principal
mente da banda da Arabia , onde eftá a Ci- 
dade de Ba^orá, á qual vem ter hum rio, 
que nafee duas jornadas de Méca, que cor
ta a térra toda; e da banda da Peina he a 
Provincia de Raxel, que tem muitos luga
res, efortalezas aolongo do mar, de mui
to trato, onde vem ter militas mercadorias 
da Perlia ; e no cabo de todo elle eftreito 
eftá a Cidade de Bagadá, a qual foi fenho- 
reada de Armenios, e tomou-lha o Xeque 
Ifmael, e agora he o Turco Senhor della, 
e ali fe vem a juntar tres rios grandes: hum 
fe chama Eufratres , o outro Tigris , e o 
outro Fizam, edizern que vem de hum la

go
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go grande , que eíM por dentro da JPerfîa ; 
e por aquella parte , por onde entra no 
mar, chamao-lhe os Mouros Xerdebaudá, 
e tem grande força de agua. Eíle rio divi
de a Arabia da Períia. Deña Cidade Baga
da vinham amigamente muitas mercadorias 
a Ormuz, e eñe commercio eftá agora defezo 
por EIRey de Portugal. Ñeñe eftreito ha 
tambem huma Ilha grande , que fe chama 
Barem, na quai ha muita creaçao de caval- 
los, lavouras de trigo, e frutas de toda a 
forte. E  derredor della fe pefea o aljófar, 
e perolas, que vem a eftes Reynos dé Por
tugal , e he o melhor, e mais duravel de 
todas aquellas partes. A  fóra eftes lugares 
principaes ha nefta ribeira do mar da Perfíá 
muitos lugares pequeños de pouco trato, e 
todo eñe mar le navega com navios pequen- 
nos , porque tem muitos baixos. E  deítes 
lugares todos vem muita íomma de leda a 
Ormuz , que le carrega pera a India. Os 
mais dos povoadores défta Ilha sao Perlios, 
e a linguagem auc le nella mais ufa he a 
fuá. Tem ella Ilha muitas minas de enxo- 
fre, e no verao, por rezáo da quentura do 
S o l, he algum tanto doentia. Eftende-fe o 
feu fenhorio até Goader huma Cidade gran
de, que he na terra dos Nautaques.
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C A P I T U L O  XLIV.

De como o grande AfonfoDalboquerque por 
rezao de fita doenfa fe z  huma fala aos 

Capiteles fobre a Jitccefsao, fe  elle mor- 
rejfe: e o que fe  nijjo aJJ'entou, e co

mo fe  partió caminho da India.

GOmo o grande Afonío Dalboquerque 
nao fahia da obra de dia, nem de noi- 

te , por dar íim a & acabar a fortaleza com 
brevidade, e as calmas eram grandes, e el
le velho , e mal regido, tornou a doenja 
a carregar nelle , e efteve onze dias , que 
nao fahio fóra de cala , nem o vía nin- 
guem, íenáo efles leus familiares. E como 
foíTe eftranho a gente deixarem de o ver, 
comejou-fe a dizer pela Cidade que era 
morto, de maneira que lhe foi forjado pera 
aífentar os corajoes dos Mouros, e dos nol- 
los amoftrar-fe, edali por diante deo lugar 
a alguns Capitaes que o viíTem, ainda que 
fuá doenja o nao fofria. E porque cada vez 
le achava peior , e fentia em fi milita fra- 
queza , íendo vinte e feis dias do mez de 
Setembro, mandou chamar todos os Capi
taes a lúa cala; e fendo PeroDalpoem Se
cretario prelénte , lhes dille , que elle era 
homem velho , e doente de doenca , que 
podía morrer falando. E porque permitin-

do



do NoíTo Senlior que acabaílé, quería dei- 
xar ordenadas as coufas de aquelle Reyno, 
e a fortaleza que fázia , como cumpria ao 
férvido delRey leu Senhor, que lhes pedia 
por mercé liie defíem todos lúas menagens 
de obedecerem a aualquer pefloa, a que el
le antes de feu ralccimento cometeíle feus 
poderes, até EIRey D. Manuel prover nif 
ib como fofle feu férvido. Os Capitáes lhe 
refpondéram com militas lagrimas, que Nof- 
fo Senhor lhe daría aquella laude, que lhe 
todos defejavam, e que cumpria pera con- 
fervajáo do eftado delRey de Portugal na- 
quellas partes j que fizeíle o que quizelTe, 
porque todos eram mui contentes do que el
le ordenafle, e de obedecer a quem deixafi- 
le leus poderes. Afonfo Dalboquerque com 
muitas palavras de amor lhes agradeceo mui- 
to os delejos que tinham de liia laude , e 
tomou a menagem a todos com juramento, 
que lhe fizeram ñas fuas maos de obedece
rem em nome delRey a quem nomeaíTe, 
e diífo mandou fazer hum aífento por Pe
ro Dalpoem Secretario, em que todos af- 
lináram. Acabado ifto, porque Afonfo Dal
boquerque le achava cada vez peior , fez 
feu teftamento, e ordenou lúa alma. E de- 
pois de ter cumprido com Déos, confeíTa- 
d o , e commungado, e feitos todos os au
tos de Chriflao a vinte dias do mez de Ou*

tu«
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tubro, chamou Pero Dalboquerque feu fo- 
brinlio , filho de Jorge Dalboquerque feu 
primo eom irmao, e diíle-lhe, que por el
le fer tal peíToa, com quera a gente folga- 
ria de ficar naquella fortaleza ; e tambem 
porque o Rey de Ormuz lhe moftrára lem- 
pre ter delle muito contentamento, e defe- 
jos de elle ficar ali , e o merecer por lúa 
cavalleria, e fidalguia, lhe fazia mercé da- 
quella fortaleza em nome delRey de Por
tugal , com quatrocentos mil reis, e duzen- 
tos quintaes ae pimenta ao meio, de orde
nado cada anno ; e que dali por diante ti- 
vefle cuidado de olhar pelas obras della, 
porque elle nao tinha difpolí^ao efpiritual, 
nem corporal pera entender em outra cou
fa , fenao na conta , que havia de dar a 
Déos dos defervi§os que lhe tinha feitos: 
que mandaíTe por aartilheria emfeu lugar, 
porque a fortaleza eftava já em tal altura, 
que bem fe podia defender, e que lhe pu- 
zefle nome NoJJa Senhora da Conceicao, c 
mandaíTe recolher todos os mantimentos, 
que eftavam fóra, em cafa do Almoxarife. 
E  que elle deixava Nicoláo Ferreira por 
Guarda mor do Rey de Ormuz , que lhe 
encommendava muito o favorecefle, e man- 
dou trazer diante de fi os dous filhos do 
Rey Ceifadim , e entregou-lhos, dizendo,
que lhe pedia muito que olhaffe por elles,

e os
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e os tiveffe comíigo pera freio do R ey, o 
qual elle deixava em Ormuz contra fuá von- 
tade , porque matára feu irmáo o Rey Cei- 
fadim , e fe alevantára com o Reyno , e 
diflimulára com elle, porque eftes meninos 
nao eram de idade pera poderem governar.

Pero Dalboquerque, depois de lhe bei- 
jar as maos por aquella mercé que lhe fize- 
ra da fortaleza , lhe diífe, que elle eilima- 
va mais efeolhelo antre tantos Capitáes, Fi- 
dalgos, e Cavaieiros pera aquelle carrego, 
( que cada hum delles merecía melhor que 
e lle ,) que quanto proveito lhe podía vir 
daquella fortaleza, que tudo o que lhe man- 
dava, elle o faria. Como foi divulgado que 
Pero Dalboquerque era Capitáo da fortale
za , (porque cada hum dos Capitáes cuidou 
de o fer,)  muitos ficáram defcontentes; mas 
elles nao tinham rezao , porque como fe 
ella havia de dar a hum ib , foi mui boa 
cleicáo a de Pero Dalboquerque , porque 
era hum raro homem , e bem fe vio na 
conta que deo de li o tempo que nclla efe 
teve. E dali por diante comefou a entender 
na obra da fortaleza , e fazcr tudo o que 
era neceíTario. Afonío Dalboquerque rez 
Feitor Manuel da Coila , filho de Medre 
Atbnfo , Fyíico mor delRey D. Manuel, 
e Eferivaes da Feitoria Manuel de Sequei- 
ra , criado da Duqueza de Braganja , e a
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Diogo Dandrade mojo da camara delRey. 
Ordenado ifto, defpedio-fe de todos os ne* 
gocios , e nao quiz mais entender em ne- 
nhuma coufa ; e mandou a Diogo Fernan
dez de Béja , que lhe íizeífe preñes a nao 
Flor da R ofa, de que era Capitao j pera fe 
partir caminho da India, e a todas as naos > 
que haviam de ir em fuá companhia. Or
denada fuá partida , mandou dizer ao Rey 
por Pero Dalpoem , e Alexandre de Ataí- 
de , que fe quería partir , porque lhe era 
neceíTario morto, ou vivo ir prover as coti
las da India: que lhe pedia muito por men
eé lhe perdoaífe nao no ver, que a fuá doen- 
ga era de maneira., que lhe nao dava lugar 
pera o poder fazer, que efperava em Déos 
de muito cedo o tornar a ver ; e que elle 
deixava Pero Dalboquerque feu fobrinho 
por Capitao da fortaleza , e confiava que 
elle o fervilTe muito bem. O Rey refpon- 
deo a Pero Dalpoem, que difleífe a feu pai, 
que Uie pezava muito de fuá ida , e com 
lhe parecer, que cedo fe viriam ficava deí- 
candado. Afonfo Dalboquerque como eftava 
com aquelles defejos de fe ir caminho da 
India, defpedio-fe de Pero Dalboquerque, 
e dos Capitáes que ali ficavam, e foi-fe em
barcar huma quinta feira oito dias do mez 
de Novembro , da rnelma era, pela féfta, 
porque ninguem o viffe, e fez-fe logo á vé-
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la , e foi furgir huma legua da Cidade, e 
ali efteve efperando pelas duas galés gran
des , e a cara vela de Jfoáo Gómez, e o bar- 
gantim Santiago, que hiam em íua com- 
panhia; e fabbado pela menhaá chegou Ha- 
cem Ale com duas terradas carregadas de 
refrefco , que Ihe o Rey mandava, e elle 
o mandou entrar dentro na camara onde ef- 
tava. E depois de Ihe Hacem Ale dar o 
recado do R e y , refpondeo-lhe, que diflef- 
fe , que elle Ihe tinha multo em mercé fuá 
viiita^ao, que depois que le mettéra no mar 
fe achára melhor ; e que agora , que nao 
eftava prefente em Ormuz, Ihe pedia mili
to por mercé déífe melhor aviamento áobra 
da fortaleza , porque era a melhor coufa 
que podía ter em feu Reyno pera conferva- 
cao de leu eftado. E  defpedio-o, fazendo- 
íhe mercé de trinta xcraíins, e aos Mouros 
das terradas quarenta , e muito vinho pera 
beberem, com que elles folgáram mais que 
com o dinheiro. E  como le partíram, fize- 
ram-fe á vela caminho da India.
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P A r t e  IV.  i  

C A P I T U L O  XLV.

De como o grande AfonJ'o Dalboquerque 
foube, por huma terrada que tomou no ca~ 
nimbo, que vinha de D iu , que era vindo 
hopo Soarez por Governador da Indiá : e 
como chegando á barra de Goa faleceo.

-p v  Efpedido Hacem Ale do grande Afon- 
U  fo Dalboquerque, mandou Diogo Ferr 
nandez de Béja fazer a náo á vela, e íén- 
do já fbra da garganta do eftreito de Or- 
muz, tanto avante como Calayate, hum dia 
pela menhaa oiiveram viíta de huma terra
da de Mouros > que vinha á véla ; e por
que Afonfo Dalboquerque de fe java muño 
de l'aber novas da India , diífe a Diogo 
Fernandez Capitao da náo , que mandarte 
o bargantim Saníliago após ella, o qual a 
leguio tanto que a fez arribar. Chegado a 
bordo da náo , perguntou-lhe Diogo Fer
nandez donde v.inham ? Os Mouros lhe dif
ieran! , que vinhám de Diu. Afonfo Dalbo
querque mandou logo que vierten! perante 
elle o Capitao, Mcftre, e Piloto j e  como 
os teve comiigo, déo juramento a Alexan- 
dre de Ataíde língua , qué de coufa que 
aquelles Mouros contaífem, e de novas que 
deífem da India, lhes náo encubrirte nada. 
Os Mouros pedíram perdao a Afonlo Dal-
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boquerque de nao arribarem logo primeiro

3ue o bargantim foffe a elles , dando por 
efculpa, que náo fabiani que vinha ali fua 

peíToa. E  porque a doenja o apreflava , e 
canea va muito de falar , dilfe a Alexandre 
de Ataíde, que lhe perguntaiTe muito miu- 
damente por novas da India , e pera onde 
hiam. O Capitao da ferrada lhe diíTe, que 
Cide Ale , e *hum Embaixador do Xeque 
Ifmael, que eftavam em D iu , o defpacnà- 
ram com cartas pera fua Senhoiia, que por 
ellas vería as novas que havia na India. 
Afonfo Dalboquerque mandou logo a Ale
xandre de Ataíde que leífe as cartas. A  de 
Cide Ale dizia, que eram vindas doze naos 
de Portugal, e nellas Lopo Soarez por Ca
pitao mòr da India, e Diogo Mendez por 
Capitao da fortaleza de Cochim, e pera to
das as outras fortalezas Capitaes , que no- 
meava por leu nome, e Miliqueaz lhe nao 
eferevia , porque lhe pezava muito de o 
EIRey mandar ir da India. E  na do Em
baixador do Xeque Ifmael d izia, que pois 
EIRey de Portugal tao mal conhecia íiias 
cavallerias , e férvidos, que lhe aconfelha- 
va que fe foíTe pera o Xeque Ifmael, por
que lhe ficava que elle o fizeífe o maiorSe- 
nhor de fea terra , e pedia-lhc feguro pera 
ir com fuas mercadorias a Ormuz , e dalli 
pera a Perlia. Afonfo Dalboquerque como

fou-
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foube, que era chegado outro Govemador, 
e íéus imigos muito favorecidos delRey, 
alevantou as máos , e deo gracas a Noffo 
Senhor, e dille : M al com os homens por 
amor delRay, e mal com EIRey por amor 
dos homens , bom be acabar. Dito ifio, 
mandou tomar aos Mouros todas as cartas 
que levavam pera Mercadores de Ormuz, 
em que dizia, que fe mío tinham dado for
taleza a Afonfo Dalboquerque, que lha nao 
defiem , porque era vindo outro Governa- 
dor, que faria tudo o que elles quizeíTem. 
E  porque eftas novas nao deflém torva^áo 
á fortaleza , que fe íicava acabando, man- 
dou-as Afonfo Dalboquerque queimar to
das, e defpedio os Mouros que fe foíl'em, 
e ficou fó com o Secretario; e tendo já feí- 
to leu teftamento, em que fe mandava en
terrar na fuá Capella , que tinha feito em 
Goa , que elle ganhára aos Mouros , fez 
huma cédula, em que mandou que os leus 
olios, depois da carne gallada, fe trouxcí- 
fem a Portugal, e outras palavras, que ou
ve por efcufado eferever. E acabado ifto, 
efcreveo huma carta pera EIRey D. Ma
nuel , que dizia afli:

Senhor, quando efla eferevo a Voffa Al* 
teza ejlou cent bmn foluco, que be final de 
morte. N ejes Rey nos tenho bmn filbo, pe
co a Voffa Alteza  , que mo faca grande,

co-
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como meus 'firvigos merecem , que Ihe te- 
nbo Jeito com minha fervical condi cao; por
que a elle mando r Job pena de minha ben- 
cao, que vo4 os requeira. Equanto ás cote

ja s  da India nao digo nada , porque* ella 
Jalará p e r f ile  per mim.

E nefte tempo eftava já táo fraco, que 
fe nao podía ter cm pé, pedindo fempre a 
NoíTo Senhor , que o levarte a G oa, e ali 
fizerte delle o que forte mais feu íervigo; e 
feñdo tres, ou quatro leguas, da barra, man-, 
dou que lhe foflem chamar Fr. Domingos 
Vigairo geral, e Meftre Afonfo Fyfico. E 
porque com a grande fraqueza que tinha 
nao comía nada, mandou qué lhe trouxef* 
fem hum pouco de vinlio vermelho ,. do 
que viera aquelle anno de Portugal. Partido 
o bergantim pera G oa, foi a náo íurgir na 
barra, íábado denoite, quinze dias domez 
de Dezcmbro. Qiiando difleram a Afonfo 
Dalboquerque que eftava ali , alevantou as 
maos, e deo muitas gragas a NoíTo Senhor 
por lhe fazer aquella meneé,, que elle tanto 
defejava , e efteve aífi toda aquella noite, 
(com ó Vigairo geral, que era já vindo de 
térra, ePeroDalpoem Secretario da India, 
qUe elle deixou por íeu teftamenteiro,)  abrâ  
gado com o Crucifixo ; e falando lémpre, 
difle ao Vigairo geral , qüe era íéu Coih 
fefíbr , que lhe rezarte a Paixao de NoíTo
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Senhor, feita porS. Joáo, de que fora fem- 
pre milito devoto, porque nella, e naquel- 
la Cruz , que era íemelhanja da em que 
Ñafio Senhor padecerá ., e ñas lúas Cha- 
gas , leyava toda a efperan^a de fija falva- 
jao : emandou que lhe veítiflera o habito 
de SanCliago, (de que era Commendador,)  
pera morrer nelle , e ao Domingo huma 
ora ante menhaá deo a alma a Déos; e ali 
acabaran? todos íéus trabalhos, iem ver ne- 
nJiuma fatisfafáo delles. £  de crer he que 
quem aífi acabou nao feria muitos erros fei- 
to em jeu cargo, pera que o R ey, a quem 
tinha férvido muito lealmente, o mandalTe 
vir íem lhe galardoar leus férvidos ; mas 
como Afonlo Dalboquerque tinha imigos 
no Gonfelho .deiRey , a que pezava ouvir 
1'uas grandezas , e as grandes Vitorias , que 
lhe NoíTo Senhor naquellas parres tinha da
do., aconfelháran? a EIRey D. Manuel que 
o mandaífe vir , e nao lhe faltáram rezóos 
pera iflo , conformes a fuá ten§ao, e que 
mandaífe Lopo Soares por Governador da 
India. E  vendo EIRey o erro , que fizeia 
em o mandar vir , e a neceífidadc que ti
nha de fuá peffoa na India, efereveo a Lo
po Soarez huma carta, que adiante vai ef- 
crita, que eu mandei trasladar da propria, 
que achei nos meus papéis.
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c a p i t u l o  XLVI.

De corno fot levado a enterrar o corpo do 
grande Jfonfo Dalboquerque d fuá Ca- 

pclla, e o grande pranto que por 
elle fefez: e de fuá vida, 

e coftuntes,

A Cabado o grande Afonfo Dalboquer- 
que de efpirar, antes que vieíTe gente 

da Cidade, foi logo amortalhado, e verti
do no habito de Santiago, com huns bor- 
zeguis calcados, eefporas nos pés, ehuma 
efpada na cinta, (como he coftume enter
rar os Commendadores,)  na cabera huma 
carapu^a develudo, e ao pefeojo huma be
ca domefmo. E  como foi vellido , mandou 
Pero Dalpoem alcatifar a tolda da nao , e 
ali puzeram o corpo íobre hum catle, cu- 
berto com hum panno de veludo preto, e 
huma almofada do mefmo theor á cabecei- 
ra. E  Diogo Fernandez de Béja , que era 
Capitáo, mandou fazer preñes o batel , em 
que o haviam de levar a térra \ e fendo já 
menhaa, comegou a gente da Cidade a vir 
em bateis com multo alvorojo pera o acom- 
panhar ; e quando o acháram m orto, foi 
tamanho o choro, e-pranto em todos, que 
parecía que íe fundía o rio de G oa; e por
que a gente era muita ? foi logo embarca-
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d o , e levado no batel á Cidade. E chegan- 
do ao cais , onde D. Goterres Capitáo da 
Cidade, e todos os Fidalgos, e Cavaleiros 
^ue havia nella , e todo o povo, e Cléri
gos , e Frades o eftavam eíperando, foi ti
rado em térra , do meímo carie em que vi- 
nha, e ali fe comejou outro novo pranto. 
E  depois de o encommendarem , ( que os 
Clérigos, e Frades nao podiam fázer com 
choro,)  effes Fidalgos, que le ali acháram, 
tomáram ocatle aos ombros, e dcbaixo de 
hum palio o leváram i  fuá Capella de Nof- 
fa Senhora da Concei^ao, onde o enterrá- 
ram, e hiam-no acompanhando todo o po
vo da Cidade , aífi Cháñaos, como Gen
tíos , e Mouros , que nao cabiam por as 
rúas , moftrando com muitas lagrimas o 
grande fentimento que tinham de fuá mor- 
te. Os Gentíos quando o víram ir lanzado 
no catlc , com a barba tao comprida que 
lhe dava pela cinta, e os olhos meios abor
tos , diziam, fegundo fuas gentilidades, que 
náo podía fer que era morto , fenüo que 
Déos tinha neceflidade delle pera alguma 
guerra, que o mandava ir. E aífi nefta or
dena, com eftes prantos, e choros, chcgá- 
ram todos com o corpo á Capella, que el
le fundou lobre a poita da Cidade, por on
de entrou quando a tomou aos Mouros, e 
ali lhe foi feito feu falimiento com préga

l o ,
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gao, na qual haveria bem que -dizer. Epe- 
tá eftaGapella .deixous ém Goa .milita renda 
de foros de cafas pera lhe dizeremjMiíTa 
quotidiana , e o remanefcente mandou que 
fe défle de ;eímoia. todas as fellás feiras. aos 
meninos orfáos fiihos de Porruguefes. E 
quando feu filho Afoníb Dalboquefque man
dón trazer a fea ofíada a Portugal , mandou 
vender a propriedade por huma Bullaque 
tem. do Papa, e fez hum Efprital de pere
grinos em Azeitáo , e huma Igreja pegada 
com elle á cuña do dinheiro, deixándo.em 
Goa propiedades -, que rendem quarenta 
mil reis pera fe dizer Mida quotidiana .na 
dita Capelía 4 como o Papa manda.* na. fea 
Bulla. Feitas as obxequias , mandou Pero 
Dalpoem por huma tumba de tres degráos j 
(tudo forrado de vellido preto , )  fobre a 
cova, é á Capelía emparamentada toda de 
pannos pretos , e mandou dependurar em 
riba a bandeira real , com que pelejava, 
( que lhe EIRey D. .Manuel mandou de 
Abrantes ao porto de Belém, efiahdo pera 
fe embarcar , por morrerem na Cidade dé 
pede,)  a qual eftá na Capelía mor de Nof- 
fe Senhora da Graga , onde os feus oíTos 
eftao enterrados.

. Era efte grande Capirao homem de meaa 
eílatura , o rodo eomprido , é corado., o 
nariz hmn pouco grande. Era avilado >. e

La-
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Latino , e de* grandes ditos : falava, e é£- 
crevia muito bem : mui fácil na converfa- 
$ao , muito grave no mandar, muito ma- 
nJioío no negociar com os Mouros, muú- 
to temido, e amado de-todos, que poucas 
vezes fe acha em hum Capitao.: Era muito 
esforzado , e,bem afortunado. E dizia El- 
Rey D. Fernando Rey de Caftella a Pero 
Correa , eftando lá por Embaixador, qué 
fe efpantava muito délRey D. Manuel leu 
filho mandar vir Afonía Dalboquerque da 
India ,, ieiido táo grande Capitao , e rao 
bem afortunado. Ñas batalhas , que tevc 
com os Mouros, navaes r,e terreftes houve 
fempre vitoria , íendo algumas vezes féti
do , porque os lugares em que íé achava 
nao erám milito fadios. Foi mui preíles na 
execucao do que fe alienta va no confelho 
que le fizefle , e leu nóme, e Vitorias tao 
celebrado de todos os Réys , e Principes 
da Europa, e Alia, que o grao Turco Ca
lando com D. Alvaro de Sande Capitao 
do Emperador Cario Quinto , que lá eftava 
cativo, ñas coufas da India, punha a máo 
nos peitos, edizia, queAfonfoDalboquef- 
qué fora hum infigne Capitao. Foi homcm 
de muita verdade, e tao inreiro na juftíja, 
que os Gentíos, e Mouros, depois de lúa 
morte, com qualquer agravo que rccebiam 
dos Governadores da India , íé vinham a

Goa
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•Goa á fuá fepultura , e offéreciam-lhe ho
llinas , e azeite pera a fuá alampada, pedin- 
do-lhe que lhe fizeífe juftiga. Foi muito pie- 
dolo com os pobres : cafou muitas muflie
res em Goa. Foi tao largo de condigao, 
que todos os preíentes, e dadivas, que lhe 
os Reys da India mandavam, ( que foram 
muitos 3 e valiam muito,)  repartía com os 
Capitaes , e Fidalgos, que lhos ajudavam 
aganhar. Foi muito honefto em íéu vi ver, 
e tao recolhido em leu falar , que o mor 
juramento que fazia, quando eftava muito 
menencorio, era: Arrenego da vida emque 
vivo. Faleceo de idade de íeífenta e tres 
annos, havendodez quegovemava a India.

C A P I T U L O  X LVII.

De como arrependido EIRey D . Ma
nuel de ter mandado vir Afonfo Dalboquer- 
que da India , lhe tornou a mandar que 
nao viejje: e da carta que Jbbre ijfo efcre- 
veo a Lopo Soárez Governador da India.

PArtido Lopo Soarez por Governador 
pera a India em Margo no anno de 

iS'iy. logo em Agoíto veio nova a EIRey 
D. Manuel per via de Veneza, porque fem- 
pre tinha ali fuas intelligencias pera íaber 
tudo o que o Grao Soldáo ordenava, e do 
leuEmbaixador que eftava em Rom a, que

o Grao
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o Grao Soldáo do Cairo afrontado de os 
Portugueles lhe entrarem o eftreito do mar 
R oxo, mandava fazer huma grofla Arma
da de galés, e galeóes em Suez com muita 
gente, e artilheria pera mandar íobre a In
dia , principalmente ao Rey no de Ormuz, 
porque o grande Afonfo Dalboqucrque le 
nao apoderaffe delle. EIRey enfadado com 
ella nova , e arrependido de o ter manda
do vir, determinou de acudir a eftc nego
cio com toda a brevidade poflivel, e man- 
dou fazer logo huma Armada pera em Afar
go do anno de 1516. mandar muita gente 
á India; e eícreveo a Lopo Soarez efta car
ta , dizendo-lhe ellas novas, que tinha da 
Armada do Soldáo , e o que havia de fa
zer pera fe dereprimir , fendo entrada na 
India.

Lopo Soarez amigo, nos EIRey vos en
viamos muito faudar. Porque ha dias que 
temos novas, que o Grao Soldáo fa z  huma 
Armada em Suez pera mandar á India, 
confiramos a maneira em que Je devi a pro- 
ver , fendo cafo que a Armada do Soldáo 
feja  entrada na India , que efperamos em 
N0JJ0 Senbor que nao ferd  ; porque como 
em coufa mais perjudicial a noffo fervico, 
e emque confifie todo oarreceio da muda ti
pa das coufas dejfas partes , devemos de
prover t e remediar. E confiderando o que

dcer-
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¿cerca defte cafo feria mais Jfeguro , e de 
que fe  feria mais certa efperanga , pare- 
ceo-nos mais nojfo firvico  , que findo cafo 
que a dita Armada cío Solado fija  entra
da na India , e ejiando Id Afonfo Dalbo- 
querque, Ihe mandar que emfua viuda pe
ra ejles Rey nos, como Ihe tinhamos manda
do , nao fizejfé mudanga, e Nos ficajje Id 
firvindo; e que vos, por Cochim, e Cali- 
cut firem coufas tao princípaes como sao, 
e em que principalmente confijle a confir- 
vagao das coufas da India, fiquets em el
la por Capitao mor, e Governador, fican- 
do tambem em voffa capitanía Malaca *, e 
que da gente, que comvofco fo i , toméis qua- 
trocentos homens, que vos mais contenta- 
rem , pera ficarem comvofco, e em voffa com- 
panbia, além da gente ordenada ds ditas 
fortalezas, e con toda a Armada da na
vega cao de Malaca a Cochim, e que refi- 
dais em qualquer das ditas fortalezas de 
Cochim , e Calicut, que vos melhor pare
cer , e em que virdes que ferd mais fegu- 
ranga das coufas de noffo fervigo. E  hei 
por bem, que a carga das náos, que cada 
anno forem pera Id , e vierem com as ef- 
peciarias , fique tudo a vojfi cargo , fem 
outra nenhuma peffoa entender n ijfi, falvo 
o Feitor, e Offic'taes da Feitoria.

E  queremos que todas as outras forta
le-
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le zas , gente, annadas, e exercito, ^  
do mar , como da térra, fique á obedien
cia de Afonfo Dalboquerque pera nos fer- 
vir , ajfi como vir que convem, é> acudir 
aos impedimentos que fe  offerecerem , por 
refpeito da dita Armada do Soldao , e fe  
trabalhe pela desbaratar, como efperamos 
em Nojfo Senbor que fa rd , fegundo a elle 
compridamente ejcrevemos.

E  pofio que de vos tenhamos inteira 
confianza, pera nefle negocio Nos fervirdes 
com muito erforco , e cavaleria como ten- 
des , em cajo tao novo , e com femelhante 
neceffidade, nao Nos pareceo que abafiaveis, 
feudo entrada a Armada do Soldao na In
dia , porque nao podem concorrer em vos 
tantas qualidades, como ha no dito Afon- 
Jb Dalboquerque, pera o proveito, e fegu- 
ranpa ñas coufas defias partes , pela ex
periencia que tem de muitos anuos , e ter 
conhecidos os Reys, e Senbor es , que Nos 
sao verdadeiros amigos , e fervidores \ e 
ajfi polo contrairo os que o nao sao , e os 
cora coes, e vontade de cada bum, polo mui
to tempo que ha , que os tem praticados, 
e expr imentados , e tambem as coufas em 
que póde dar cuidado , e torvacao aquel• 
le s , em que nao efperar de acbar inteira 
verdade ñas coufas de nojj'o férvido , pera 
Ihe tolher que fe  nao ajuniem com o poder
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dos imigos. E  pera todas ejlas coufas , e 
outras, que fucederent, convem ajudarmo- 
nos da experiencia particular, e geral que 
tent, ajji do mar, como da térra , e prin
cipalmente as grandes Vitorias , que Ihe 
Noffo Senhor Jempre deo nejfas partes, em 
todas as coufas em que poz as maos , e 
comete o : Que efperamos na fuá mifericor- 
dia que nejia Iba dard\ porque aínda que 
muitos homens fejatn pera muitas coufas, 
e delle fe  deva ter inteira confianza, co
mo Nos temos de vos pera ejla , e outra, 
aínda que maior fo jfe , (pofio que nenbuma 
o pofj'a fe r ,)  por meio de aquelle , a que 
Noffo Senbor jd  tem ñas tnejhtas coufas 
ajudado, parece que Je poder do tnelbor fa- 
z e r , e acabar, principalmente quando tam
bera as fabe como Afonjb Dalboquerque.

E  parque efia coufa importa, e releva 
tanto a Noffo Jervifo , honra, e ejlado co
mo vedes, vos encomniendamos, c manda
mos , por mandado efpecial, que nao rejif 
tais em maneira alguma a ifto que vos 
mandamos, e NosJiro a is , ajfi cama par e f  
ta carta o ordenamos.

E  porque ñas coufas da guerra, feudo 
a Armada do Soldao entrada na India, 
convem fazerem-Je muitas defpezas, man
damos aos Officiaes de Cocbim , Calicut, 
eM alaca, que querendoAfonfo Dalboquer

que
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que algum dinheiro, ou coufa de noffa fa* 
zenda, Iho enviem logo Jem nenhuma dila- 
f ao, conforme a Provisao, que dijjo temos 
inundado ao dito Afonfo Dalboquerque. No* 
tifieamos-vo-lo ajfi pera faberdes como o 
mandamos, e o nao impedirdes, antes vos 
encommendamos muito, quedéis aiffo todo 
o aviamento que for pojjivel, pera que fe  
faca inteiramente o que acerca dijfo Afon- 
fo Dalboquerque requerer. Feita em Al* 
meirim a 20. de Margo de 1516.

C A P I T U L O  XLVIII.

O efiado y em que o grande Afonfo Dalbo
querque deixou a India ao tempo 

de feu falecimento.

V Endo o grande Afonfo Dalboquerque 
os defejos, que EIRey D. Manuel ti- 

nha de haver paz univerfal na India, como 
per muitas vezes lhe tinha eferito , porque 
com ter guerra continua nao fe podia bem 
fufter polos grandes gallos que fe faziam, 
trabalhou muito , em quanto viveo , de a 
ter com todos os Rcys , e Senhores Gen
tíos daquellas partes, tendo com elles mui
tas inteuigencias, mandando-lhes feus meíTa- 
geiros, e offerecendo-lhes as Armadas del- 
Rey de Portugal pera deílruirem os Mou- 
ros, e lan?arem-nos fóra da térra, que lhe 

Tom. IF. Xl~
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tinham tomada , principalmente o Rey de 
Naríinga, ao qual mandou por muitas ve- 
zes feus Embaixadores, procurando fuá ami
zade , e pedindo-lhe, que quizefle entender 
na deílruijáo do Hidalcáo , e do Rey de 
Decam; e com todos os outros Reys Gen
tíos do Cabo do Comorim pera dentro, af- 
íi na ourela do mar , como polo fertao, 
tambem teve intelligencias pera os trazer á 
amizade delRey de Portugal, mandando- 
lhes Embaixadores em feu nome , offere- 
cendo-lhes fuas Armadas, e gente. E efta- 
va efte feito tao arreigado, que todos tra- 
baihavam porterem aliento de amizade com 
Afonío Dalboquerque: huns com obedien
cia , que Iha mandavam por leus lueíTagei- 
ros; outros com tributo, que Ihe pagavam 
de litas térras ; outros com palavras boas, 
e brandas, que elle com elles ufava; e ou
tros com jotas, e prefentes, que da parte 
delRey D. Manuel mandava, e alguns lite 
offereciam feus portos pera fazer nelles for
talezas , com deíéjos que tinham de terem 
trato, e amizade com os Portuguefes, por
que os tinham já como vizinhos da India; 
e fe o a morte nao atalhára, fegundo leus 
efpiritos eram grandes, EIRey de Portugal 
fbra Senhor de toda a India; porque dei- 
xando a parte dos Gentíos, que elle labia 
mui bem grangear , os Mouros o temiam
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de maneira, ( porque nas coufas da guerra 
era muito manhofo , e esforçado ,̂) que o 
Hidalcáo, fendo grande Senhor, e de mui- 
ta gente, citando fobre o pefcoço de Goa,

3ue lhe Afonfo Dalboquerque tinha toma- 
o por força , por muñas vezes procurou 

fuá amizade , com receio que tinha de lhe 
tomar fuá terra. E nao fora muito fazclo, 
fe o Rey de Naríinga o ajudára polo íer- 
táo, como por muitas vezes lhe tinha man
dado dizer ; e mandou-lhe muitos meflagei- 
ros, e preícntes ; e fuá mai, que o gover- 
nava, femeteo por medianeira delta amiza
de , oftérecendo-lhe todo leu poder contra 
quem elle quizefle. Ao tempo de leu fale- 
cimento tudo ficou de paz defdc Ormuz até 
Ceiláo , e todo o Reyno de Cambaya, 
Chaul, Dabul, Goa, Onor, Baticalá aré o 
monte de Deli , Cananor , Cochim, Cai- 
coulao, até o cabo do Comorim, todos os 
R eys, Senhores, mercadores dettes portos, 
e polo fertao dentro deixou tao manços, e 
aflocegados, que nao podía 1er mais huma 
gente conquiftada , e fenhoreada por força 
como ella era. E eftava a terra tao pacífi
ca , que os Portugueíes negociavam fuas 
mercadorias por todas as partes , íem lhes 
tomarem nada, ncm Os cativarem, e nave- 
gavam por todo o mar da India em naos, 
navios , zambucos pequeños, e grandes, ¿

q ii fe-
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feguraraente traveflavam o mar de humas 
partes pera outras , e elles vinham a Goa 
com as fiias , íém Ihes lér feito nenhum 
agravo. E do cabo doComorim pera dea- 
tro tambem deixou os Reys de aquellas 
partes em grande paz, e amizade com El- 
Rey de Portugal, mandando-lhes Embaixa- 
dores com prefentes em leu nome, e elles 
a elle , a íaber, o Rey de Pegú, o Rey 
de Bengala , o R eyJde Pedir, o Rey de 
Siáo, o Rey de Pacé, e a fortaleza de Ma
laca de aíTocego. Ficou em muita paz com 
o Rey da China, e o Rey da Jaoa, o Rey 
de Maluco com os Gores, e todos os oil- 
tros leus vizinhos mangos, e aíTocegados os 
tinha.

E a principal couíá que fez aíTocegar a 
India, e amangar os coragoes dos R eys, e 
Senhores della, foi ver as intelligencias, que 
o grande Afonfo Dalboquerque tinha com 
o Xeque Ifmacl , pera tomarem a cafa de 
M éca, e deítruirem o Grao Soldao, e to
dos os Mouros, mandando-lhes feus Embai- 
xadores com prefentes. E  com o Prefte 
Joáo , pera cortarem huma Ierra, e langa- 
rem o Nilo por outra parte, pera deftnii- 
gao do Cairo. Verem-lhe tamban fazer gran
des fortalezas na India : verem-lhe muita 
artilheria , muitas náos , navios, e galés. 
Verem-lhe muitos homens calados, muitos

me-
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meninos, e meninas nafcidas na térra. Ve- 
rem fazer caías de pedra, e cal, e ptantá- 
rem pumares, lavrarem as térras, terem fuas 
creajóes, tratarem no mar, e na térra fuas 
mercadorias. Verem nos lugares toda a or- 
dem de juftija, e bom governo, e outras 
muitas coufas de gente , que fazia funda
mento na térra , e de afrentar nella. E de 
tudo ifto corría a fama por todas as partes 
da India, e da Períia, do Cairo, e da Tur- 
quia. E  perguntava o Grao Soldao fe ha- 
via muitos homens cafados na India , c o 
Hidalcao quantos meninos , e meninas ha- 
via em Goa , porque elles nao fe arrecca- 
vam do mar, fenáo do aliento, que os Por- 
tugueíés queriam fazer na térra. E vendo 
os Mouros o pouco poder de Armadas, e 
gente, que EIRey de Portugal tinha na In
dia , por milagre contavam todas ellas cou
fas. E  como os efpiritos de Afonfo Dalbo- 
querque eram grandes, dizia muitas vezes, 
que efperava em Nofro Senhor de tomar 
Adem , e fazer aliento nella , e fechar as 
portas doeílreito com huma boa fortaleza, 
porque o Grao Soldao perderte a efperan- 
ca que tinha de fer fenhor da India; e aca
bado ifto, que fe vería pera Portugal a re- 
poufar hum pouco fobre o cabo da enxa- 
da; e NoíTo Senhor por fuá Divina provi
dencia atalhou a tudo em o levar pera íi.
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Ao tempo de feu faiecirtiento deixou em 
Malaca , que tomou aos Mouros duas ve- 
zes , huma fortaleza muito forte, e muita 
artilheria, e gente nella. Deixou feita ou
tra fortaleza em Ormuz , com muita gen
te , e artilheria , e o Reyno todo d obe
diencia delRey de Portugal, o quai tomou 
duas vezes aos Mouros por força. Deixou 
huma fortaleza feita em Calicut, muito for
te , com gente, e artilheria. Deixou a for
taleza de Cochim acabada, como agora ef- 
tà , que elle começou a primeira vez que 
foi i  India , e lête Alifantes nella muito

frandes, pera fervirem na ribeira das naos.
'ez a fortaleza de Cananor de pedra , e 

cal , que dantes era de taipa. Deixou Àr-- 
madas em todas ellas fortalezas pera guar
da, e provimento délias. Deixou a Cidade 
de Go a fortificada com muitos caftellos der
redor da Ilha pera lègurança , a qual to
mou por força duas vezes aos Mouros. Dei
xou nella muitosPortuguefes calados, mui
tos Gentíos feitos Chollaos, e muita gente 
de cavallo. Deixou muitos armeiros, e of- 
ficiaes de fàzer cravaçao, felleiros, adargei- 
ros, ferreiros, pedreiros, fundidores de ar
tilheria, mellres de fazer eípingardas, car- 
pinteiros da ribeira , calafates ; e os mais 
dettes Portuguefes , e outros Chriftaos na- 
turaes da terra , vaífallos, e fubditos deU

Re/
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Rey de Portugal, como naturaes Portugue- 
fes. Deixou os armazens deGoa com mui
rás armas, muitas cuberías de cavallo, mui
rás lellas , muita pólvora, pilouros, e to
das outras munifóes neceflarias pera guerra. 
Deixou no porto huma Armada de cincoen- 
ta vélas, entre naos, e navios, c galés, e 
fullas, que pera aquelle tempo era muita, 
a fóra paraos, e navios de chitins, que nef- 
ta conta nao entram. Mandou lavrar moe- 
da em nome delRey de Portugal em £Joa, 
e em Malaca, a qual corria por todas as 
partes da India. Foi o primeiro Capitáo del- 
Rey de Portugal, que entrou no eftreito do 
mar Roxo. Y  quien mas biziere pajfe a 
delante , que he o letreiro, que o Conde 
Femáo Gon^alvez mandou por na fuá íé- 
pultura, que eftá á entrada da porta da Igre- 
ja do Mofteiro, onde eftá enterrado.

C A P I T U L O  XLIX.

Como cbegou a GJfada do grande Afonfo Dal- 
boquerque a Portugal: e como foi leva

da a Noffa Senbora da Graca.

T Endo o grande Afonfo Dalboquerque 
feito feu teftamento, e aprovado, em 

que fe mandava enterrar na fuá Capella de 
NoíTa Senhora , que tinha feita em Goa, 
vindo de conquiftar o Reyno de Onnuz,

dei-
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deixando nelle feita huma fortaleza, como 
atrás fica dito , fez hum condicilho , que 
dizia afli: ) Declaro, que falecendo eu neí- 
31 tas partes da India , que NoíTo Senhor 
3» por fuá mifericordia nao permitta , por 
3» aiguns judos refpeitos, que me a iífo mo- 
3> véram, e por aefeanjo de minha alma, 
3» mando que depois de comeíla a carne, 
3» os meus oífos iejam levados a Portugal, 
3» e fe enterrem em Noífa Senhora da Gra- 
3» ja , da Ordem de Sandio Agoftinho, on- 
31 de jazem meus avós. 3» Coufa tao defeja- 
da de Afoníb Dalboquerque, como era tra- 
zerem feus oíTos a Portugal, ( como fe vé 
por citas palavras do condicilho,)  defeui- 
do fora de íeu Filho paíTarem-fe cincoenta 
ehum annos (ém lhe cumprir íua vontade; 
mas como ella obrigacáo era de Pero Cor
rea , e como teftamenteiro era obrigado a 
fazelo , fica elle deículpado, o qual Pero 
Correa por muitas vezes pedio a ElRey 
D, Manuel , que lhe défle licenca pera os 
mandar trazer, a qual lhe nao quiz nunca 
dar, dizendo, que em ter os oífos de Afon
íb Dalboquerque em Coa tinha a India fe- 
gura. Morto Pero Correa, ficou eftaobriga- 
jao a íeu Filho , como leu herdeiro, que 
trabalhou muito comEIRey D.Jcáo oTer- 
ceiro por haver eíta licenca, que lhe íém- 
pre negou , polos rnuitos requerimentos,

que
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que teve dos moradores de Goa, e de to
da a India, que lha nao défle ; e depois de 
feu falecimento, governando a Raynha Dona 
Catharina Nofla Senhora elles Reynos por 
EIRey D. Sebaftiao lèu neto, tornou outra 
vez a elle feu requerimento, e paflaram-fe 
alguns annos fem o poder acabar, que lhe 
foi neceflario baver huma Bulla do Papa 
com grandes excommunhôes aos moradores 
de Goa , que o nao impediflem : ( parece 
que nao era ainda a hora chegada.) Havi- 
da ella licença da Raynha Nofla Senhora, 
porque já ahi nao havia quern na impedil- 
ie , e indo D. Antao de Noronha á India 
por Vilbrey , que poz força com fua au- 
thoridade a mándalos, chegáram ao porto 
de Lisboa a feis dias do mez de Abril de 
1566. E  da nao em que vinham foram ti
rados, e levados á Cafa da Milèricordia, 
fèndo RuyLourenço dcTavora Provedor, 
acompanhados de muitos Fidalgos, e ali ef* 
tiveram alguns dias, cuberta a tumba com 
hum panno de veludo cramefim com mui
tos Clérigos que o acompanhavam, e di- 
ziam cada dia Milla por fua aima , em 
quanto fe dava ordem a fe levarem á Ca- 
pella mor de Nofla Senhora da Graça, que 
feu Filho dotou de grofla renda pera lèu 
enterramento.

Eftando tudo preftes , hum Domingo
de-
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dezenove dias do mez de Maio foram jun
tos na Gafa da Miíéricordia todos os Se- 
nhores , e Fidalgos, que havia na Corte, 
pera acompanharem eíles OíTos, e dali íahí- 
ram etn prociísáo , indo diante a bandeira 
da Miíéricordia com toda a Irmandade: 
após ella os Frades Francilcos , e Agofti- 
nhos , e toda a Clerizia da Cidade, com 
tochas ñas maos, e no couce o Cabido da 
Sé de huma parte , e D. Afonfo Anriques 
Adaiáo delRey com toda a Capella da ou- 
tra , e após elles a tumba, onde hiam os 
OíTos, qüelevavam os irmáos, cubería por 
cima com hum panno grande de tela de 
ouro, e diante hia o Provedor com fuá va
ra na máo, e Afoníb Dalboquerque íéu fi- 
Iho de huma parte, veítido em hum capuz 
de dó, com a cabeca defcuberta, e da our 
tra parte André Dalboquerque feufobrinho, 
da meíma maneira , e detrás da tumba o 
Duque de Aveiro, e leus íilhos, e irmáos, 
e todos os mais Senhores , e Fidalgos, e 
Prelados, que a elle tempo eílavam na Cor
te. A  gente do povo era tanta , que nao 
cabiam pelas rúas, e aífi nefta ordem foram 
caminhando em procifsáo , e por todas as 
ígrejas por onde paíTavam le dobravam os 
finos, e chegáram aNoflaSenhora da Gra- 

, e na Capella mor eftava hum eftradó 
alto de dous degráos, que quafi a tomava

to-
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toda , cercada de todas quatro partes com 
muitas tochas, e alcatifado de rnuitas alca
tifas , e ali puzeram a tumba, em que os 
OíTos hiam metidos, forrada de tela de ou
ro , acompanhada de muitos criados feus, 
vellidos todos de dó. E fobre ella tumba 
eftavam dependuradas tres bandeiras das co
res , e diviias dos tres Rcynos, que o gran
de Afónfo Dalboquerque ganhou aos Mou- 
ros na India. Emriba deltas bandeiras efta- 
va a bandeira Real, que Ihe EIRey Dom 
Manuel entregou , como atrás fica dito, 
muito rota, e velha, a qual lhe foi entre
gue a íeis dias do mez de Abril do anno 
de iyo6. Ehavendo fellenia annos que da- 
qui partirá, os Olios a tornáram a entregar 
no Moíteiro de Nofla Senhora da Cira ja , 
da Ordem de Sandio Agoítinho, cheia de 
muitas Vitorias , que houve na India, de- 
baixo daquelie final da Cruz, reynando EI
Rey D. Sebaítiao NoíTo Senhor; e depois 
de eftar tudo quiero , comejou Meftre Fr. 
Sebaítiao Tofcano fuá prégacao , da qual 
nao dou rezao neítes Commentarios , aífi 
por nao fazer grande volume , como tam
ben! por andar imprelTa.

Parte IV. C apitulo XLIX.

CA -



C A P I T U L O  L.

Donde procede ejìe excellente Capitilo Afon- 
fo  Dalboquerque, e cujo filho fo i : e co

mo gajlou Jua nwcidade até ir  a 
primeira vez d India.

P Orque deità gerajáo dos Alboquerques,  

e de iùa antiguidade , e corno formà- 
ram eite nome, deicendendo por linha di- 
reita dos Reys de Portugal , L iao, e Car
tella , tenho efcrito hum largo tratado pera 
memoria dos que delles deícendem , que 
collegi das Chronicas , e livros das liníia- 
gens de Portugal, e Caítella, nao direi aqui 
mais que o que convem pera fe enten
der brevemente donde deicende ette grande 
Afonfo Dalboquerque, e aijo filho Foi. He 
de làber , que EÍRey D. D inis, Rey de 
Portugal, teve hum filho natural, que hou- 
ve de Dona Aldonià de Soufa Infanfona 
natural de Galiza, que iè chamou D. Afon
fo Sanches, o qual caiou com Dona Ta- 
reja Martinz , neta delRey D. Sancho de 
Caítella, chamado Bravo, e houve com el
la em dote Villa de Conde em Portugal, 
e muitos lugares em Caítella , e o Caitello 
Dalboquerque , que elle reedificou, e fùn- 
dou de novo a Villa em baixo, e cercou-a 
de muro, e torres, e barbacaá, e cava, e
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povoou-a de gente de Portugal, e Caftella, 
e alli fez feu aflento, e na porta principal 
da Villa poz as fuas Armas, que sao eftas, 
que aqui eftam pintadas, que os Alboquer- 
ques, que delle deícendem, houveram de tra- 
zer, e nao as que trazem.

Parte  IV. C apitulo L. 20

E  na mefina porta poz efte letreiro:

Em name de Deos Jeja tudo. Amen. Ett 
Dam Afonfo Sanches Senhar defte Cafi 
tello Dalboquerque , comecei efte lavor, 

feria  quart a , aos quatro dias do triez de 
Agofto, da era de 1314. 0 qual feja pera 
fervipo de Deos 9 e de Santia Maria fita



M adre, faldamento de minha alma, cref 
ctmento de minha honra, endere¡amento de 
minha fazenda ; porque as coufas que a 
Déos sao fe ita s , todas adiante hao de ir ; 
e as que fem elle sao , todas hao de fene
cer.

E  porém praza a Déos que baja boa 
gloria o mefire pedreiro, que fe z  efte Caf 
tello.

Efte D. Afonfo Sanches Senhor Dalbo- 
querque teve hum filho, que houve de fuá 
mulher , que fe chamou D. Joao Afonfo 
Dalboquerque , que erdou lúa caía, e foi 
grande Senhor em Caftella , e o primeiro 
que tomou elle appellido Dalboquerque: 
ediíicou a torre da menagem da Codiceira, 
e nella poz as fuas Armas, que rio princi
pio defte Livro vam pintadas, miíhirando 
com as quinas de Portugal as Flor deLiz, 
que eram Armas de lúa mulher, que def- 
cendiam da Cafa Real de Franja, que os 
Alboauerques agora trazem. Defte D. Joao 
Afonío Dalboquerque deícende efte grande 
Capitao Afonfo Dalboquerque, o qual foi 
filho íegundo de Gonjalo Dalboquerque Se* 
nhor de Villa Verde , e de Dona Leonor 
de Menezes, filha de D. Alvaro Gonjalvez 
de Ataíde , primeiro Conde da Atouguia, 
e daCondefía Dona Guiomar deCaftro fuá 
mulher , o qual fendo mojo fe creou em,

ca-
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cafa delRey D. Afonfo o Quinto , e por 
feu falecimento fe foi a Arzila, e paflados 
alguns annos tornou-fe a íervir EIRey Dom 
Joáo o Segundo feu ítliio, e foi feu Eftri- 
beiro mor. Morto EIRey D.Joao, tornou- 
fe a A rzila, e levou hum irmáo comfigo, 
que lá matáram os Mouros, por cuja mor- 
te fe veio pera Portugal fervir EIRey Dom 
Manuel, e dormía na fuá guarda. Foi na Ar
mada de Taranto, e na tomada da Gracio
la , achou-le em todas as coufas de guerra, 
que em feu tempo neítes Reynos fucedó- 
ram , até ir a primeira vez á India. Nao 
caíbu. TevehumFilho natural, qucdeixou 
por herdeiro de toda fuá fazenda , c dos 
férvidos que fez atresReys deftcs Reynos -y 
e quiz EIRey D. Manuel, pela obrigajao 
que tinlia de lhe fazer mercé, que fe cha- 
malle Afonfo Dalboquerque como feu pai, 
e cafou-o com Dona María de Noronha, 
filha do Senhor D. Antonio primeiro Con
de de Linhares, que era muito feu párente, 
e da Condeffa Dona Joanna da Silva, filha 
de D. Diogo da Silva primeiro Conde de 
Portalegre. E depois de fer cafado, man- 
dou-o na Armada de Saboia por Capitao 
de hum galeáo com a Infante Dona Beatriz 
fuá filha. E tomado delta jornada, com e£ 
peranja de lhe EIRey D. Manuel fatisfazer 
os lérvijos de leu pai, como tinha prome-
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¿do ao Conde de Linhares feu Togro, 
achou-o morto , e ficou fem a fatisraçao, 
que mereciam os grandes ferviœs de feu pai, 
jjjj polo pouco cuidado que elle teve de os 
requerer, como tambem pela mudanza do 
tempo.

Comment, de A .  Damoquerque.

F im  dos C omment arios.


