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ALVARA 
 
Eu elRei faço saber ahos que este Aluara virem, que eu ei por bem, & me praz por 

justos respeitos que me a isso mouem, que Damião de Goes fidalgo de minha casa, 
possa fazer imprimir ha Chronica delRei dom Emanuel meu bisauo, que sancta gloria 
haja, que elle compos de nouo per meu mandado, de que diz que faz quatro liuros. E 
impressor algum, nem outra pessoa de qualquer qualidade que seja, nam podera em 
meus Regnos, & senhorios imprimir, nem mandar imprimir, nem vender ha dita 
Chronica, sem consentimento do dito Damião de Goes, & isto por tempo de dez annos, 
que começaram da feitura deste, sob penna de qualquer impressor, ou pessoa que 
imprimir, ou fezer imprimir ha dita Chronica, ou ha trouxer de fora impressa, ou ha 
vender sem consentimento do dito Damião de Goes, perder pera elle ha impressam, & 
hos moldes, & apparelhos, com que ha imprimir, & mais pagar sessenta mil reaes s. 
vinte mil pera has obras pias que eu ordenar, & vinte mil pera minha camara, & hos 
outro vinte mil reaes pera quem ho acusar. E hos liuros que ho dito Damião de Goes 
assi fezer imprimir, podera mandar vender, & seram por elle assinados: & achandosse 
em poder de algüa pessoa sem seu sinal, encorrera nas pennas açima declaradas. E tanto 
que cada hum dos ditos quatro liuros forem imprimidos, se tratara a mesa do despacho 
dos desembargadores do Paço, pera lhe poerem ho preço per que ha de ser vendido, & 
doutra maneira se nam podera vender. E mando a todas has justiças, & offiçiaes a que 
este Aluara for mostrado, & ho conheçimento delle pertençer, que dem has ditas pennas 
a execuçam, & ho cumpram quomo se nelle conthem: ho qual se imprimira no 
prinçipio, ou na fim de cada hum dos ditos liuros. E ei por bem que este Aluara valha, 
posto que ho effeito delle haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordenaçam 
do segundo liuro, titulo vinte, que ho contrairo dispoem. Diogo Fernandez ho fez em 
Lisboa a xxix de Março de M.D.LXVII. Balthasar da Costa ho fez screuer. 
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SEGVNDA PARTE DA CHRONI- 

CA DO FELIÇISSIMO REI DOM EMA- 
NVEL DA GLORIOSA MEMORIA, HA QVAL 
por mãdado do serenissimo Prinçipe ho Infante 

dom HENRRIQVE seu filho, Cardeal 
de Portugal, do titulo dos sanctos 

quatro Coroados, DAMIAM 
de Goes colligio, & com- 

pos de nouo. 
 
 

CAPITVLO PRIMEIRO. Do regimëto que elRei deu a dom Françisco 
Dalmeida antes que partisse pera India 

 
No anno de M. D.V. quomo ja fica dito, ordenou elRei de mandar dom Françisco 

Dalmeida por gouernador a India, por Tristão da Cunha, a quem ja tinha prouido deste 
cargo, adoeçer de doëça de que por entam ficou çego, pera ho qual negoçio mandou 
elRei chamar dom Frãçisco a Coimbra onde aquelle tempo estaua cõ seu irmão dom 
George Bispo da mesma çidade, filhos de dom Lopo Dalmeida primeiro Conde 
Dabrantes. E porque elRei dos negoçios que ja eram passados na India entendia bem, 
que pera segurança della lhe era neçessario mandar mor armada, & mais gente do que 
ho atte entam fezera, & capitam geral que naquellas partes residisse, ordenou que nesta 
fossem mil, & quinhentos soldados, ë dezaseis naos, & seis carauellas, de que hos 
capitães das naos erã ho mesmo dom Françisco, dõ Fernando Deça, Fernão Soarez, Rui 
Freire, Vasco Dabreu, Ioão da Noua, Pero Danhaia, Sebastião de Sousa, Diogo Correa, 
Pero Ferreira Fogaça, Lopo Sanches, Phelippe Rodriguez, Lopo de Deos capitão, & 
Piloto, Ioão Serram, Antam Gõçaluez alcaide de Çezimbra, & Fernão Bermudez 
castelhano, filho de Christouão Bermudez, que foi preso no desbarato de dom Garçia de 
Meneses Bispo Deuora, & degolado na Villa de Lobom em Castella, por ter a parte 
Portuguesa quomo na Chronica do Prinçipe dom Ioão, ho tratto per extenso. Das 
carauellas eram capitães Gonçalo Vaz de Goes, Gonçalo de Paiua, Lucas Dafonsequa, 
Lopo Chanoca, Ioão Homem, & Antão Vaz. A dom Françisco Dalmeida fez elRei 
muitas merçes, por açeitar elle cargo sem nisso fazer duuidas, nem mostrar agrauos polo 
ter dado a Tristão da Cunha primeiro que a elle, & ho mesmo fez a dom Lourenço 
Dalmeida seu filho, que consigo leuou a India. Poucos dias ãtes que esta armada 
partisse, deu elRei regimento a dõ Francisco do que hauia de fazer, assi no discurso da 
viajem, quomo depois de ser na India das forças do qual (por ser ho primeiro que se deu 
a Gouernador, & viçerei da India) farei aqui hü breue sumario. Primeiramente lhe 
mandou entre outras cousas, que de caminho trabalhasse por fazer hüa fortaleza em 
Çofala, de que tinha dado ha capitania a Pero Danhaia, com elle mandaua com nauios, 
& gente que pera isso ordenara, no fazer da qual fortaleza usaria com ho Xeque da terra 
toda ha amizade, & bem querença que lhe fosse possiuel, deixandoho liuremente usar, 
& gozar dos direitos, que acostumauão reçeber dos mercadores que aquelle seu porto 
vinham, & que quãtos mouros alli achasse resgatando captiuasse, & lhes tomasse ho 
ouro que tiuessë resgatado, & que se ho Xeque disso se queixasse, lhe dixesse que ho 
fazia por elles terë continua guerra com hos Christãos, & lhes tomarem seus bës, & hos 
captivarë onde quer que ho podiam fazer, pelo que liçitamente lhes podia fazer ha 
mesma guerra: E que quomo a fortaleza fosse posta em altura que se podesse defender, 
partisse pera Quiloa, onde ordenaua que se fezesse outra fortaleza, aho qual lugar, em 
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chegando, mandaria pedir a elRei has pareas que deuia, & que dandolhas, ho trattasse 
quomo amigo, & querendo fazer resistençia lhe fezesse guerra quomo a imigo, & per 
força fezesse ha fortaleza de que tinha prouido da capitania Pero Ferreira Fogaça, & 
dalcaidaria mor Duarte de Mello, na qual deixaria ha gente que fosse neçessaria, & hüa 
carauella, & hum bargãtim pera guarda da costa, & que com ha mor breuidade que lhe 
fosse possiuel partisse dalli pera chegar a India a tempo que podesse dar carga as naos 
que hauiã de tornar pera ho Regno: & que antes de partir, ou depois, per qualquer nauio 
da terra, mandasse a elRei de Melinde per hum dos degradados que cõ elle iham, has 
cartas que lhe leuaua, & lhe screuesse ho que passara em Quiloa, & de sua parte lhe 
fezesse muitos offereçimëtos quomo a bõ amigo. Allë disto que quomo partisse de 
Quiloa, mandasse dous bargantïs, que sem entrar no estreito do mar de Arabia 
corressem toda ha costa, atte ho cabo de Guardafum, pera lhe trazerem nouas a 
Anchediua de tudo ho que achassem naquella costa, na qual Ilha lhe mandaua que 
fezesse hüa fortaleza, de que iha prouido por capitam Emanuel Paçanha, onde da 
madeira que leuaua, mandaria fazer has gales do modo que lho dera per regimento: & 
pera prouedor desta obra ficasse alli Ioão Serram. Ho que feito, & ha fortaleza posta em 
altura que lhe pareçesse defensauel se partisse pera Cochim, deixando a Emanuel 
Paçanha duas carauelas das que leuaua, & se lhe pareçesse neçessario deixarlhe mais 
algüs nauios ho fezesse, & que de Anchediua fosse sempre de longo da costa atte 
Cochim, pera ver se podia tomar algüas naos de Calecut, aho qual Rei faria sempre crua 
guerra, polo ter por imigo capital, mas que ahos de Cochim, & de Cananor fauoreçesse 
sempre quomo amigos ahos quaes daria suas cartas, & presentes que lhe leuaua, com 
hos offereçimentos que lhe pareçesse neçessarios: ho que feito trabalharia de despachar 
has naos que hauiã de tornar pera ho Regno, de que seriam capitães, Rui Freire, Fernão 
Soarez, & Sebastião de Sousa. E que sabida ha carga que podia hauer em Cochim pera 
has naos, se passasse logo a Coulão com has outras naos, pera has la fazer carregar: & 
has cartas que leuaua pera ho Rei da terra lhas desse, estando elle ahi, & que sobre tudo 
trabalhasse por hauer liçença delRei pera ahi fazer hüa fortaleza. E que em qualquer 
lugar destes que has naos tomassem carga, que tanto que tres fossem prestes lhes daria 
capitães, & has despacharia sem mais sperarem pelas outras, ho que trabalharia que 
fosse sempre de todas no mes de Ianeiro, & que despachadas aquellas que no Ianeiro 
seguinte hauia de mandar com carga pera ho Regno, se fosse aho mar de Arabia, 
deixando prouidas has fortalezas de Cochim, & Anchediua, & que na boca delle, onde 
lhe milhor pareçesse fezesse hüa fortaleza pera impedir ha nauegaçã ahos mouros de 
Meca pera a India, na qual acabada deixaria por capitam Emanuel Paçanha, que consigo 
leuaria de Anchediua, & por alcaide mor Fernam Sanchez, ahos quaes deixaria todalas 
munições de guerra, & nauios que lhes fossem neçessarios, següdo ha qualidade do 
lugar, lembrandolhe quam longe ficauam de socorro: ho que tudo feito se tornaria pera a 
India, onde quomo chegasse mandaria fazer ha fortaleza de Coulam (se pera isso 
podesse hauer liçença do Rei) na qual ficaria por capitam Lourenço de Brito. E que 
quanto a elRei de Calecut, que se lhe mandasse commeter paz que lha outorgasse, sendo 
elRei de Cochim disso muito contente: mas que fazendosse ha tal paz seria com 
condiçam, que todolos mouros de Meca se saissem da çidade, dando elRei de Calecut 
pera firmeza da tal paz, todolos arrefens, & seguranças neçessarias, & que quando 
tornasse do mar de Arabia pera a India, fezesse da sua armada has frotas que lhe 
pareçesse, mandando com ellas correr has costas de Chaul, Dabaul, Cambaia, & Ormuz. 
E que com todolos Reis que quisessem com elle paz ha fezesse, pondolhe hos tributos 
que honestamente podessem pagar, & que lhe encomendaua que trattasse muito bem 
todolos Cristãos que em aquellas partes houuesse, & assi mesmo ahos que se 
conuertessem a Fe, de qualquer lei; & feita que fossem. E que se lhe pareçesse bë dar 
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algüs assentamentos ahos senhores, & pessoas prinçipaes daquellas prouincias ho 
fezesse, segundo ha qualidade de cada hum delles: & que sobre tudo, pela grande 
confiança que delle tinha lhe daua poder pera prouer, assi nas cousas da justiça, quomo 
nas da sua fazenda, ho que lhe encomendaua que fezesse de maneira que fosse 
inteiramente guardado seu seruiço, & ha justiça conseruada, & feita a todos geralmente: 
ho que cumprindo, allem do que era obrigado, pelo cargo que tinha, lhe faria nisso mui 
grande seruiço. 

 
CAPITULO. ii. Do que Dom Françisco Dalmeida passou do dia que partio do 

porto de Bethelem, atte chegar a Quiloa, & ho que ahi fez. 
 
Prestes ha armada, sendo elRei presente, partio dõ Françisco Dalmeida do Porto 

de Bethelem ahos xxv dias do mes de Março de Mil, & quinhentos, & çinquo, sem ha 
nao de Pero Danhaia, por quanto se perdeo no mesmo porto com tormenta. Pela qual 
razam na fim do regimento que elRei deu a dom Françisco lhe mandou que nam 
toquasse em Çofalla, mas que rota batida se fosse a Quiloa fazer ha fortaleza que lhe ahi 
mandaua que fezesse. Partida ha armada, com mui bõ tëpo chegou dõ Frãçisco aho 
porto Dale, na costa de Guine, onde se deteue noue dias, fazendo augoada; & foi alli 
bem festejado do Rei da terra. Ho que acabado se fez a vela ahos xxv dias do mes de 
Abril, & sëdo ja quall junto da linha Equinoçial, lhe sobreuieram calmarias que duraram 
quatorze dias. Andando assi neste trabalho, per conselho, & pareçer dos outros capitães, 
porque algüas destas velas eram zorreiras, & nam podião ter com has outras, partio ha 
frota em duas capitanias, tomando pera a sua treze naos, & ha carauela de Gonçalo de 
Paiua, & das naos de Lopo Sanchez, & de Sebastião de Sousa com has çinquo carauelas 
deu ha capitania a Emanuel Paçanha, sogro de Sebastião de Sousa, ë cuja nao iha 
prouido da fortaleza que se hauia de fazer ë Anchediua. Separadas estas capitanias, 
passaram todos juntos ha linha, ahos vintanoue dias do mes de Abril, na qual derrota 
despois das frotas serem ja apartadas hüa da outra, ha nao de Pero Ferreira Fogaça, com 
calmarias, & vanzear, por ser muito velha, fez duas vezes aguoa, de que na derradeira se 
foi aho fundo, sem della se saluar mais que ha gente, & hüa arqua de prata da capella de 
dom Françisco Dalmeida. Passada esta calmaria, seguindo sua viajem, hos pilotos per 
ma nauegaçam, com medo do cabo de Boa Sperança, se poseram em altura de quarenta 
graos, da banda do Sul, onde, por ja ser neste tempo Inuerno naquellas partes, acharão 
hos dias mui pequenos, com tantos frios, & neue que as pas ha lançauam fora das naos, 
com ho qual trabalho dobrou ho cabo ahos xxvj dias do mes de Iunho, çëto, & setenta, 
& çinquo legoas ala mar: & chegandosse ho mais que pode a terra, lhe deu ahos dous 
dias de Iulho hüa tão forte trouoada, que rompeo as velas da sua nao, & as de Diogo 
Correa, da qual nao de Diogo Correa cairam tres homës aho mar, de hum dos quaes que 
se saluou porei aqui hum caso espantoso, pera exëplo de todo o Prinçipe, Rei, & senhor, 
por grande que seja, fazer que seus filhos saibam a arte, & exerçiçio do nadar, com ho 
qual muitos se saluaram de grandes perigos, & outros polo nam saberë se afogarão em 
pequenos vaos. Este homem se chamava Fernão Lourenço, que quomo cahio da nao, ë 
surdindo arriba daguoa, aleuantou hum braço pera que ho vissem, & dixe a alta voz, que 
mandassem ter tento nelle atte pela manhã, porque atte entam se atreuia nadar, ho que 
ho capitão fez, & foi aho outro dia tomado. Nesta tormenta se perdeo da frota ha nao de 
Ioão Serrão, per cujo respeito dom Françisco andou aho pairo algüs dias, mas vendo que 
não apareçia, mandou seguir viajem, & ahos xviij dias do mes de Iulho virão has ilhas 
primeiras, donde logo despedio Gõçalo de Paiua pera Moçambique a saber se has 
armadas de Françisco Dalbuquerque, & Afonso Dalbuquerque, & Lopo Soarez passarão 
pera ho Regno, & ho que lhes em suas viajës aconteçera. Ho que feito se partio rota 
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batida pera Quiloa, onde chegou ahos xxij dias de Iulho, & porque ha nao de Gonçalo 
de Paiua lhe ficaua a re, sendo dom Françisco ja a vista de Moçambique, mandou aho 
mesmo negoçio Fernão Bermudez. Surta ha armada na barra de Quiloa, dom Françisco 
mandou visitar elRei por Ioão da Noua, mas elle com reçeo dos erros que tinha 
comettidos cõtra hos nossos, depois da visitação se sahio da çidade, ho mais 
secretamente que pode, ficando nella Mahamed Anconij, de quë fiz menção, quando ho 
Almirante dom Vasco da Gama alli veo ter. Com elle Mahamed Anconij fezerão corpo 
hos que ficarão na çidade, em que haueria mil, & quinhentos homës de peleja, com 
tenção de se defenderem. Dõ Françisco vendo que elRei lhe nam vinha falar quomo lhe 
mandara dizer per çinquo mouros, que com reçeo do que ja sospeitaua não quis deixar 
tornar a terra, aho outro dia pela manhã vinta tres dias de Iulho, vespora do dia do 
Apostolo Sanctiago deu na çidade com trezentos homës, & dõ Lourenço seu filho com 
duzëtos desembarcando elle na parte que estaua defronte da frota, & dom Lourenço 
defronte das casas delRei: chegara a praia a tempo que batia ha aguoa nas casas, por ser 
prea mar, onde logo dom Françisco saiho primeiro que todos em terra, com ha bandeira 
Real que leuaua Pero Cão, que seruia dalferez, & apos elle hos outros capitães, sem 
acharem resistençia, ho que pareçendo çilada mandou que mui atento entrassem pela 
çidade, na ordem que lhes pera isso deu, na qual acharão ainda algüa gente tam 
desordenada, que sem nenhum perigo chegaram a hüas casas delRei, que estã no cabo 
della, onde dom Françisco achou ja seu filho dom Lourëço, que atte alli viera sem achar 
quem lho estoruasse. Mahamed Anconij quomo sua tenção era nam pelejar cõ hos 
nossos, na mesma hora que desembarcaram se sahio da çidade com ha mais gente de 
guerra que nella hauia. Em dom Françisco chegando as casas delRei mãdou loguo 
quebrar as portas que estauão fechadas, & cuidando que esteuesse elRei nellas dixe a 
dom Lourenço que entrasse dëtro, & ho prëdesse, & lho trouxesse viuo, mas dom 
Lourëço ho nam achou nos paços, & dalgüs mouros que se alli acolherão, que pera sua 
saluaçam poseram hüa bandeira das quinas em hüa torre dos paços, soube que era 
fogido. Acabado este negoçio dom Françisco se foi apousentar em hüas das milhores 
casas da çidade, que estauam sobelo mar, dando logo liçença a gente que ha fosse 
saquear, defendendolhe que cõ tudo nam posesse fogo a cousa nenhüa, & que tudo 
quanto achassem de preço metessem ë hüas casas junto das suas, pera se depois repartir 
per todos: ho que se assi fez de muitas mercadorias, & algüas cousas douro, & prata, 
tomando dõ Françisco pera si hüa so frecha, dizendo que pera elle aquilo abastaua. 
Hauida esta paçifica victoria, armou dom Francisco Dalmeida algüs caualeiros, de que 
hum foi Fernam Perez Dãdrade, pessoa que depois na India, & em outras partes fez 
assinados seruiços a estes Regnos. E logo aho outro dia começou ha fortaleza, nas 
mesmas casas em que pousaua, por estarem em lugar proprio pera o tal edefiçio, por ha 
aguoa bater nellas, pera segurança do que mandou derribar tantas casas vezinhas a esta, 
quantas lhe pareceo necessario: de modo que fez hum mui espaçoso terreiro, por onde 
ha artelharia podia varejar hüa boa parte da cidade, & per honrra do bëauenturado 
Apostolo Sanctiago, em cujo dia esta fortaleza começou, lhe pos o nome da sua auoçam. 
Neste mesmo dia, sabendo dom Francisco que Mahamed Anconij estaua com ha gente, 
que se com elle saira perto da cidade, lhe mandou dizer per Ioão da Noua que sua 
tençam era fazelo Rei de Quiloa, que se podia tornar, & de sua parte dizer ho mesmo a 
todolos que fugira, que elle lhes daua pera isso licença, & hos teria, & manteria em 
justiça quomo a vassallos delRei de Portugal seu senhor, a cuja obediencia hauiam de 
ficar, com muitas mais liberdades, & priuilegios do que tinham em poder do tyrãno que 
era fugido, com o qual recado se tornaram todos pera cidade em dia de Sancta Anna, 
vinta seis dias do mes de Iulho, vindo Mahamed Anconij em fermoso caualo, que lhe 
dom Francisco mandou concertar a gineta, com jaezes douro, & prata, & todolos outros 
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a pe, indo diante Gaspar, dizendo a alta voz, em lingoa Arabiga, este he ho vosso Rei, a 
elle haueis de obedecer em nome delRei dom Emanuel de Portugal nosso senhor, cujos 
vassalos todos sois. E desta maneira andou per todalas ruas principaes da cidade atte 
chegar as casas onde se fazia a fortaleza, por que alli ho estaua sperando dom Francisco 
Dalmeida no terreiro, em hum cadafalso emparamentado de panos douro, & de seda, no 
qual lugar a vista de todo ho pouo, & de mais da nobreza daquella cidade, pondolhe hüa 
coroa de ouro na cabeça, que leuaua pera elRei de Cochim, ho aleuantou por Rei do 
Regno de Quiloa, & elle jurou em sua lei de ser leal ahos Reis de Portugal, & de ser seu 
vassalo, com ho trebuto que ja era posto ahos Reis daquelle Regno de Quiloa, ho que 
assi solemnizado, dom Françisco ho coroou, & lhe entregou ho Regno, do que mandou 
fazer estromentos publicos em lingoa Arabia, & Portuguesa, que mandou a estes 
Regnos, assinados por elRei, & polos prinçipaes da terra, que a este auto forã presentes, 
& por elle, & por todolos capitães da frota, & pessoas nobres que nella ihão, hos quaes 
deuem ser perdidos quomo ho sam outras muitas cousas dignas de memoria, por se nam 
lãçarem na Torre do Tombo quomo em seu proprio, & ordenado lugar. Feito este auto 
dom Françisco Dalmeida leuou elRei Mahamed Anconij ahos paços, onde ho deixou 
com muito contentamento dos da çidade, & dos nossos, polo elle mesmo mereçer, & 
polas boas partes que nelle hauia. Estando os negoçios neste termo chegarão de 
Moçambique Gonçalo de Paiua, & Fernão Bermudez com nouas destar ha terra paçifica, 
& cartas que lhe ho Xeque dera de Françisco Dalbuquerque, & de Lopo Soarez, ë que 
dauam auiso ahos capitães que per alli passassem do termo, & estado em que deixauam 
has cousas da India. E loguo dahi a pouquos dias, que foi ahos tres dias do mes Dagosto 
chegou ha Quiloa Ioão Serrão capitam da nao bota fogo, que com tormenta se perdera 
desta armada, quomo atras fica dito. Iuntas estas naos, & proçedendo a obra da 
fortaleza, elRei Mahamed Anconij veo visitar dom Françisco, & lhe pedio hos mouros 
que na entrada da çidade foram captiuos, hos quaes lhe dom Françisco Dalmeida 
mandou dar todos, allem do que lhe dixe, que elle fora tamanho amigo delRei Alfudail, 
que ho tiramno Abrahemo matara, que se ainda fora viuo lhe dera ho Regno de sua 
propria, & liure vontade, com has condições que ho reçebera, mas ja que era morto lhe 
quisesse conceder, que per morte deste Mahamed Anconij, ficasse ho Regno a hum 
filho do dito Rei defunto, posto que elle mesmo tiuesse filhos que podiam socçeder, & 
que antes que se dalli fosse ho fezesse jurar por Prinçipe, pera ho que ho mandaria 
loguo vir, & ho teria consigo quomo a proprio filho. Dom Françisco lhe conçedeo ho 
que pedia, espantado, assi elle, quomo todolos da frota, & hos da terra, de hüa tamanha, 
& tam desacostumada virtude. Polo que mandou loguo Ioão da Noua por este filho 
delrei Alfudail que estaua na terra firme, mea legoa da ilha, & ho fez jurar por Prïçipe 
herdeiro do regno de Quiloa, per faleçimëto delrei Mahamed Anconij, que a este tempo 
seria homem de setenta annos. Ho que tudo acabado, & ha çidade paçifiqua, ficando ja 
ha fortaleza em altura que se podia mui bem defender. Dom Françisco Dalmeida partio 
de Quiloa vespora do bemauenturado Sam Lourenço, noue dias do mes Dagosto, pera ir 
sobre Mombaça, deixando regimento a Pero Ferreira Fogaça, que iha prouido da 
capitania desta fortaleza, do que hauia de fazer, & cartas pera Emanuel Paçanha capitam 
da frota que na viajem separara da sua, em que lhe mandaua, que tanto que alli viesse, 
partisse logo pera Mombaça, & que se ho ahi nam achasse se fosse pera India, ou pera 
Melinde, sabëdo que estaua ahi, & que por guarda daquella costa deixasse em Quiloa 
Gonçalo Vaz de Goes na sua carauela, & hum bargantim que se depois hauia de armar. 

 
CAPITULO. iii. Do que dom Françisco Dalmeida fez em Mombaça, & quomo 

depois de ha tomar, & queimar, partio 
pera Melinde, & dahi pera a India. 
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Quatro dias depois de se dõ Françisco Dalmeida fazer a vela de Quiloa chegou a 

boca da barra de Mombaça, dõde quomo surgio mandou loguo Gõçalo de Paiua que ha 
fosse sondar com dous mouros pilotos que trouxera de Quiloa, & indo sondando 
chegaram a hum baluarte, do qual lhe tiraram duas bombardadas, de que ha hüa lhe 
passou ho costado da carauela, aho que respondendo com ha sua artelharia, trattou ho 
baluarte de maneira que ho fogo se açendeo nelle, & hos que ho guardauam fugiram 
pera çidade, ho que feito se tornou com recado a dom Françisco, que podia entrar sem 
perigo, por ha barra ter fundo pera isso. Surto diante da çidade, mãdou per hum dos 
pilotos mouros recado a elRei de Mombaça, que sua vinda era alli, nam pera lhe fazer 
guerra, senam pera ho poer a obediençia delRei de Portugal seu senhor, cuja amizade se 
quisesse seria trattado cõ ha mesma honrra, & fauor que ho eram muitos Reis, & 
senhores Dafrica, & da India seus vassalos, & amigos, hos quaes acostumaua fauorecer 
& defender, & fazer guerra a todos hos que lha a elles faziam. Este piloto mandou dom 
Françisco Dalmeida a Ioam da Noua que leuasse no seu batel, ho qual antes de chegar a 
terra falou em sua lingoa com algüs mouros dos que estauam na praia, dizendolhe, que 
leuaua recado de paz, que se lhe elRei desse licença, lhe iria falar, aho que lhe 
responderam que se saisse em terra ho farião em pedaços, que dixesse aho capitam, que 
hauia muita diferença dos caualeiros de Mõbaça, as galinhas de Quiloa, & que em 
tempo estaua pera ho experimentar, cada vez que quisesse sair com sua gente em terra. 
Dado este recado, mandou dom Frãçisco, de noite, Ioão da Noua no seu batel, & outro 
capitam, pera lhe tomarem lingoa, quomo tomaram, & açertou de ser hum criado 
delRei, continuo de sua casa, aho qual dom Francisco prometeo liberdade se lhe dixesse 
ha verdade do que elRei determinaua, & se achasse ho contrairo, ho mãdaria enforcar. 
Ho mouro se lhe lançou ahos pes, & dixe que elRei de Mombaça, quomo soubera has 
nouas da tomada de Quiloa, se começara de aperçeber, & que pera isso tinha ja na 
çidade quatro mil soldados, & muita artelharia assentada no muro, & torres, & que 
allem desta gente speraua ainda dous mil homës. Com esta noua, & com ha reposta que 
da praia deram aho piloto mouro, teue dõ Frãçisco ha guerra por çerta. Polo que loguo 
aho outro dia, que era vespora da Asumpçam de nossa Senhora, per conselho de Fernão 
Soarez, mandou poer fogo a çidade per duas partes, de que arderão algüas casas, posto 
que sua determinaçam fosse de ha cometter per assalto, antes de lhe poerem o fogo, do 
que foi contrariado dos mais dos capitães da frota, porque ha çidade era mui grande, & 
nella hauia muita gente de peleja. Ho fogo se ateou, delongo, da praia de maneira que 
dom Lourenço, & Fernão Soarez que ho foram poer nam poderam sperar nella, & se 
recolheram ahos bateis, & de ahi as naos. Antes que ho fogo se posesse, houue assaz de 
resistençia da parte dos imigos, em que morreram delles mais de setenta, & dos nossos 
morreram hum criado de dom Francisco, per nome Françisco Serram, & hum 
bombardeiro, & fora muitos feridos. No mesmo dia que se pos ho fogo a çidade 
assentou dom Françisco de ha cometter aho outro, polo que duas horas ante manha 
sahio defronte donde estaua surto, & com elle dom Françisco Deça, & Lourenço de 
Brito, Rui Freire, Gonçalo de Paiua, Phelipe Rodriguez, Fernão Bermudez, Antam 
Gonçaluez, & ha gëte da nao de Ioão Serrão, por quanto elle estaua ferido. Na outra 
parte da çidade desembarcou dom Lourëço, & com elle Fernam Soarez, Diogo Correa, 
& Ioão da Noua: & posto que tam çedo fosse podera enxergar dos bateis com ha 
claridade do foguo, que ainda duraua, que não hauia gente na praia: com tudo 
reçeandosse dom Françisco que fosse cilada, não quis desembarcar senam em 
amanheçendo, então sahio em terra com ha bandeira Real que leuaua Pero Cão. Dom 
Lourenço pojou na parte que lhe era assinada, & entrando pelas ruas, por serem muito 
estreitas reçebiam grande dãno de pedras, zagunchos, & lãças darremesso que lhe 
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lançauam homës, & molheres das janellas, & terrados das casas, tanta cantidade que 
foram forçados se acolherem debaixo das sacadas, sem se poderem seruir a sua vontade 
das bestas, & espingardas que leuauã: com tudo debaixo destas sacadas tirauão ahos que 
estauão nas janellas, & terrados, mas në por isso deixauam de lançar de riba tantas 
pedras & penedos que nenhü dos nossos ousaua dandar pelo descuberto das ruas, do que 
constrangidos determinaram de cometer ha porta de hüa casa donde duas molheres 
Cafras de nasçam, & algüs mouros com ellas lhes faziam muito dãno, ha qual porta 
arrombada, sobiram a casa com assaz perigo, mas quis Deos que com hüa seta 
atrauessou hü besteiro ha gargãta de hüa destas Cafras, de que logo cahio morta, do que 
espãtados hos outros começaram a fogir per çima dos terrados, seguindolhes aquelles a 
que dos nossos sobirão ho alcãçe, atte hos lançarem fora do lanço daquella rua. Pelo que 
hos que estauam debaixo das sacadas, começaram de caminhar adiante, mas em 
chegando aho começo doutra rua, tendo ja passado a diante dom Lourenço, antre elle, & 
ho esquadram de Ioão da Noua derribarão hos mouros hüa parede velha, que lhes tomou 
ho passo da rua, pelo que ho Guião de Ioão da Noua, per nome Vaqueiro, se deteue, ho 
que assi fezeram todolos que vinham atras, vendo sobrestar ho Guião, na qual detença 
foram tambem seruidos de tiros darremesso, & pedras dos terrados, & janellas das casas 
que se muito estiueram nam podera ser sem grande perigo. Ho que vendo ho 
contrameste da nao de Ioão da Noua determinou de sobir arriba as casas com dous seus 
companheiros; hum chamado Rui Fernandez que depois foi seleiro delRei, & outro Ioão 
Lopez que foi selleiro do Cardeal dom Afonso seu filho, hos quaes todos tres quebrando 
ha porta de hüa dellas sobiram arriba, & aho sobir da escada, por serem pouquos 
acharam assaz de resistencia, & foram mui mal trattados, se tras elles nam sobiram 
Fernão Perez Dãdrade, & ho feitor, & scriuam da nao de Ioão da Noua, & Duarte 
Fernãdez que depois foi thesoureiro do thesouro delRei, & outros que fezeram fogir hos 
mouros da terra, de terrado ë terrado, atte de todo despejarem ha rua. Ho que feito 
passaram a diante, onde hos dõ Lourëço encontrou, que sabendo ho periguo em que 
estauam, tornara a tras a socorrelos, & assi todos juntos chegarão ahos paços delRei que 
ja era fogido, nos quaes acharão Fernão Bermudez que bradando de hum terrado, 
Portugal, Portugal, dixe a dom Lourenço que dom Françisco seu pai era passado a 
diante, & ho mesmo lhe dixe Rui Freire que achou a porta dos mesmos paços, & lhe 
amostrou ha rua per onde fora, ho qual dom Françisco antes disso guiado pelo mouro 
que Ioão da Noua tomara chegou quasi atte hos paços delRei sem achar resistençia, mas 
dalli por diante achou algüa, com tudo chegou a elles së dos seus ser ferido nenhum, 
onde ja nam achou elRei, porque sabëdo quomo ha çidade era entrada, & que hos 
nossos erão ja juntos as ruas vezinhas ahos paços, se sahio delles, fogindo pera hüs 
palmares, onde se fez forte. Pelo que vendo dom Françisco quomo hos paços erã despe-
jados, deixou per guarda delles Fernão Bermudez, Rodrigo Rabelo, & Rui Freire, cõ ha 
gente de suas capitanias. E passando a diãte em busca de seu pai ho achou bem trauado 
com hos imigos, com cuja vinda, & socorro foi mui ledo, dãdo logo Sãctiago nos 
mouros, com tanto esforço, que forã constrãgidos deixar ha rua, & acolherense pera hüs 
palmares, õde elRei estaua. Ho que feito dõ Frãçisco mandou a dõ Lourenço que se 
fosse pera hos paços & posesse guarda no que nelles hauia, & pera lhe mostrar as casas, 
& lugares onde elRei tinha seus thesouros, & recamara, mandou com elle ho mesmo 
mouro que tomara Ioão da Noua, que por ser criado delRei sabia mui bem onde todas 
estas cousas estauão, & elle se foi cõ sua gente dar hüa vista a çidade, & vendo que de 
todo era despejada se tornou ahos paços delRei, onde ja estaua dom Lourenço, sem 
nelles achar ho thesouro que cuidaua, në cousa que fosse destima. Isto seria aho meo 
dia, a qual hora estauão ja alli todolos capitães, ahos quaes depois de comerë, & 
tomarem hum pouco de repouso, mandou dom Françisco que fossem saquear ha çidade, 
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& que ho despojo se leuesse as naos, pera se depois partir per todos, ho que se assi fez. 
ElRei de Mombaça, vëdo ho erro em que caira, em se dõ Françisco recolhëdo pera 
çidade, lhe mãdou pedir paz, ha qual nã houue efeito, posto que sobrisso fossem, & 
viessem algüs recados. Na çidade forão achadas muitas bõbardas de ferro, & outras 
munições de guerra, que leuarão a frota, cõ todo ho mais despojo. Morrerão dos da 
çidade mais de mil, & quinhentas pessoas, quomo se depois soube. E ficarã captiuos 
duzëtos, ë que entrauã molheres muito aluas, & fermosas, & estes todos escolhidos, 
entre mais de dous mil que captiuarão, porque ahos outros deu dom Françisco liberdade, 
& entre hos captiuos foram hos senhorios de tres naos de Cãbaia que estauam varadas 
diante da çidade. Dos nossos morrerão çinquo homës da companhia de dom Lourenço, 
& foram muitos feridos, dos quaes hum foi dom Fernando Deça, de hüa frechada no 
dedo polegar do pe direito, que lho passou, da qual ferida por ha seta ser eruada morreo 
dahi a poucos dias. Depois da çidade ser saqueada, em se dom Françisco recolhendo, 
lhe mandou poer outra vez ho fogo, de que ardeo toda: & por ho vëto lhe ser contrairo 
mandou toda ha frota a toa, fora do porto, em que se deteue sette dias, no qual tempo 
chegou alli Vasco Gomez Dabreu, que se esgarrara da armada. Postas has naos de largo, 
dom Françisco tomou sua derrota pera Melinde, mas nam pode tomar ha çidade, porque 
ha corrente ho leuou a hüa angra que esta abaixo oito legoas, per nome de Sancta 
Helena, na qual achou has carauelas de Ioão Homem, & Lopo Chanoqua, que erã da 
armada que se apartara da sua, quomo fica dito de que dera ha capitania a Emanuel 
Paçanha. Mas Ioão Homem, nem Lopo Chanoqua nam achou, porque erã idos por terra 
a Melinde buscar mantimentos, & dos que achou nas carauelas soube que com tormenta 
se apartaram da outra armada, & que Ioão Homem descobrira antes de chegar aho cabo 
de Boa Sperãça tres Ilhas, dez legoas hüa da outra, a que posera nome a hüa Sancta 
Maria da Graça, & a outra Sam George, & a terceira Sam Ioão, muito frescas, & de 
muitas agoas, & aruoredos, onde fezera augoada, & tomara muito pescado, lobos 
marinhos, & aues pera prouisam da viajem, de que então tinha muita neçessidade, & 
que daquella ilha viera ter a de Zamzibar, onde lhe ho Rei fezera muita honrra, & outros 
muitos offereçimentos, & lhe mãdara muitas fruitas, & refrescos da terra, vaquas, 
carneiros, & galinhas em presente, mostrandosse muito grãde seruidor delrei dom 
Emanuel. Dom Françisco posto que muito desejasse de se ver com elRei de Melinde, ho 
nam pode fazer, por lhe ho vento nam seruir, pera poder chegar com ha frota a çidade: 
& por não poder sperar mais, porque se lhe passaua ho tempo, mandou dalli Fernam 
Soarez, & Diogo Correa visitar elRei, com hum presente que lhe mandaua elRei dom 
Emannuel, com hos quaes se tornaram Ioão homem, & Lopo Chanoca, & com elles veo 
hum irmão delRei, por quem mandaua visitar dom Françisco com refrescos da terra, & 
outros presentes. Desta angra quisera dom Françisco ir a çidade de Magadaxo, pera ha 
destruir, mas per conselho, & pareçer dos capitães, & pilotos ho nam fez, porque era 
fora de seu caminho, & podera por esse respeito passarselhe ho tempo da nauegaçam da 
India, pelo que se partio desta angra ahos xxvij dias Dagosto, no qual dia faleçeo dom 
Fernando Deça da setada que lhe deram em Mombaça, pelo que deu ha capitania da sua 
nao a Rodrigo Rabello: & seguindo viajem com tempo galerno, chegou a ilha de 
Anchediua, ahos treze dias de Septembro, do mesmo anno de M.D.V. em que partira de 
Portugal, onde achou cartas de Gonçalo Gil Barbosa feitor de Cananor que lhe deu hum 
messageiro Indio, a que hos da terra chamam Patamares, per que auisaua qualquer 
capitã que alli chegasse, quomo tinha muita speçearia prestes pera ha carga das naos, & 
que se alli podessem sperar todo ho mes de Septembro lhe viriam dar nas maos tres 
naos de Meca muito ricas, & bem armadas que vinham pera Calecut. Dom Françisco 
despachou logo Ioão Homem pera Cananor, Cochim, & Coulam a dar nouas de sua 
chegada, & auiso das naos que hauia de mandar pera ho Regno pera lhe terem ha carga 
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prestes, & a Lopo Chanoqua, & Gonçalo de Paiua mandou que vigiassem ha costa de 
maneira que estas tres naos nam passassem. Ho que feito começou logo de edeficar ha 
fortaleza sobre aliçerçes de hum antigo edefiçio que achou na Ilha junto do mar, & apar 
delle algüas cruzes pintadas de preto, & vermelho em paredes, que pareçiam serem em 
outro tempo de algüa ermida, ou egreja de Christãos. Na qual obra, assi nobres, quomo 
populares, trabalhauam todos cada hum per seu giro, pera ajuda do qual negoçio lhes 
veo apreposito ha chegada de Sebastiã de Sousa, em cuja nao vinha Emanuel Paçanha 
por capitam da armada que dom Françisco apartou da sua antes de passar ho cabo, 
quomo fica dito, & com elle Antam Vaz, porque Gonçalo Vaz de Goes ficara em 
Quiloa, polo assi deixar mandado dom Françisco: & de Lucas Dafonsequa, nem de 
Lopo Sanchez nam souberam dar nouas mas antes segundo hos temporaes que passaram 
hos tinhã por perdidos. Com tudo Lucas Dafonsequa inuernou em Moçambique, & veo 
depois ter a India, mas Lopo Sanchez se perdeo entre ho cabo das correntes, & ha 
auguoada da boa paz, onde morreo afogado, com todolos que com elle iham, saluo 
çinquo homës que Pero Barreto, hum dos capitães da armada de Pero Danhaia, de que 
adiante trattarei, indo de longo da terra, tomou quasi meos mortos de fome. Per 
Emanuel Paçanha soube dom Françisco quomo Habraemo Rei que fora de Quiloa, 
vendosse despossado do Regno, tanto que elle partira ordenara per treição mattar elrei 
Mahamed Anconij, pera ho que mandou hum homem muito esforçado, ho qual pondo 
em obra cõ muito animo ho a que viera, ferira ho rei Mahemed Anconij no bucho de 
hum braço, com hüa agomia, de que nam perigou, mas ho tredor foi logo preso, & 
esquartejado per justiça, com pregões aho modo deste Regno, de que ho rei Mahamed 
ficou mui satisfeito, & hos da terra mui timorizados. 

 
CAPITU. iiii. De quomo elRei de Onor, e Timoja, & ho Alcaide de Çintacora 

mandaram pedir paz a dõ Frãçisco Dalmeida, & lha conçedeo, 
& de quomo ho Rei de Onor ha quebrou & foi desbaratado. 

 
Dous dias depois da vinda de Sebastiam de Sousa, chegaram Lopo Chanoqua, & 

Gonçalo de Paiua com hüa presa de zambuquos de mouros, em que traziam muitos 
captiuos, & com elles entrou hum catur do Malabar, em que vinha hum Portugues, com 
recado de Gonçalo Gil Barbosa, feitor de Cananor pera dom Frãçisco, de quomo das tres 
naos de Meca que sperauam, era chegada hüa a Calecut, em que vinham quatro 
Venezeanos mestres dartelharia, que elRei de Calecut mandara pedir aho Soldam de 
Babilonia, & que se fazia prestes pera a guerra, de que se arreçeaua por caso de sua 
vinda, & que em Cananor, Cochim, & Coulam haueria vinte mil quintaes despeçearia. 
Sabendo dom Frãçisco quomo ha nao de Meca era passada, tornou logo a mãdar Lopo 
Chanoqua, & Gonçalo de Paiua a vigiar has outras duas que sperauam. E com hos 
mouros que tomaram nos zambuquos pouoou hüa gale real, de duas que trazia lauradas 
de Portugal, de que deu a capitania a Ioão Serrão, por vir prouido dela per elRei, 
encomendandolhe ha guarda da costa com dous bargantïs que se fezeram pera andarem 
em sua companhia, de que eram capitães, Simão Martïz, & Iacome Diaz. Neste tempo 
lhe veo recado de Merlao Rei de Onor, hüa, çidade que esta dalli oito legoas, situada 
aho longo de hum rio que se mete abaixo della no mar hüa legoa, & mea, pouoada de 
muitos mercadores mouros, & gentios. Este Merlao pagaua pareas a elRei de Narsinga, 
& consentia acolhersse no porto desta çidade hum armador gëtio chamado Timoja, 
cossairo de toda a roupa, de que atras falei, porque lhe pagaua cadanno quatro mil 
pardaos de pareas das presas que fazia: hos quaes sabendo quomo dom Frãçisco estaua ë 
Anchediua, lhe mãdaram pedir paz com hum bom presente de mantimentos, que lhes 
logo concedeo. Deste mesageiro soube dom Françisco que hüa legoa dalli na entrada de 
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hü rio estaua hüa fortaleza de mouros, chamada Çintacora, do Regno de Dacam, em que 
haueria mais de mil homës de pe, & de cauallo, & que ho alcaide desta fortaleza era 
vassalo do Çabaio senhor de Goa que tinha as vezes guerra cõ elRei de Onor. Pello que 
partido ho mesageiro, mandou per dom Lourëço sondar ha barra deste rio, & cõ elle 
Sebastião de Sousa, Ioão da Noua, & Antão Vaz, todos em bateis com bandeira de paz. 
Hos quaes chegados aho rio acharam que na foz tinha tres braças da altura, & dentro 
çinquo, & viram da entrada da barra ha fortaleza sobre hü outeiro, de que logo decerã 
mouros a praia, que segundo ho corpo que faziam seriam mil homës todos gente limpa, 
& bem armada a pe, saluo oito que vinham em cauallos a bastarda muito fermosos, dos 
quaes ho alcaide era hum, que vendo quomo hos nossos iham com bãdeira de paz foi 
reçeber dom Lourëço a praia onde logo ha assentou com elle: a qual feita, ho alcaide se 
recolheo a fortaleza, sem saber quem era dõ Lourenço, mandando logo hum presente a 
dom Françisco de refresco, da terra, & dalli a noue dias mandou hum embaixador, pera 
confirmar ella paz, com dous zambuquos carregados darroz, & trigo, & outros 
mantimentos: ha qual lhe dom Françisco confirmou, & deu seguro pera poder trattar, & 
nauegar pera onde quisesse. Alli naquella ilha Danchediua, antes que ha frota 
sespalhasse, mudou dom Françisco vender ë Leilam ho despojo de Mombaça, & repartir 
per todos següdo ha qualidade de cada hü: ho que feito estãdo ja pera partir, vira hos 
nossos atrauessar hüa nao a vista da ilha, aque logo sairam algüs capitães nos bateis, 
com medo dos quaes hos que iham nella (que erã mouros) por se saluar poseram ha proa 
ë terra ja perto do rio de Onor. Na qual hos nossos acharam dezanoue cauallos que 
quiseram leuar nos bateis, por nam poderem desencalhar ha nao, no que occupados, se 
aleuantou subitamente tamanha tempestade, com que se houueram hos bateis de perder. 
Polo que contëtandosse hos nossos cõ noue que tinham ja embarcados se alargaram da 
nao: mas foi tanta ha furia do mar, que hos lãçaram dos bateis pera se saluarë em terra, 
onde ja acodiam algüs mouros de hüa pouoaçã que esta perto dalli, aquem hos capitães 
rogaram, que quomo vassallos delRei de Onor, cuja aquella terra era, & com quem ho 
Gouernador estaua de paz, lhes guardassem aquelles caualos, & por ho tempo lhes nam 
dar lugar pera mais, se acolheram a Anchediua, donde depois tornaram a buscar hos 
caualos: mas hos Mouros lhes dixeram, que elRei de Onor mãdara por elles. Ho que 
sabendo dom Françisco, se lhe aqueixou por ter com elle paz, a qual quebraria se hos 
não tornasse: aho que elRei respondeo, que pagaria hos caualos. Mas nam comprindo cõ 
ho que dezia, determinou dõ Françisco de ir sobrelle, porque tinha ja pouco que fazer na 
fortaleza, ha qual por estar de maneira que se podia defëder, ëtregou a Emanuel 
Paçanha, & lhe deu artelharia, mantimentos, & oitenta homës Portugueses, & offiçiaes 
pera ha acabar. Ho que feito se partio pera Onor, hüa quinta feira xvj Doutubro, & no 
mesmo dia a noite chegou a foz do rio, & a festa pela manha mandou a Fernão Soarez 
que fosse no seu batel sondar ho rio, no qual achou que nam podiam entrar se nam 
carauelas, & outros navios pequenos: & dixe a dom Françisco que vira muitas naos 
varadas, & dellas tamanhas quomo has nossas, & que algüs mouros mercadores lhe 
pediram que has não queimasse, porque queriam paz com elle, & fariam com elRei que 
pagasse hos caualos, com ho qual recado esperou dom Françisco todo aquelle dia. Mas 
vëdo que eram palauras ho que hos mouros deziam, mandou logo embarcar nos bateis, 
& esquifes, & em hüa carauela seis cëtos homës, & com ho luar que fazia foi ter ante 
manhã sobela çidade, da qual hos moradores nam fezeram toda ha noite senam despejar 
molheres, filhos, & fazenda pera se saluarë em hüa serra perto do lugar, & bem 
quiseram todos que elRei pagara hos caualos, ho que elle nã fez, por ser mui cobiçoso: 
cõtudo aho outro dia em amanheçendo forã dous mouros falar a dom Françisco, 
dizëdolhe da parte dos mercadores que queriam paz, & que fariam com elRei que 
pagasse hos caualos, aho que respondeo, que posto que lhos pagasse, que has naos que 
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estauam no porto hauiam de ser queimadas, porque sabia çerto que estauam alli algüas 
de Calecut, ho que hos Mouros negaram, & se foram sem tornarë mais. Polo que 
mandou a dom Lourenço, que entre tanto que se nam tomaua concrusam no que hos 
Mouros deziã, saisse em terra cõ algüa gente, & queimasse has naos, quomo fez. Ho que 
vendo elRei da serra donde estaua, mandou a mor parte da gente que cõsigo tinha, que 
se fosse ajuntar cõ hos que ja mandara a çidade, pera ha defenderem, hos quaes todos 
faziam mostra de quatro mil homës, de que hos mais eram frecheiros. Dom Françisco 
vendo que ho corpo da gëte dos imigos creçia, mandou da sua a dom Lourëço, pera que 
hos fosse cometter, deixandosse estar nos bateis pera defender que nam apagassem hos 
imigos ho fogo das naos, nem ho que andaua ja na çidade. Dõ Lourenço achou hos 
imigos em mui boa ordem, porque hos adargados estauã diante emparandohos 
frecheiros, & dalli tirauam a seu saluo, ferindo algüs dos nossos, ho que vendo dom 
Lourëço, hos esforçou, apertando tão rijo com hos imigos, que hos fez retirar pera a 
fralda da serra. Dom Françisco que estaua nos bateis, vendo que hos imigos fugiam, 
temendosse que hos nossos hos seguissem mais do neçessario, mandou dizer a dom 
Lourenço que se recolhesse, hos imigos cuidando que era cõ medo tornaram sobrelles, 
& andarão tanto as voltas atte que chegarão todos de mistura aho rio, onde hos nossos 
acharã hos bateis metidos pera dentro, por nam ficarë em seco, que vazaua ha mare, ho 
que foi causa de se embarcarem pela aguoa. Cõ tudo dõ Lourenço, cõ toda ha mais 
cõpanhia, se recolheo nos bateis a seu saluo, onde achou seu pai ferido de hüa frechada 
que lhe derã aho recolher dos nossos no dedo polegar esquerdo. Isto acabado se tornou 
peras naos, deixando queimadas xiii das dos imigos, & mortos xxij, & muitos feridos, & 
queimada grande parte da çidade, sem lhe mattarem mais que hü so homë. E assi 
recolhido dom Françisco a frota, no mesmo dia a tarde lhe mãdou elRei dizer per 
Timoeja, & per dous mouros, que elle estaua muito arrependido do que fezera, que 
queria pagar hos caualos, & fazersse vassalo delRei de Portugal, do que elles mesmos 
ficaram por arrefës, dom Françisco lhes respondeo, que por entam nam podia assentar 
cõ elle paz, porque tinha muito que fazer adiante, que depois que fosse em Cochim, 
mãdaria seu filho, cõ quë ha assentaria: & que pera segurãça lhe deixaua hüa bandeira 
com has armas de Portugal, pera que ha nossa armada lhe nã fezesse dãno, com ha qual 
hos messageiros se tornaram mui contentes pera çidade. Ho que feito dom Françisco 
partio pera Cananor no mesmo dia, onde chegou a hüa quarta feira xxij dias Doutubro. 

 
CAP. v. Do que Ioão Homë fez a hüs mouros de Calecut que estauam em Coulão 

& do que mais lhacõteçeo, & de quomo ho gouernador dom Françisco 
Dalmeida chegou a Cananor, & se chamou Viçerei 

 
A ilha Danchediua mandou ho Gouernador Ioão Homë a dar recado de sua vinda 

ahos feitores de Cananor, Cochim, & Coulam, quomo ja dixe, hos quaes dados ë 
Cananor, & Cochim se foi a Coulam, onde soube do feitor Antonio de Sa, que hauia na 
terra muita pimenta, & que ja fora carregada ë trinta, & quatro naos de mouros de 
Calecut que alli estauam, se selle disso nam aqueixara a elRei: mas pareçendo a Ioam 
Homem que isto nam abastaua, quomo era caualeiro, & mal sofrido, lhe pareçeo milhor 
outro conselho, que foi, mandar tomar hos lemes, & velas as naos dos mouros. Ho feitor 
sem cuidar no que se dalli podia recreçer, cõsentio no que Ioão homem fez, ho que 
poseram em obra cõ ajuda de Pero Raphael que ahi estaua cõ ha sua carauela, sem hos 
mouros ousarem de lhe resistir, cõ medo que lhes metessë has naos no fundo. Tomadas 
has velas, & hos lemes, Ioão Homem entregou tudo aho feitor, cõ que elle foi muito 
ledo, crendo que ficaua seguro cõ penhores que lhe depois custaram ha vida, quomo 
direi adiante. Isto feito Ioam Homem se partio pera Cochim em busca do Gouernador, a 
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darlhe conta do que fezera, ho qual nã achando ahi, seguio avante, & na parajë de 
Cananor tomou duas naos pequenas de Mouros em que despois de hos meter debaixo da 
cuberta, pos em cada hüa tres Portugueses, pera com este aparato ir reçeber ho 
Gouernador que topou antes de dobrar ho mõte Deli: ho qual vendo de subito has tres 
velas cuidou que eram imigos, porque sabia que nã fora diãte, mais que ha carauella de 
Ioão Homë. Ho qual foi tam mofino, que em havëdo vista do Gouernador se soltarã hos 
mouros de hüa das naos que iha afastada delle alamar, & mattaram hos tres Portugueses, 
& se foram sem hos poderem tomar, do que ho Gouernador foi tam anojado, que logo 
lhe quisera tirar ha capitania da carauela se nã foram muitos fidalgos, que por elle 
rogaram: mas cõ tudo nüca Ioão Homem entrou mais em sua graça. Neste mesmo dia, 
que foi hüa quarta feira xxij dias Doutubro, quomo fica dito, chegou o Gouernador aho 
porto de Cananor cõ determinaçã de deixar hi por feitor Lopo Cabreira, que pera isso 
vinha prouido de Portugal, & irse a Cochim carregar has naos que hauia de mãdar pera 
Portugal. Ho que sabido polo feitor Gonçalo Gil Barbosa, lhe dixe que nam eram hos 
mouros de Cananor homës pera ahi ficarão Portugueses sem fortaleza, porque por serem 
muito ricos, & poderosos tinhã tam pouca conta cõ elRei, que lhe çerteficaua que muitas 
vezes estiuerã pera ho matar, pelo medo que tinhã que hos hauiamos de lançar fora da 
India, & que em todos estes perigos nüca elRei de Cananor lhe podera valer, & que pera 
isso tinha ja começados hos aliçerçes, fazëdo crer a elRei, que eram pera hüa casa de 
feitoria, que fosse forte em que se podesse defender dos mouros. Estas razões de 
Gonçalo Gil Barbosa, pareçerã bem aho Gouernador. Pelo que mudou ho proposito que 
leuaua, de ir primeiro a Cochim, & fazer ha fortaleza, & depois em Cananor, & em 
Coulam: ho que assentado determinou de reçeber na sua nao hum embaixador delRei de 
Narsinga que ho alli esteue esperando algüs dias. Pela qual razam foi acordado por 
todos, que pois aquelle embaixador era de hum tamanho, & tam poderoso Rei, & ho 
Gouernador representaua ha pessoa delRei de Portugal, que pera mor authoridade lhe 
chamassem dalli por diante Viçerei, & lhe falassem por senhoria, posto que pelo 
regimëto que leuaua nã podesse usar desta dignidade, atte nã fazer fortalezas ë Cochim 
& Cananor, & Coulã, ë lugar das quaes podiã suprir has de Quiloa, Anchediua, & 
Cananor, no que dõ Frãçisco cõsentio por lhe pareçer que cõpria assi a seruiço delRei. 
Ho que assentado mãdou a Gõçalo Gil Barbosa que trouxesse aho outro dia ho 
ëbaixador a nao. Do estado, & poder do qual Rei antes que diga aho que mãdou este 
embaixador, trattarei particularmëte algüas cousas no capitulo seguinte. 

 
CAPI. vi. Em que se trattam algüas cousas do regno de Narsinga, 

& poder do Rei, & ordem de sua casa. 
 
Este regno de Narsinga he muito grãde, & muito pouoado, & mui abastado darroz, 

& legumes, carnes, pescados, fruitas, & caças de monte, & ribeira, & muito viçoso de 
hortas, & outros aruoredos, & de fontes, rios, & ribeiras: ha nelle minas douro, & 
diamantes. Has çidades, & lugares que tem de longo do mar sam pouoados de mouros, 
& hos do sertam de gentios. Tem muitas, & mui diuersas idolatrias, crë muito em 
feitiços, & agouros: crem prinçipalmente em hum so Deos, que cõfessam ser Senhor de 
todalas cousas, & depois nos diabos, & crem que lhes podem fazer mal, & por isso lhes 
fazem muita honrra, & casas aque chamam pagodes, de que ha muitos per todo ho 
Reguo, & mui sumptuosos, & de grandes rëdas, em que estam bramanas, & ë outros 
molheres. Ha hi outros homës que tem por sanctos, aque chamam Baneanes. Estes 
trazem aho pescoço hüa pedra tamanha quomo hum ouo, com hum buraco per que 
metem tres linhas, & dizë que aquelle he ho seu Deos: sam mui acatados por reuerençia 
destas pedras, aque chamão tambarane. Nam comem carne, nem pescado: casam hüa so 
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vez na vida. Quando morrem suas molheres se enterram viuas apar delles, & has dos 
gentios leigos se queimão, ho que fazë de suas propias võtades, assi hüas quomo has 
outras: tem jejum em çerto tëpo do anno: fazem seu Domingo a sesta feira: tem dias 
çertos, & solemnes em que fazem grandes festas: crë que ha outra vida despois desta, & 
que hos bõs tem gloria, & hos maos pena, mas não pera sempre. Ha gente deste Regno 
he baça, & della preta, & bem disposta, trattasse bem em seu comer, & vestir: acostumã 
muito andar damores, & sobrisso se fazem muitos desafios: hos que se desafiã pedem 
cãpo a elRei, & se sam homës de preço ho vai ver, ho que fazem a pe ë estacada: tem 
padrinhos, & juizes que julgã ho desafio, hos quaes sã antrelles tam acostumados, que 
ho Rei que sabe que he hum homë bõ caualeiro lhe manda poer no braço direito hüa 
cadea douro ë sinal de valentia, pelo que fica obrigado a defendella por armas a quem 
quer que lha quiser tomar, a qual chamã vueert, que na lingoa dos Alemães quer dizer 
mereçimëto. Estes desafios acostumão tãbem hos offiçiaes mecanicos, sobre quem sabe 
milhor seu offiçio & assi outras pessoas sobre qualquer boa manha das que hos homës 
tem. Ha mor çidade deste Regno, & prinçipal, se chama Bisnegar, que tera hüa boa 
legoa de çercoito, de muro mui forte, he bem arruada, të muitas praças, & muito boas 
casas de pedra, & cal, & outras palhaças, & muito grãdes, & mui fermosos pagodes: Ha 
nella tanta gente que nã cabe pelas ruas: ha muitos mercadores christãos, gentios, 
mouros, & judeus de diuersas nações, porque de todalas partes do mundo podem alli vir 
seguramente comprar, & vender. Achasse nesta çidade todo genero de mercadorias, cõ 
que hos mercadores podë entrar no Regno së pagarë direitos, se leuã caualos de Ormuz, 
Persia, & Arabia, hos quaes elRei cõpra todos, & hos que nã leuam caualos pagão hos 
direitos acostumados, nos lugares per onde passã. Esta liberdade da elRei de Narsinga 
ahos mercadores, porque lhe leuem muitos destes caualos, & nã aho Regno de Dacão, & 
a outros senhores com quë muitas vezes tem guerra: ho que he causa de entrarë cadãno 
naquella çidade, tres quatro mil caualos. Na qual elRei të hüs muito grãdes, & mui 
sumptuosos paços, assi de casas, quomo patios, jardins, & tanques, em que ha muito 
pescado. He gentio, & seruesse cõ mui grande estado, viue mais polidamente em seu 
comer, & vestir que hos Reis do Malabar: continuadamëte të guarda de muitos soldados, 
& muitos porteiros, & falãolhe cõ dificuldade, assi hos grãdes senhores, quomo a outra 
gëte. Estes Reis nã casam, mas të mais de trezëtas mãçebas, todas filhas de grãdes 
senhores do Regno, que estã no paço ahos meses, & ho outro tëpo em casa dos pais. 
Quando ho Rei de Narsinga morre, queimãlhe ho corpo, ë hüa grãde fogueira de 
sandalos, daguila, & doutros paos cheirosos, & queimãosse com elle todas estas 
molheres, & quantos priuados tem, & todos hos offiçiaes de sua casa, ho que fazem com 
tanto amor, que pelejam sobre quë primeiro chegara a fogueira, em que lãçam muita 
moeda douro, crendo que tudo aquillo vai cõ elles aho outro mundo, & que tem la disso 
neçessidade. Fazem estes Reis guardar mui inteiramente justiça ahos estrangeiros, 
prinçipalmente ahos mercadores: trazem mui grande corte de muitos fidalgos, & 
senhores, que tem delles grandes ordenados, & gouerno de prouinçias, & outros que 
sam senhores heredetarios, que tem por sobrenome Raos, que entrelles he quomo dom: 
Se estes fazem algü erro que nam mereça morte, mãdahos elRei açoutar secretamente no 
paço, estando elle presente, & se sam seus parëtes elle mesmo ho faz por sua mão. Tem 
estes Reis de Narsinga por costume fazerem thesouro cada hum per si, sem tocarem no 
que fez seu ãteçessor, ho que të por grãde gloria, & deste modo ho të mui grãde, douro, 
& prata, allë das perlas, aljofar, & pedraria, que he tãta que se mede per medidas quomo 
trigo, & isto de hü çerto peso pera baixo. Të elRei diamantes que pesam duzentos, & 
trezentos mangelïs, dos quaes mangelïs faz hü, dous quilates dos nossos, & poem em 
hauer esta pedraria grossa muita diligençia, punindo com grandes penas hos que 
vendem, ou comprã pedras de çerto preço pera çima. Tem muitas vezes guerra cõ hos 
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Reis seus vizinhos, pelo que continuadamëte pagão soldo a grãde multidam de gente, 
assi de pe, quomo de caualo. Em seu Regno ninguem të caualos senão de sua mão, në 
hos pode cõprar ninguë senã elle, de que tem passante de vinte mil da sua çeuadeira, ho 
que tudo mantem a sua custa, & de sua mão hos entregão a seus capitães que hos 
repartem pelos soldados de suas capitanias, aque chamam lascarins, hos quaes lascarins 
sam reçebidos em soldo com grande exame, porque hos despë em hüa casa perante 
quatro scriuães, hos quaes screuem quantos sinaes të no corpo, & ha cor, & ho nome do 
lugar, & prouinçia de que sam, & do pai, & mãi, & lei que crem. Ho que feito hos 
assentam em soldo, de tres, quatro, atte quinze pardaos douro por mes, cõ ficarë 
obrigados a nã poderë sair do Regno, sem liçença delRei: affora seu soldo, ahos que 
sam de qualidades pera isso, lhe dam hum caualo, & hum moço pera ho seruir, & hüa 
escraua pera lhe fazer de comer, & pola raçam do caualo manda cada dia a cozinha 
delRei, onde se faz de comer pera todos hos caualos & Elephantes da sua çeuadeira. 
Affora hos xx mil caualos da çeuadeira delRei, të espalhados pello Regno mais de 
oitenta mil, pera que dã mantimento aquelles a que hos manda entregar. Hos piães sam 
sem conto, porque façilmente se ajuntam em hü exerçito mais de noue çentos mil. 
Acostumã estes Reis de trazer em seus arraiaes, atte quatro mil molheres solteiras, a que 
pagam soldo primeiro que a nenhüa outra gente, & dizë que cõ ellas fazem mais guerra 
que com seis tantos homës, porque por sua causa pelejam com mais esforço. Dixera 
muitas cousas do grande poder, & estado destes Reis, se ho nam tiueram feito hos 
Portugueses que screuerão particularmente hos negoçios da India. Sabendo ho Rei que 
regnaua a este tempo has grandes façanhas que hos nossos tinhão feitas na conquista da 
India, desejou de ter paz, & amizade cõ elrei dom Emanuel, sobre ho que mandou hum 
embaixador aho Viçerei, que ho esteue esperando em Cananor, quomo fica dito, pera 
lhe alli dar sua ëbaixada. 

 
CAPITU. vii. Do reçebimento que ho Viçerei dõ Françisco Dalmeida fez aho 

embaixador delRei de Narsinga, & da liçença que houue delRei de 
Cananor pera fazer fortaleza, & de quomo ë Coulam mattaram ho feitor 

Antonio de Sa, & hos Portugueses que cõ elle estauão, 
& do que se sobrisso fez. 

 
Por que em Cananor, quomo fica dito não tinhamos ainda fortaleza, në casa que 

fosse de qualidade pera ho Viçerei nella reçeber ho ëbaixador delRei de Narsinga, foi 
assentado que ho fezesse na nao: Pera ho que mandou todolos capitães, cada hü em seu 
batel que ho fossem reçeber a praia, donde ho trouxeram a nao, tëdo ho Viçerei 
mandado alcatifar ha tolda, & cobrir de pannos douro, & seda, pera nella falar cõ ho 
embaixador, ho qual em entrando na nao, ho Viçerei ho veo reçeber a bordo, a som de 
bõbardas, trombetas, & atabales, com todolos capitães, & fidalgos que com elle 
estauam, & pela mão ho leuou atte hü estrado onde se assentaram cada hü em sua 
cadeira despaldas, do qual depois de lhe perguntar pela saude, & disposiçam delRei de 
Narsinga, & discurso de seu caminho, reçebeo has cartas de credito que trazia: Dizëdo 
aho Viçerei que elRei de Narsinga seu senhor sabendo de sua vinda, & das victorias que 
lhe Deos em sua viajem dera, & de quantas hos capitães delRei, de Portugal seu irmão 
na India houueram, desejara de ter amizade cõ hum tam poderoso Rei, pera, se 
neçessario fosse, ho ajudar cõ has naos de todolos portos de mar que tinha na costa da 
India, & cõ quanta gente quisesse, & pera mor cõfirmaçam de sua amizade, lhe 
cõsentiria que nos mesmos portos mandasse fazer fortaleza, pera ho que daria toda ajuda 
neçessaria, & pera que esta amizade fosse mais çerta, & segura, lhe offereçia hüa sua 
irmã moça, & de bõ pareçer, pera casar cõ ho Prinçipe seu filho, cõ a qual lhe daria 
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tamanho dote de terras, & dinheiro de que fosse bë contëte. Ho que acabado de dizer 
deu aho Viçerei hüa carta delRei de Narsinga pera elRei dõ Emanuel em que lhe screuia 
ho cõtheudo na ëbaixada, & pera ho Prinçipe lhe entregou dous colares de pedraria, & 
algüs aneis cõ pedras de muito valor, & pãnos douro, & seda. Ho que feito se tornou 
pera terra, dõde ho Viçerei ho depois despachou fazendolhe presente dalgüas peças 
douro, & prata laurada, das que leuaua de Portugal. Aho outro dia desembarcou ho 
Vicerei, & se vio cõ elRei de Cananor, em hü palmar debaixo de hüa tenda a borda 
daguoa: & logo nestas primeiras vistas lhe pedio liçença pera fazer hüa fortaleza na 
çidade de Cananor, ho que lhe elRei cõçedeo de boa võtade, a qual ho Viçerei logo 
satisfez cõ peças que lhe mãdou, aho que elRei tãbem respondeo cõ outras que deu aho 
Viçerei, & a dõ Lourëço, & a todolos capitães da frota. E aho outro dia pela manhã xxiij 
dias Doutubro, do mesmo anno de M. D.V, mandou proçeder na obra da fortaleza, 
sobelos aliçerçes que ho feitor Gonçalo Gil Barbosa tinha começados, sobcor de casa de 
feitoria, no que todolos Portugueses trabalhauão per quartos, cõ muita diligençia, & cõ 
ha grãde ajuda que pera isso deu elRei de Cananor, dëtro de çinquo dias foi pollo ho 
muro, & torres em altura, em que se podia assentar artelharia, & defender hos que dëtro 
estauão. Ho que feito ho Viçerei se partio pera Cochim, & na fortaleza, ha que pos 
nome Sãctãgelo, deixou por capitão Lourëço de Brito copeiro mor delRei, que iha 
prouido da de Coulão, que quis antes ella por estar ja começada, & por alcaide mor 
Guadelajara castelhano, & feitor Lopo Cabreira, cõ guarda de çëto, & çinquoenta 
soldados Portugueses. Antes que ho Viçerei partisse de Cananor, soube quomo hos 
mouros de Coulão mattarão ho feitor Antonio de Sa, cõ doze Portugueses que cõ elle 
estauão, & isto por caso dos lemes, & velas das naos que lhes Ioão Homë tomara, pelo 
que hos saltearão na casa onde morauão, da qual por se não poderë defëder se acolherão 
a Irmida de nossa Senhora, a qual por hos mouros hos nam poderë entrar, poseram fogo, 
de que ardeo toda, & hos que dëtro estauão. Aho que Pero Raphael que se então alli 
achou nam pode acudir, por toda a çidade estar aleuãtada cõtra hos nossos, cõ tudo ãtes 
que partisse do porto queimou çinquo naos das que ahi estauam, & se veo pera Cochim, 
õde ho Viçerei chegou aho derradeiro Doutubro, & delle soube per extenso, quomo este 
negoçio passara. Pelo que no mesmo dia despachou dõ Lourëço cõ todolos capitães da 
frota, pera de subito darë ë Coulam, & queimarë quãtas naos achassë dos mouros & dos 
da terra, ë vingança da treiçam que fezerão: a quë ho tëpo seruio de maneira que chegou 
a Coulam antes que hos da çidade soubessë de sua ida, õde pos fogo a xxvij naos de 
mouros, que achou no porto, do qual se não quis partir së primeiro has ver arder todas. 
Ho que feito se fez a vela pera Cochim, mãdãdo diante Ioão Homë cõ ha noua do que 
fezera, cuidãdo que por aluisaras della ho recõçiliasse com seu pai, mas isto lhe 
socçedeo aho contrairo, porque ho Viçerei alugar das aluisaras lhe tirou ha capitania da 
carauela, & ha deu a Nuno Vaz Pereira. 

 
CAPI. viii. De quomo ho Viçerei dom Françisco Dalmeida inuestio elRei de 
Cochim no Regno ë nome delRei dõ Emanuel, & mãdou pera Portugal 

oito naos, de que deu ha capitania a Fernã Soarez, 
& da viajë que atte chegar a Lisboa. 

 
Aho dia segvinte da partida de dõ Lourëço saiho ho Viçerei ë terra, onde ho logo 

veo visitar elRei de Cochim, que ja nã era Trimüpate. Este Rei nouo se chamaua 
Nãbeadora, sobrinho de Trimüpat, e muito amigo dos Portugueses, & desejoso do 
seruiço delrei dõ Emanuel, do que logo deu mostras nestas primeiras vistas, 
offereçëdosse aho Viçerei pera tudo ho que lhe delle, & de seu Regno cõprisse, & cõ 
estas, & outras palauras de muita amizade se tornou pera seus paços. Aquella tarde teue 
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ho Viçerei conselho sobre a quem daria ha coroa, & outras cousas que elRei dõ 
Emanuel mãdaua a elrei Trimüpate, mas hauidas sobrisso muitas altercações, 
assentaram que se desse aho Rei nouo, posto que Trimüpate lhe ja tiuesse mãdado pedir 
estas peças. Pelo que, depois da tornada de dom Lourenço de Coulão, determinou ho 
Viçerei de dar este presente aho Rei que regnaua. Pera ho que fez fazer hü cadafalso, no 
qual sendo presentes hos mais dos senhores da terra, dixe a elRei de Cochim, que elrei 
dõ Emanuel de Portugal seu senhor, hauëdo respeito a grãde amizade, que Trimüpate rei 
que fora de Cochï com elle sempre, & com seus capitães, & vassalos tiuera, lhe 
mandaua ë sinal damor, entre outras cousas, hüa coroa douro, pera trazer, quomo Rei, 
posto que inuestido naquelle regno de sua mão, & que pois elle socçedera a seu tio 
Trimüpate no regno, que a elle era razã que se desse, cõ a qual lhe ëtregaua a posse 
daquelle regno de Cochim, posto que a qualquer outra pessoa podesse pertençer, pera de 
sua mão ho ter, & reger quomo seu vassalo, & lhe dar cõta delle, & de quomo ho 
gouernaua cada vez que lha mandasse tomar, & ho isentaua de toda obrigaçam que hos 
Reis de Cochim sohiam ter aho Çamorij rei de Calecut, & que elle senhor Rei de 
Portugal se obrigaua a ho defëder, & guardar, a elle, seu regno, senhorios, & vassalos, 
cõtra todos aquelles, que ho anojar, ou fazer dãno quisessë. Has quaes palauras ditas, & 
interpretadas pelo lingoa Gaspar, elRei de Cochim respõdeo, que faria tudo ho que elRei 
de Portugal seu irmão lhe mandasse, porque sem seu fauor, & ajuda ho regno de 
Cochim fora ja tomado, & jüto a coroa do de Calecut. Has quaes palauras, & outras, 
ditas dambalas partes, ho Viçerei se aleuantou da cadeira em que estaua, & se foi pera 
delRei, & lhe pos a coroa na cabeça: & ha mandou entregar a seus offiçiaes cõ has mais 
peças que elle trazia, dizendolhe que elRei seu senhor lhe daua liçëça pera ë todas suas 
terras mandar laurar moeda douro, prata, & cobre, & que podesse usar todalas 
liberdades, & preminençias que a Rei pertençë, do que tudo se fezeram estormëtos 
publicos. Acabado este acto elRei de Cochim cõ seus caimais, & naires todos mui 
cõtëtes, se recolheo pera seus paços, indo diante delle has nossas trombetas, & atabales, 
& Lourëço Moreno que hauia de ficar por feitor, cõ ha coroa nas mãos, cõ ho que elRei 
folgou muito, & ho tomou por grande honrra. Ho que feito entëdeo ho Viçerei na carga 
das naos que hauiam de tornar pera ho Regno, que foram oito, de que deu ha capitania a 
Fernã Soarez. Hos outros capitães eram, Sebastião de Sousa, Rui Freire, Emanuel Telez, 
Antã Gõçaluez, Diogo Correa, Gõçalo Gil Barbosa que fora feitor em Cananor, & 
Diogo Fernandez Correa, que fora alcaide mor, & feitor do castelo de Cochï, dõde estas 
oito naos partiram ahos xxvj de Nouëbro do mesmo anno de M.D.V, & foram tomar 
algüa carga que lhes faltaua a Cananor. E seguindo viajë, aho primeiro dia de Feuereiro 
de M.D.VI, forã ter a hüa terra que nenhü dos pilotos conheçeo, da qual vieram as naos 
muitos homës baços, de cabello reuolto, ë dez almadias: destas almadias se chegou hüa 
a nao capitaina, de que entrarão dëtro xxv homës nus, a quë logo Fernão Soarez mandou 
dar pannos pera se cobrirë, & de comer, & beber, ho que tudo tomarão mostrãdo per 
açenos muito prazer, porque a lingoajë que falauão era noua pera todolos que ihã na 
nao: hos quaes depois de vestidos, & fartos se lãçarã de subito na almadia, & 
arredandosse começarão de tirar as frechadas ahos que estauam no bordo, ho que vendo 
hos nossos, hos fezeram alargar as bõbardadas. E vëdo Fernão Soarez que algüas das 
almadias ëcaminhauam pera ha nao de Rui Freire, que estaua tam perto da sua que se 
podião ouuir, lhe fez dizer que a trabalhase por tomar algüs delles. Rui Freire ë 
chegando duas a bordo, mandou saltar dentro algüs homës que tomaram vinte, & hü 
porque hos outros se saluaram a nado. Ho que feito seguio ha frota viajem de longo 
daquella terra, de que ha mor parte era muito alta, atte chegarem a hüa ponta em que sae 
hüa ribeira, onde estãdo fazendo augoada foram salteados dos da terra, & firiram hü 
antes que se podessem acolher aho batel, ho que vendo hos das naos, que estauam mais 
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perto de terra, hos fezerã fogir da praia a poder de tiros de bombardas: dos quaes aho 
outro dia, que hos nossos sairã armados a acabar de fazer augoada, & lenha acharam 
dous mortos, & ha terra tinta de sangue em muitos lugares. Passados quatro dias se fez a 
frota a vela, indo todos com sospeita de nam ser ilha, senã terra firme, & tendo corrido a 
villa della xvij dias, ahos xviij de Feuereiro ha passaram: a qual posto que entam nam 
fosse conheçida, se achou depois ser a ilha, aque hos antigos Comosgraphos chamão 
Madagascar, & hos Mouros da lüa, a qual hos nossos poseram nome de Sam Lourenço, 
quomo se aho diante dira, cujo descobrimento, pela banda de fora, se deue a Fernão 
Soarez capitam destas naos, que ahos xxiij dias de Maio de Mil, & quinhentos, & seis 
entrou no porto de Lisboa com toda sua frota junta. 

 
CAPITU. ix. De quomo elRei depois da partida de dom Françisco Dalmeida 

mãdou Pero Danhaia a Çofala com seis velas, pera ahi fazer hüa fortaleza, & do que 
em sua viajem passou, atte que faleçeo, & da chegada de Çide Barbudo, 

& Pero Quaresma a India, que partiram do Regno depois delle. 
 
Pero Danhaia era capitam de hüa das naos que iham em companhia de dom 

Frãçisco Dalmeida, pera ficar por capitam da fortaleza que se hauia de fazer em Çofala, 
a qual nao se perdeo no porto de Lisboa. Pelo que elRei mandou a dom Françisco, que 
deixasse esta fortaleza, & fosse fazer a de Quiloa, quomo tudo fica ja appontado. 
Partido dom Frãçisco, elRei mãdou fazer prestes seis naos, de que deu ha capitania aho 
mesmo Pero Danhaia. Das outras naos ho eram Françisco Danhaia, filho do mesmo 
Pero Danhaia, que hauia de ficar por capitã do mar ë Çofala cõ duas naos, & Pero 
Barreto de Magalhães que depois da fortaleza acabada hauia dir pera India por capitam 
das outras quatro, hos outros capitães eram Ioão Leite, natural de Santarem, & Emanuel 
Fernãdez, que iha prouido da feitoria desta fortaleza, & Ioão de Queiros. Esta armada 
partio do porto de Bethelë hü Domingo dia da Trindade, xviij, de Maio, do mesmo ãno 
de M.D.V, & tãto a vãte quomo ha serra Lioa, querendo Ioão Leite, do garoupez da sua 
nao aferrar hü dourado, cahio aho mar, & së ho mais verë se foi aho fundo, em cujo 
lugar hos da nao elegerã por capitão George Mëdez. Desta parajem forã tanto na volta 
do Sul pera dobrarë ho cabo de Boa Sperãça que se poseram em altura que acharam tãto 
frio, & neues, que se coalhava ha aguoa, & vinho, & quasi que não podiam vëçer ha 
neue as pas, com ho qual trabalho ho passarã sem ho ver. E ahos iiij de Septëbro passou 
Pero Danhaia ho cabo das corrëtes cõ Frãçisco Danhaia, & Emanuel Fernãdez, & foi 
surgir sobela barra de Çofala, pera alli esperar has outras tres naos, õde depois chegou 
ha de que fora capitão Ioão Leite, & ho era George Mëdez, & a de que fora Ioão de 
Queiros, & ho era Ioão Vaz Dalmada, que cõtou a Pero Danhaia quomo Ioão de Queiros 
viera ter a baia das vaquas, & que querëdo fazer carriagë ëtrara mea legoa pelo sertão, 
onde hos da terra ho mattarã a elle, & aho mestre da nao, & piloto, & dos que cõ elle 
forã nã escaparã mais que Antão Dega scriuã da nao, muito ferido, & outros quatro: & 
que partidos daquella baia toparão cõ ha nao de que fora por capitão Ioão Leite, & 
pedirã a George Mëdez que lhes desse capitã pera hos reger, & hü piloto que hos 
gouernasse, & que George Mendez lhe rogara que se passasse pera aquella nao por 
capitão della, & lhe dera ho seu mestre pera mãdar a via. Depois da vinda de George 
Mëdez, & de Ioão Vaz Dalmada, chegou Antonio de Magalhães, irmão de Pero Barreto 
ë hü batel cõ recado a Pero Danhaia de quomo ficara no cabo de S. Sebastião, por quãto 
ho seu piloto, por não saber ho parçel, nã ousaua de ho cometer, que lhe mãdasse ho seu 
pera ho leuar daquelle porto aho de Çofala: ho que sabido mãdou la Ioão Vaz Dalmada 
cõ ha sua nao, & cõ elle ho piloto de Frãçisco Danhaia. Chegado Pero Barreto a barra de 
Çofala, Pero Danhaia entrou pera dëtro cõ quatro das suas naos mais pequenas, porque 
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has duas por serem grãdes deixou de fora, onde depois de surto mãdou logo recado aho 
senhor da terra per nome Çufe pera se ver cõ elle, has quaes vistas se ordenarã ë hüas 
casas que tinha sobelo rio, jüto de hüa pouoaçã, chamada Sagoe, de obra de mil 
vizinhos, de que muitos erã mouros mercadores, que dalli trattauã ë ouro pera Quiloa, 
Mõbaça, & Melinde, porque hos mais do lugar, costa, & sertã sam gëtios, Cafres. Has 
casas erão grãdes, terreas cubertas dolla, has paredes de sebe barradas de barro: tinhã 
muitos pateos çercados cõ aruores, & caua aho redor dellas, cõ sebe de spinheiros 
teçidos mais forte que se fora pedra, & cal, dos quaes espinhos, teçidos, em Flandes, & 
Alemanha çerquam hos jardins com suas cauas, porque assi hos tem por mais seguros 
dos ladrões. Ho Rei, ou senhor de Çofala seria homem de setenta annos, alto de corpo, 
baço, membrudo, & çego, ho qual segundo hos da terra deziam, fora muito esforçado 
caualeiro, & temido, cõ ho qual Pero Danhaia se vio nestas casas, em hüa camara 
pequena, armada de panos de seda, lançado sobre hum catel, cuberto com hü pano de 
seda, & junto delle hum grande molho de azagaias. Esta camara estaua no cabo de hüa 
sala muito comprida, & estreita, na qual estariam bem çem mouros baços, descubertos 
da çinta pera çima, & pera baixo cachados com panos de seda, & algodão, & outros taes 
sobraçados com sotas de seda nas cabeças, & nas maos ramaes dalãbar, & nas çintas 
cutellos nus, com tachas de marfim, guarneçidos douro, assentados todos em trepeças 
baixas, com hos assëtos de couro cõ cabello, hos quaes, em Pero Danhaia passando pela 
fala cõ hos capitães, feitor, & gente nobre da frota, porque a outra ficaua a porta da sala, 
se aleuantarã todos fazendolhe grande cortesia cõ has cabeças baixas, quasi atte ho 
chão. Entrãdo Pero Danhaia nesta camara elRei assi çego quomo era lhe fez muita 
cortesia, & gasalhado, & logo alli houue delle liçença pera fazer hüa fortaleza, 
offereçëdoselhe a tudo ho que lhe delle mais fosse neçessario, do qual despedido se saio 
cõ elle hü mouro muito priuado delRei, per nome Acote Abexide Nasçã, fazëdo lhe 
muitos offereçimentos, pelo que Pero Danhaia sabëdo ha valia que este Acote tinha, cõ 
hü presente que mãdou a elRei, lhe mandou outro a elle, ë retorno do qual lhe mandou 
Acote vinte Portugueses que tinha em seu poder, que erã dos que escaparam da nao de 
Lopo Sanchez, do qual Acote segundo dixeram forã sempre muito bë trattados. Pero 
Danhaia trabalhou cõ ajuda Dacote por ajuntar logo has achegas que lhe eram 
neçessarias pera ha fortaleza, & depois de juntas has mais, ha fundou ëtre ho lugar de 
Sagoe & outra pouoaçam dobra de quatroçentos vezinhos junto da barra, na qual se 
começou de trabalhar ahos xxj dias de Septëbro do mesmo anno de M.D.V, & sendo ja 
ha mor parte da obra feita, Pero Barreto se partio pera India com ha sua nao, & com ha 
de Pero Danhaia, de que foi por capitã Gonçalo Aluarez que viera por piloto da frota. 
Na obra da fortaleza se cõtinuou cõ muito trabalho, & diligëcia atte ho fim de Nouëbro, 
& sendo ja quasi acabada, Pero Danhaia mandou a seu filho Françisco Danhaia que 
fosse correr ha costa atte Moçambique, & com elle Gonçalo Vaz de Goes, que alli viera 
ter, & Ioão Vaz Dalmada que se hauia dir dahi pera a India & lhe deu mais outro nauio 
de que iha por capitão hü seu criado, que hauia de ficar com elle em guarda da costa. 
Gonçalo Vaz de Goes, & Ioão Vaz Dalmada se apartaram ë Moçãbique de Françisco 
Danhaia, & foram ter a Quiloa, onde acharam Pero Barreto, & Gonçalo Aluarez, & 
Lucas Dafonsequa que se perdera da frota do Viçerei, onde pouco tempo depois veo ter 
Frãçisco Danhaia em hü zambuco que tomara de mouros, porque ha sua nao se perdeo 
com outra que tinha tomada de Cambaia, carregada de muita roupa. Hos quaes todos 
debaixo da capitania de Pero Barreto, se partiram de Quiloa pera India, na somana 
sancta, do ãno de M.D.vi, & chegaram a Anchediua a xviij de Maio, onde todas 
inuernarão, saluo Lucas Dafonsequa que passou. Partidas estas naos Pero Danhaia 
cõtinuou em acabar de todo ha fortaleza, pera ho que ho ajudauam hos mesmos da terra. 
Mas vendo hos mouros que lhes tirauam muita parte do resgate do ouro que elles 
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soiham fazer cõ hüs mercadores que vinham do sertam, ordenaram de lançar da terra 
hos nossos, dando a entëder a Çufe, que nossa vinda nam fora a buscar sua amizade, se 
nam pera ho lançarmos da terra quomo ho tinhamos feito em Quiloa, & em muitos 
lugares da India, com has quaes palauras, & outras da qualidade, ho induziram a fazer 
secretamente mais de mil Cafres, pera de subito darë sobre hos nossos, & lhe tomarem 
ha fortaleza: do que Pero Danhaia foi auisado pelo mouro Acote, que allem da amizade 
que nisso mostraua, se lhe offereçeo pera ho ajudar cõ toda sua valia: ho que sabendo 
Pero Danhaia se começou daperçeber cõ ha mor dessimulaçam que pode, pera ho dia 
que sesta guerra hauia de declarar, no qual hos Cafres vieram cometer hos muros da 
fortaleza mui denodadamente, com tiros darremesso, & setas de fogo, sendo ja Acote 
lançado dentro, com çem homës seus parentes, & criados, com cuja ajuda hos Cafres 
foram trattados de maneira, que se arredaram a fora, ahos quaes logo começaram de 
seruir hos tiros das bombardas, com que mattaram hos mais delles, ho que vendo hos 
outros se arredaram, a quem hos nossos logo sairam, cõ Acote, & seguindolhes ho 
alcãçe, chegaram a aldeia, onde estauã has casas de Çufe: nas quaes entrando Pero 
Danhaia se foi direito a sua camara, ho qual, posto que fosse velho, & çego, nam perdeo 
ho animo, & coraçam de bom caualeiro, arremessando has azagaias que tinha apar de si 
contra ha porta da camara, cõ hüa das quaes ferio Pero Danhaia no pescoço, ho que 
vendo ho feitor Emanuel Fernãdez, remeteo a elle, & lhe cortou ha cabeça. Ho que feito 
hos nossos ficarã senhores das casas, & do lugar, ahos moradores do qual Pero Danhaia 
mandou, que se nam fezesse mais mal, do que ja era feito. Ha cabeça de Çufe, por fazer 
espãto ahos da terra, foi posta na põta de hüa lança na tranqueira da fortaleza, & em 
galardão do seruiço que Acote fezera, & amizade lhe deu Pero Danhaia aquelle senhorio 
de Çofala, & ho inuistio nella, em nome delRei dom Emanuel, em acto publico que se 
pera isso fez, ho qual Acate ho açeitou, declarandosse por vassalo dos Reis de Portugal, 
com promessa de sempre hos seruir bem, & lealmente, do que tudo se fezeram 
estormentos publicos, assinados por elle, & pelos prinçipaes da terra, & por Pero 
Danhaia, & offiçiaes da feitoria, & outros Portugueses, que seriam atte quarenta, porque 
hos mais erã ja mortos de doença, por ha terra ser de maos ares, & doentia, da qual 
infeiçam Pero Danhaia faleçeo dahi a poucos dias, em cujo lugar socçedeo ho feitor 
Emanuel Fernandez, que depois de ser capitão fez dentro da tranqueira hüa torre de 
pedra, & cal muito forte. Ha qual capitania elle seruio pouco tempo, porque no anno de 
mil, & quinhentos, & seis chegaram a India Çide Barbudo, & Emanuel Coresma que 
partiram do Regno depois de Pero Danhaia, ahos quaes elRei mandou que corressem 
toda a costa do cabo de Boa Sperança atte Çofala, a ver se achauã nouas de Françisco 
Dalbuquerque, & Pero de Mendonça, dos quaes Çide Barbudo, & Emanuel Coresma 
soube ho Viçerei dom Françisco Dalmeida da morte de Pero Danhaia. Pelo que 
despachou logo por capitão de Çofala Nuno Vaz Pereira, aho qual mandou que de 
caminho prouesse nas diferenças que hauia em Quiloa, por ho Rei Mahamed Anconij 
ser morto, per treição delRei de Tirendicundi, parëte do Rei Abrahemo desterrado: & 
por alcaide mor mandou Rui de Brito Patalim. Pelo que Emanuel Fernandez se foi pera 
India, no nauio em que elles vierão, së mais querer seruir de feitor, tendosse por 
agrauado do Viçerei lhe responder tam mal as merces, que por galardão de seus seruiços 
speraua. 

 
CAPITULO. x. Em que se trata da terra de Çofala, & dos costumes 

dos que nella viuem, & no grãde Regno de Benomotapa. 
 
Hos scriptores antigos partem ha Ethiopia em superior, & inferior, na qual 

superior Oriental esta ho lugar, & terra de Çofala, na costa do mar aque chamã 



 21

Prassodum. Estas duas Ethiopias tomarão nome de Ethiope, filho de Vulcano, que foi 
Rei, & senhor dellas. Diz Diodoro Siculo, que foram hos Ethiopes hos primeiros homës 
que tiuerão conhecimëto de Deos, & primeiro usaram religiam, & çeremonias no culto 
deuino, & foram hos primeiros que acharão ha moda de screuer, & que delles veo ho 
conheçimento destas cousas ahos Egypcios, donde diz que elles descendë, & tomarão 
has leis por que se gouernauam. Mas estes Ethiopes a meu juizo deuem de ser hos da 
terra do Abexi, por ser gëte, que ha muito tempo que tem lei, & della era ha Rainha 
Saba, que veo visitar Salamão: & daquelle tëpo pera qua tiueram conheçimëto da lei que 
Deos deu ahos Iudeus per mão de Moysem, & nã has que jazem do mar Darabia, atte ho 
cabo de Boa Sperança, & ho sinal disso, he serem tam incultos, & barbaros quomo sam. 
Antiguamente tiueram hos Ethiopes, que ha hi dous deoses, hum immortal, que he 
criador de todalas cousas, & has rege sem nellas hauer nenhum defeito, & outro mortal 
que tem por inçerto, assi a elle, quomo as cousas que se por elle regem, & gouernam. 
He toda esta região dos Ethiopes tam abüdante de minas douro, que faziam 
antiguamente mais cabedal de cobre, que delle, & ho estimauão mais. Screue Herodoto, 
que querendo Cambyses Rei da Persia, filho de Çyro, fazer guerra em hum mesmo 
tempo ahos Carthaginenses, & ahos Ammonios, & ahos Ethiopes, que a estes Orientaes 
mandou seus embaixadores, pera por amizade hos sobmeter a seu Imperio, pelos quaes 
mandou em presente aho Rei que então era entre outras algüas cousas, joias douro, de 
que se ha Rei rindo em desprezo do presente, mandou mostrar ahos ëbaixadares has 
casas em que guardauam hos mal feitores, onde em lugar de ferro, viram que erã douro 
todalas cadeas, & outros instrumëtos com que aquelles homës estauão presos. Da qual 
abüdançia douro, tiueram hos Gregos occasiam de fabularem segundo seu costume, 
dizendo que ha mesa do Sol estaua nesta região das duas Ethiopias, dado a ëtëder, ser 
toda esta terra hüa pasta douro, a que quiseram poer nome de mesa do Sol. Aho qual 
planeta attribuem hos Poetas, & Alquemistas ho metal do ouro. Entre outros muitos 
costumes antiguos desta gente, era hum, que se ho Rei tinha algü geito bom, ou mao, ou 
algüa aleijam do corpo, ou manqueira, ou viçio, ou virtude, que todolos nobres, & 
domesticos de sua casa trabalhauã polo imitar, nos costumes, & pola manqueira ou 
aleijam, se aleijauão todos, da mesma parte do corpo, donde ho rei era aleijado. Ho qual 
costume nam sei se guardã ainda, porque nam falei cõ homem Portugues que estiuesse 
na corte do Rei de Benomotapa, nem pus isto aqui, se nam pera exemplo que hos Reis, 
& a Prinçipes se deuë muito guardar de terem maos geitos, & costumes, & modos de 
falar, porque delles tomão hos criados, familiares, & sugeitos as taes manhas, das quaes 
hos que hos criam, & instituem, & andam no topo da meniniçe, & tenrra idade apar 
delles, hos podë pela mor parte, por bõs modos, & honestos exemplos, diuertir. No 
sertão desta terra de Çofala, & mais aquem pera nos, começãdo quasi do cabo de Boa 
Sperança, jaz ho grande Regno de Benomotapa, aho qual este de Çofala era sugeito 
antes que nos viessemos a esta terra. Do qual regno, Rei, & costumes farei aqui hü 
discurso no mais breue modo que poder, por me pareçer que sam todas estas cousas de 
qualidade que mereçem fazersse dellas menção em esta nossa Chronica. Ho Rei desta 
prouincia he grãde senhor, porque segundo dizem, të em çircuito seus senhorios mais 
doitoçentas legoas, afora algüs Reis, & senhores que lhe obedeçë, & pagam tributo 
douro, do qual ja hos da terra tomarão ho gosto que lhe hos mouros que antrelles viuem 
deram, de muito tempo a esta parte, & lhe nos acreçentamos, em quasi setenta annos 
que ha que descobrimos estas prouinçias. Todo este regno de Benomotapa he muito 
fertil de mantimentos, fruitas, & criações: ha nella tantos Elephantes brauos, que se nam 
passa anno nenhum, em que não matem hos que hos caçam de quatro, a çinquo mil, de 
que vai pera India grande soma de marfim. He mui abundante douro, ho qual se acha em 
grande cantidade, assi em minas, quomo rios, & alagoas: destas minas ahi hüas no regno 
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de Batua, de que ho Rei he vassalo do de Benomotapa: ha comarqua em que esta se 
chama Toroa, toda em cãpo raso, & sam has mais antiguas que se sabem em toda 
aquella regiam. No meio desta campina esta hüa fortaleza, toda laurada de cantaria 
muito grossa, & grande, pela banda de fora, & de dëtro, de obra muito prima, & bë 
assentada, tanto que segundo dizem, se nã enxerga cal nas jüturas dellas: sobella porta 
desta fortaleza esta hum litreiro talhado ë pedra, que por muito antigo se não entende ho 
que quer dizer. E em algüs comaros que aquella cãpina faz, estam outras fortalezas 
feitas do mesmo modo, nas quaes todas tem elRei capitães, & ho que se pode dellas 
julgar he, que forã feitas pera guarda daquellas minas douro, & reçeber ho Prinçipe que 
has mandou fazer alli ho direito que lhe delle pagauam, per offiçiaes que pera isso nellas 
teria, porque assi ho fazem aho presente hos Reis daquelle Regno de Benomotapa, do 
qual hos habitadores sam todos pretos de cabello frisado, a que hos vizinhos comümëte 
chamão Cafres: nã adoram nenhum idolo, nem ho tem: crem que ha hum so Deos, 
criador de todalas cousas, aho qual adoram, & sencomëdam, no que pareçe que em parte 
continuaram atte agora, no que atras dixe, do seu antigo modo de crer: tem por religiam 
algüs dias de guarda, entre hos quaes entra ho dia em que nasçe ho seu Rei. Nenhum 
crime castigam cõ mor rigor, que ho da feitiçaria, porque a todolos feiticeiros mattam 
per justiça, sem perdoar a nenhum: tem tãtas molheres quãtas podë mãter, mas ha 
primeira he quomo senhora das outras, & os filhos desta sã herdeiros: nam casam senam 
cõ molher aque ja viesse sua purgaçam, porque tem que se antes de lhe vir conheçem 
homem, que hos filhos que parem, sam todos fracos & de pouca vida. Este Rei de 
Benomotapa tem grande estado, seruesse em giolhos, com salua. Quãdo bebe, ou tosse, 
ou espirra, todos hos que estão na casa em alta voz lhe dam profaça, & ho meesmo 
fazem hos que estam fora de casa quomo ouue estes, & de mão em mão corre o profaça, 
& se lhe dã per todo ho lugar, & assi se sabe que bebeo elRei, ou tussio, ou espirrou. 
Neste regno nenhüa casa tem porta, saluo has dos senhores, & pessoas prinçipaes, isto 
per priuilegio que lhes elRei pera isso da, & diz que has portas se nam poë nas casas, 
senã cõ temor de ladrões, & malfeitores, dos quaes elle he obrigado, quomo Rei a 
guardar seu pouo, & sobre tudo hos pobres. Has casas sam todas de sebe, barradas a de 
barro, do modo que pintei has do Xeque de Çofala. Usa este Rei duas insignias, de que 
hüa he hüa enxada muito pequena, cõ ho cabo de marfim, que traz sempre na çinta, per 
que da a entender a seus sugeitos, que trabalhë, & aproueitem ha terra, pera com ho que 
ganham poderem viuer em paz, sem tomarë ho alheo, ha outra insignia sam duas 
azagaias, demostrãdo que com hüa ha de fazer justiça, & cõ ha outra defëder seu pouo. 
Tras continuadamente na sua corte todolos filhos dos Reis & senhores que lhe sam 
sugeitos, a hüa por lhe terë amor de criação, & a outra por se lhe hos pais não 
aleuantarem cõ has terras, que delle tem. Traz sempre no cãpo, quer seia em tipo de paz, 
quer de guerra hü exercito de muita gente, de que ho capitão geral se chama Zono, & 
isto faz pera ter ha terra pacifica, & se lhe nam aleuãtarë algüs dos senhores, & Reis que 
lhe sam sugeitos. Mãda todolos annos muitos dos principaes de sua corte, per todos seus 
regnos, & senhorios a dar fogo nouo, ho que se faz da maneira seguinte. Cada homë 
destes em chegãdo as casas dos Reis, senhores, cidades, & lugares, manda apagar em 
nome delRei todo ho fogo que ahi ha, & depois de apagado, vem todos tomar delle, em 
sinal de obediençia, & quem isto não faz he tido por tredor, & rebel, & se he pessoa, ou 
çidade poderosa, mãda sobrelles ho capitão Zona, que sempre anda no campo, pera 
acudir a estas cousas. Outros muitos costumes tem, que aqui nam ponho por euitar 
prolixidade. 

 
CAPIT. xi. De quomo indo dom Lourenço buscar has ilhas de Maldiua per 

mandado do Viçerei seu pai, foi ter a ilha de Zeilãd, & do 
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 que ahi fez, & do sitio, & costumes dos da terra. 
 
No mes de nouembro de Mil, & quinhentos, & çinquo, em que se ha armada que 

hauia de tornar pera ha Regno fazia prestes, de que era capitão Fernam Soarez, quomo 
atras fica dito, mandou ho Viçerei seu filho dõ Lourenço, as ilhas de Maldiua, que 
estam sessenta legoas de Cochim, pera fazer presa nas naos que per dentro dellas 
passam de Malaca, Çamatra, Bengala, & outras prouincias, & com elle mandou Paio de 
Sousa, Lopo Chanoca, e Nuno Vaz Pereira, & outros capitães que per todos eram noue, 
hos quaes por ma nauegaçam vierão a villa do cabo de Comorim, dõde constrangidos 
das correntes foram ter aho porto de Gabalicão, aque hos nossos chamão Gale, que he 
na ilha de Zeiland, ho que sabido pelo Rei, com medo que lhe não destruissem ha terra, 
& queimassem algüas naos que estauam no porto, mandou hum presente de refresco a 
dom Lourenço, pedindolhe paz, & amizade, sobelo qual recado, ficãdo nas naos 
arrefens, mãdou dom Lourenço visitar elRei per hum caualeiro, per nome Fernão 
Cotrim, cõ outro presente, & depois pera assentar pazes Paio de Sousa, ho qual hos 
reçebeo em hüa grande fala, assentado em hum estrado cuberto de alcatifas, & pannos 
de seda, elle vestido em hum baju de seda, & na cabeça hüa carapuça de borcado, com 
dous cornos douro, com muita pedraria, çingido, de hum pãno de seda que lhe chegaua 
atte hos geolhos, descalço com muitos aneis nos dedos dos pes, & das mãos, & 
arrecadas nas orelhas, tudo de pedraria: & posto que fosse de dia, de cada ilharga do 
estrado estauão tres homës com muitas tochas de çera açesas nas mãos: allem dellas 
hauia outras feitas de prata sobre que estauam candieiros tambë de prata que se 
alumeauão com azeite, que dauam muita claridade: na sala estauam muitos homës 
nobres bem atauiados aho seu modo, perantre hos quaes Paio de Sousa passando com 
hos Portugueses, que ho acompanhauam, chegou a elRei, que lhe fez muita honrra & 
logo alli assentaram que elle era contëte de dar cadanno, quomo per tributo, a elRei de 
Portugal quatro çentos bahares de canella, a condiçam que seus portos & sugeitos 
ficassë sob nossa guarda, pera hos defendermos dos que lhes quisessem por nosso 
respeito fazer dãno, no que dom Lourëço consentio condicionalmente, se ho Viçerei seu 
pai ha houuesse por bë, a qual canella foi logo entregue, & carregada nas naos, & entre 
tanto que se fazia ha carga, dom Lourenço mandou com liçëça delRei assentar em terra 
hü padram de pedra, com has armas, & diuisa do Regno, em sinal que tomaua posse 
daquella ilha, em nome delRei seu senhor. Ho que feito, se tornou pera Cochim cõ esta 
canella, & algüas naos que tomara de mouros, a qual ho Viçerei mandou carregar nas 
naos de Ioão da Noua, & de Vasco Gomez Dabreu, per quë mandou hü Elephante a 
elRei, que foi ho primeiro que da India veo a estes Regnos: has quaes naos partiram de 
Cochim em Feuereiro, de Mil, & quinhentos, & seis. E porque ha ilha de Zeiland he hüa 
das nomeadas da India, & mui frequentada dos nossos, direi della summariamente 
algüas particularidades: he muito fertil de mantimëtos, fruitas, & heruas de cheiro, 
prinçipalmente daruores despinho, & larangeiras, que todo ãno tem fruita, & frol, ho 
que tudo nasce pelos matos sem se plantar, në semear: ha nella muitos bosques da 
aruore da canella, que se quer pareçer com ho loureiro, de que se carrega muita pera 
fora: ha muita pedraria .s. rubis, balais, jaçintos, çafiras, topazios, jagonças, ametistes, 
crisolitas, & olhos de gato: no mar della se pescam perlas, aljofar grosso, & meudo: 
criamse nella muitos Elephantes que vëdem pera Cambaia, Narsinga, & Malabar, & hos 
desta ilha sam hos mais domesticos, & que se mais asinha ensinam, & amansam que 
nenhüs outros que se saiba. Ha nella sette senhores, a que elles chamão Reis, dos quaes 
agora he ho prinçipal ho senhor da çidade de Columbo. Dizem que tem este Rei hum 
Rubi de hum palmo de comprido, & de grossura de hum ouo de galinha, que por ser 
muito limpo da de noite tamanha claridade quomo hüa grande vela, ho que pareçe 



 24

fabula, com tudo alembrame que elRei de Calecut mandou hum seu Naire, no ãno de 
Mil, & quinhentos, & quatorze a elRei dom Emanuel, pera andar na corte, & aprender 
ho modo della, & a lingoa Portuguesa, ho qual se fez Christão, & lhe poseram nome 
dom Ioam, a quem eu ouui dizer que tinha elRei de Calecut hum rubi tamanho quomo 
hum, ouo de frangã, tam perfeito, que de noite daua de si claridade quomo hüa candea. 
Hos do sertam da ilha sam gentios, & hos dos portos do mar hos mais delles mouros, 
falam todos Canara, & Malabar, & tem quasi hos mesmos costumes & vestidos: sam 
homës fracos, & pouco de guerra, muito afeminados, & dados a viços: sam bem 
dispostos, & de bõs corpos, & pareçer: tem por honrra serem barrigudos. No meo desta 
ilha ha hüa serra da qual sae hum piquo muito alto, em que no mais alto delle esta hüa 
alagoa pequena, dagoa nadiuel, & junto della hüa lagea, & nella hüa pegada de homë, 
que hos da terra dizem que he de nosso padre Adam, aque elles chamã Adambaba, & 
que dalli sobio aho çeo; junto da qual lagoa esta hüa Ermida com duas sepulturas onde 
elles crem que foram sepultados hos corpos de Adam, & Eua. Este piquo, & ermida sam 
entre hos Mouros de grande deuaçam, & vem alli muitos em romaria, & de mui lonje, 
sobem aho alto delle per escadas de cadeas de ferro muito grossas. Ha terra aho derredor 
desta serra em que esta ho piquo, he toda alagadiça, & pola aguoa passam estes 
romeiros, que lhe dã muitas vezes pela çinta, atte chegarem a serra, & dahi sobem aho 
piquo, no qual se lauam naguoa dalagoa, & fazë ho çala, ho que feito se të por absoltos 
de todolos pecados que atte entam cometteram. 

 
CAPITU. xii. De quomo dom Lourenço foi por mandado de seu pai correr 

ha costa do Malabar, onde desbaratou hüa armada delRei de Calecut, 
& de quomo se desfaz ha fortaleza Danchediua. 

 
Tornado dom Lourenço, da ilha de Zeiland, ho Viçerei lhe mandou que com has 

mesmas naos, & outras mais fosse correr ha costa do Malabar, atte ha fortaleza de 
Anchediua, a qual proueo dalgüas cousas de que tinha necessidade. E despidido do 
capitão Emanuel Paçanha, se tornou a Cananor, onde esteue algüs dias ajudando com 
sua gente ho capitão Lourenço de Brito na obra da fortaleza. No qual tempo veo ter com 
elle hü homem per nome Luis Vuartmã natural de Bolonha em Lombardia, que andara 
por muitas partes do mundo, de que screueo hum trattado, ho qual dizendolhe quë era, 
& quomo vinha de Calecut pera auisar ho Viçerei, de quomo elRei de Calecut fazia hüa 
grossa armada pera guarda das naos que iham, & vinham a seus portos, a qual nam 
tardaria muito que nam saisse pera acompanhar muitas naos de mercadores de Meca, 
que estauão de caminho, atte has poer em saluo das nossas armadas & que allem disto 
lhe trazia recado dos Milaneses, que andauam com elRei de Calecut, que arrependidos 
do que tinham feito, quomo Christãos que eram se queriam reconçiliar com Deos, & 
virse pera ho seruiço delRei de Portugal, hos quaes deuia de mãdar vir, porque em 
quanto estiuessë em Calecut nam podiam deixar de fazer artelharia, da qual tinhã ja 
fundidas mais de quatroçentas peças grossas, & meudas, & lhe fariam cada dia fundir 
mais, & que ho pior que era que per força lhes faziam ensinar ho modo da fundiçam 
ahos mouros, & malabares, & que pois elle alli estaua que tinha por excusado ir mais a 
diante buscar ho Viçerei seu pai, que lhe pedia que prouesse com diligençia no que lhe 
dixera, porque assi cumpria a seruiço de Deos, & delRei de Portugal: dom Lourëço lhe 
agradeçeo muita ho trabalho que tomara, & ho perigo em que se posera pera dar hum tã 
bom auiso, & lhe fez por isso merçe, & passados tres dias, que ho alli teue consigo, ho 
mandou a Cochim na gale de Ioão Serram, pera dom Françisco Dalmeida seu pai delle 
saber ho que passaua, dõde ho dom Francisco tornou ha mandar pera Cananor na 
mesma gale, & screueo a dom Lourenço, que se aperçebesse pera pelejar cõ ha armada 
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de Calecut, & que a Luis Vuartman desse todo ho dinheiro que houuesse mister pera 
tornar a Calecut a ver se podia trazer hos dous Milaneses: ho que elle negoçeou de 
maneira que assentarã hos Milaneses de se vir pera hos nossos, mas ho tratto foi 
descuberto, & elles ambos mortos pelos mouros, & Luis Vuartman se saluou, & acolheo 
pera a fortaleza de Cananor. Dõ Lourenço quomo teue recado de seu pai pera ir pelejar 
com ha armada delRei de Calecut, se aperçebeo com sua frota, de que eram capitães, 
Rodrigo Rabello, ë cuja nao, que era de quatroçentos toneis, iha dom Lourenço, 
Phelippe Rodriguez, Fernão Bermudez, Nuno Vaz Pereira, Lopo Chanoqua, Gonçalo de 
Paiua, Antão Vaz, Ioão Serram, Diogo Pirez, Françisco Pereira Coutinho, & Simão 
Martïz. Nestas onze velas iriam oitoçentos soldados Portugueses, afora outros da terra, 
com a qual frota foi dom Lourenço cometer ha de Calecut, em que entre naos de guerra, 
& de mercadores, em cuja guarda saira, hauia oitenta, & quatro naos, & çentro, & 
vintaquatro paraos. Cõ ha vista desta armada ficou dom Lourëço suspenso, nã por lhe 
faltar animo, senam reçeo so que fezesse espanto a algüs dos nossos tanta multidam de 
naos, & sustalha, com tudo quomo tinha assentado de pelejar, & assi fora ho pareçer dos 
capitães, & fidalgos da frota, abalou cõtra ha dos imigos, hos quaes, posto que lhe 
mãdassem dizer que hos deixasse ir em paz guiar algüas naos de mercadores, ahos 
portos pera onde iham, nam achou descuidados nem desprouidos, porque se ha nossa 
frota lhe fez rosto, ho mesmo fez ha sua, atte chegarem a tiro de bombarda, de que de 
hüa, & da outra parte se fez hüa temerosa salua, com som de trombetas, atabales, & 
outros instrumentos que tocauam dambalas frotas, tudo a vista de Cananor, & delRei, 
que tudo via muito bë do lugar onde estaua. Dom Lourenço ëcaminhou pera capitaina 
dos Mouros, na qual lançou ho arpeo quatro vezes antes que aferrasse, entrandoha logo, 
dos quaes hos primeiros foram dom Lourenço, Philippe Rodriguez, Ioão Homem, 
Fernam Perez Dandrade, Viçente Pereira, & Rui Pereira, seguindo outros muitos tras 
elles, mas isto nam foi sem grande resistençia dos imigos, porque na nao hauia seis 
çentos homës dos mais luzidos de toda ha frota, que assi no entrar della, quomo depois, 
ho fezeram a modo de bõs caualleiros, com tudo has nossas hos trattaram de maneira 
que ou mortos, ou captiuos, ou que se lãçaram aho mar, ha nao foi de toda despejada. 
Acabado este negoçio, dom Lourenço acodio a Nuno Vaz Pereira, que com ha sua 
carauella fora aferrar ha sota capitaina dos imigos, ficandolhe atrauessada debaixo da 
proa, & com ho arfar que fazia ha carauela, cuidaram de se ir aho fundo, & com has 
setas, & lanças darremesso, que lançauam dos castellos dauante se tinham todos por 
mortos, do qual perigo hos tirou dom Lourenço em chegãdo, porque logo abalrroou ha 
nao, & ha entrou, & nam sem menos trabalho, do que se leuou no entrar da capitaina, 
porque nella hauia quinhentos homës luzidos, & acostumados a guerra, dos quaes 
mattaram, & captiuaram ha mor parte: hos outros se saluaram a nado. Has naos dos 
mercadores, quomo viram estas duas desbaratadas, hüas se acolheram ahos portos de 
Calecut, & outras se fezeram aho mar pera seguirem viajem, pera as partes pera onde 
tinham tomado carga, com tudo has outras naos, & paraos de guerra, posto que vissem 
tã mao prinçipio, në por isso deixaram de cometer com muito animo ha nossa armada, 
& com tanto impitu que nam hauia nauio dos nossos que nam fosse çerquado de dez, & 
quinze dos imigos, de que se defendiam com muito trabalho, porque elles vinham mui 
bem armados, & traziam muita artelharia de bronço, & de ferro, cõ que trattauam muita 
mal hos nossos, & hum dos capitães que nesta peleja se achou em mor perigo, foi Ioão 
Serram, porque tiueram çerquada ha sua gale per bom espaço, mais de çinquoenta 
paraos, de que se desfez com asaz trabalho, & com muitos dos seus feridos. Nesta 
reuolta, & arroido de bombardas, & outros tiros darremesso, aferraram quatro paraos 
grandes, ho bargantim de Simão Martïz, & assi aferradas todos ficarão hum pouco 
afastados da nossa frota, & quomo hos paraos erão altos, & ho bargantim muito raso, 
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hos nossos se recolheram da coxia pera debaixo da tolda do bargantim, hos mais delles 
feridos. Despejada assi a coxia, hos imigos entraram ho bargantim, ho que vendo Simão 
Martïz, cansado quomo estaua, remeteo da tolda a elles, & hos enxotou todos fora do 
bargantim, lançandosse hüs aho mar, & autros ahos paraos. Estes quatro paraos forã 
logo socorridos doutros quatro, & vendo Simão Martïz ho perigo em que estaua, tomou 
hum barril desfundado, & na boca lhe atou hüa pelle, com a qual pareçia ser hüa 
bombarda grossa, & ho barril assi enfeitado assentou pera ha banda donde estauam hos 
mais dos paraos, contrafazendo que lhe queria poer ho fogo, ho que vendo hos imigos, 
com medo da bombarda contrafeita, se alargaram todos, do qual perigo liure, Simão 
Martïz se foi pera dõ Lourenço, a quem ajudou a desbaratar sette paraos com que estaua 
a hos botes. Hos outros capitães ho fezeram todos tambem, que ha frota a de Calecut foi 
desbaratada. Esta peleja durou todo aquelle dia, & parte da noite, por fazer luar muito 
claro, em que morreram dos imigos mais de tres mil: dos Portugueses morrerã seis, & 
algüs Malabares de Cochim, & foram muitos feridos, de hüa, & da outra parte. Meteram 
hos nossos no fundo muitos paraos, & dez naos, das quaes hüa iha carregada de 
Elephãtes pera Cambaia, tomaram duas bandeiras delRei de Calecut, & noue naos em 
que em algüas dellas, que eram de mercadores, que nam poderão escapar, se achou 
speçiaria, & outras mercadorias de muito preço. Com esta victoria, & despojo se tornou 
dom Lourenço a Cananor, onde foi reçebido de Lourëço de Brito, & dos Portugueses, & 
delRei, com muita alegria de todo ho pouo da çidade, exçepto dos Mouros, que ficaram 
muito atimorizados deste desbarato. No começo deste capitulo tenho dito quomo ho 
Viçerei mãdou seu filho dom Lourenço a ilha Danchediua a prouer nas cousas que 
fossem neçessarias a fortaleza, & gente que nella estaua, onde esteue algüs dias, ho que 
sabido pelo Çabaio senhor de Goa & ha armada que ho Çamorij fezera contra hos 
nossos, & quomo dom Lourenço era partido Danchediua, onde nam podia tornar tam 
asinha, por caso darmada do Çamorij, nam quis perder ha occasiam do tempo: Pelo que 
no mesmo instante mandou sobella fortaleza Danchediua, hüa armada de obra de 
sessenta nauios de remo, da qual era capitam hum Portugues arrenegado, per nome 
Antonio Fernandez carpinteiro de naos, que se entam chamaua Abedella, que foi hum 
dos degradados que leuara Pedraluarez Cabral, & deixara em Quiloa, donde viera ter a 
estas partes, per cujo conselho ho Çabaio fez esta armada, prometendolhe que se 
tomasse ha fortaleza Danchediua, lhe daria ha de Cintacora. Nesta armada hauia muita, 
& mui boa gente de guerra, ha qual per espaço de quatro dias cometteo mui 
esforçadamente ha fortaleza: mas Emanuel Paçanha se defendeo de maneira, que hos 
imigos vendo quam mal hos trattauã, tomaram por partido aleuantar ho çerquo, & 
tornarensse pera Goa. Ha qual fortaleza vendo ho Viçerei quam trabalhosa era de 
sostentar, por estar longe de Cochim, per conselho de todolos capitães, & pessoas de 
qualidade, mãdou dahi a poucos dias dirribar: aho que ordenou que fosse dom Lourenço 
com ha armada que trazia, pera que nella recolhesse ha gente, & ha trouxesse a Cochim, 
& assi ficou ha ilha de Anchediua na mesma liberdade que dantes tinha, de ser cõmüa a 
Christãos, Mouros, & Gentios. 

 
CAPIT. xiii. Da vinda delrei Phelippe a Castela, & da embaixada que lhe elRei 

mandou per dom Diogo Lobo baram Daluito, & da ida de Duarte 
Galuão, & de Ioam Sotil a Roma, & de quomo elRei mandou 

fazer ho Castello Real em Africa. 
 
Nos negoçios que se atras appontaram, neste anno de Mil, & quinhëtos, & seis, 

dos que tocam aho Regno, hos derradeiros forã, deixarmos ha Rainha em Abrantes, com 
sua casa aforrada, por caso da peste que hauia quasi per todo ho Regno, de que se 
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depois seguio grãde fome, & carestia de todalas cousas, & elRei em Setuual, prouendo 
no aleuantamento, & uniam que se em Lisboa fezera contra hos christãos nouos, & em 
outras cousas do Regno, Africa, & India, onde foi auisado per hum caualleiro Portugues 
per nome Simão Tinoco, homem que seruira muito tempo nas guerras ho Emperador 
Maximiliano, & depois foi neste Regno dos caualleiros da guarda da camara delRei, de 
quomo elRei dom Philippe era chegado a Chrunha em Galiza, com hüa grossa 
armada,cõ que partira de Zelãd, & cõ elle ha rainha dona Ioãna Sua molher. Ho que 
sabido, por elRei, pelo parentesto, & diuido que antrelles todos hauia, os mandou visitar 
per dom Diogo Lobo baram Daluito, offereçendolhe sua amizade, & obras de bõ 
parente, & amigo. Dom Diogo foi mui bem reçebido destes dous Prinçipes, & ho 
despediram cõ lhe fazerem merçes, & per suas cartas, & de palaura usaram muitos 
comprimëtos com elRei, offereçendosse tambem pera tudo ho que lhes delles 
comprisse. E por que se saiba ho seruentissimo, & grande desejo que elRei teue em 
quãto viueo de fazer guerra ahos infieis da nossa sancta Fe catholica, allem do que ja 
atras no discurso desta Chronica tenho dito açerqua deste negoçio direi quomo neste 
anno de Mil, & quinhentos, & seis, mandou aho Papa Iulio segundo, Duarte Galuam, do 
seu conselho, supplicando a sua Sanctidade, que per seu meo, & exhortaçam fezesse 
tãto, que hos Reis, & Prinçipes Christãos ordenassem de fazer guerra aho gram Turco, 
& aho Soldam de Babilonia, pera se cobrar ha casa Sancta de Hierusalë, pera ho que elle 
offereçia sua pessoa, & Regno, com toda ha armada aque seu estado podesse abranjer. 
Mas ho trabalho que elRei pelo discurso de toda sua vida tomou sobresta sancta 
empresa, aproueitou pouco, pera se hos Papas, nem Reis, & Prinçipes Christãos 
mouerem a fazer hum tã necessario caminho, & tam proueitoso a toda a Christandade. 
Aho qual negoçio estando ainda Duarte Galuão em Roma, mandou tambem Ioão Sotil 
seu capellam, que depois foi Bispo de Çafim. E neste mesmo anno mãdou fazer ho 
Castello, aque poseram nome Real, defronte da ilha do Mogador, que he pegada com 
terra firme, obra de çinquo legoas, do qual negoçio encarregou Diogo Dazambuja, que 
ho edeficou com muito trabalho, pelo grande numero de Mouros que se ajuntou pera lhe 
defender esta obra. 

 
CAPIT. xiiii. De quomo elRei mandou quatorze naos a India repartidas 

em quatro capitanias, & da morte de Vasco Gomez Dabreu. 
 
No anno de Mil, & quinhentos, & sette, em que agora entramos, nam socçedeo 

neste Regno cousa que de contar seja atte ho mes Dabril, em que partiram pera India 
quatorze naos, repartidas em quatro capitanias, de que hos capitães erã George de Mello 
Pereira, capitão da nao Bethelem ha mor nao que atte aquelle tempo fora a India, & iha 
com elle Hërrique Nunez de Liam, ho outro capitão era Phelippe de Crasto, & com elle 
George de Crasto seu irmão: ho terceiro era Fernão Soarez, debaixo de cuja capitania 
iham Rui da Cunha, Gonçalo Carneiro, & Ioão Colaço: hos quaes tres capitães em se 
acabando daperçeber, cada hum delles partia logo de maneira que ãtes de meado Abril, 
estas tres armadas que eram todas de naos grossas partiram pera India. Ho quarto capitã 
era Vasco Gomez Dabreu, que fora na armada do Viçerei, por capitão de hüa nao, & 
agora depois de tornado aho Regno ho mãdaua elRei por capitão de Çofala, por ja ter 
sabido da morte de Pero Danhaia, & assi pera fazer hüa fortaleza em Moçambique, que 
hauia de ficar debaixo da sua capitania, com alcaide mor: hos capitães da sua armada 
eram Lopo Cabral, em cuja nao elle iha, Rui Gonçaluez de Valadares, Pero Lourenço, & 
Ioão Chanoca, hos quaes quatro capitães hauiam de guardar ha costa desde Çofala atte 
Melinde, segundo ha ordem que lhes pera isso desse, & elle hauia de ficar na fortaleza 
de Çofala, & Moçambique. Leuaua mais ho dito Vasco Gomez Dabreu debaixo de sua 



 28

capitania, Martim Coelho, & Diogo de Mello, hos quaes elRei mãdaua pera andarem 
darmada na India tres annos, onde ho Viçerei ordenasse. Com estas seis naos se partio 
Vasco Gomez Dabreu do porto de Lisboa hüa terça feira, ahos vinte dias do mesmo mes 
Dabril, & sendo na costa de Guine, ha carauella de Ioão Chanoca, que por ser nauio 
pequeno, & bõ de vela, leuaua ho forol, se perdeo por ma vigia hüa noite no rio Senega. 
Hos outros nauios se saluaram, porque nam vendo ho forol que leuaua ha carauella, nam 
por pareçer ahos da frota que era perdida, senão que se adiantara muito por ser muito 
ligeira, cada hü começou a fazer sua vigia, & quis Deos que sentiram no rolo do mar 
que eram perto de terra, pelo que logo surgiram, & estiuerão assi atte ho outro dia, que 
se soube que era perdida: E por ha gente deste Regno de Gelofo ser roim nam ousou ho 
capitam de mandar ninguë a terra, & se foi a Angra de Bezeguiche a fazer augoada, 
onde achou todolos da carauella, saluo ho capitão, & scriuão, & quinze homës outros 
que hos da terra retiueram por mandado delRei, que entam estaua naquella parte de seu 
Regno: hos quaes sobre roubados, houue per resgate com assaz trabalho. E porque tudo 
ho demais que toqua a esta armada, em comparaçam doutras cousas, que no mesmo 
tempo aconteçeram na India, sam todas de pouca sustançia, por nam quebrar ho fio as 
outras, depois que começar a entrar nellas proçederei no conto desta; atte ho faleçimento 
de Vasquo Gomez Dabreu, ho qual partido de Bezeguiche, chegou aho porto de Çofala, 
ahos oito dias de Septëbro, onde achou Nuno Vaz Pereira, que quomo atras fica dito, 
alli mandara por capitam ho Viçerei, per morte de Pero Danhaia, ho qual lhe entregou 
logo ha fortaleza, & se foi pera Moçambique no nauio de Rui Gonçaluez de Valadares, 
em companhia de Diogo de Mello, & de Martim Coelho, que partiram de Çofala a 
dezanoue dias do dito mes, & indo com calmarias a re das ilhas primeiras, dez ou doze 
legoas, ahos çinquo dias do mes Doutubro se encontraram com George de Mello Pereira 
que lhes contou quomo fora ter aho cabo de Sancto Augostinho, & sem o poder dobrar, 
fora tomar ho cabo do Monte em Guine, sem ver nenhüa nao das que aquelle anno 
partiram do Regno, & por George de Mello trazer muitos doentes, & ter neçessidade de 
aguoa, & refresco mandaram ho seu piloto, & ho de Martim Coelho nos seus bateis, a 
hum rio que estaua defronte delles, hos quaes depois de saidos das naos, começou a 
ventar ponente, que era bom pera ir a Moçambique, pelo que pareçeo bem que George 
de Mello se partisse logo pera la, pola neçessidade que tinha, & com elle Diogo de 
Mello, & Rui Gonçaluez de Valadares, & que Martim Coelho ficasse sperando polos 
bateis, mas por ho tempo ser contrairo pera sairem do rio, elle se fez a vela caminho de 
Moçambique, onde chegou ahos xxiiij dias Doutubro, & achou dëtro no porto George 
de Mello, Diogo de Mello, Rui Gonçaluez de Valadares, & Anrrique Nunez de Lião que 
era da capitania de George de Melo, & assi souberam que nenhüa das outras naos que 
partiram do Regno eram passadas pera India: aho outro dia da chegada de Martim 
Coelho, chegou ho batel da nao de George de Mello, & nelle ha gente que fora no de 
Martim Coelho que se perdera. Daqui se partiram pera India Diogo de Melo, & Martim 
Coelho ahos xviij dias do mes de Nouembro, & por acharem ventos contrairos se 
tornaram das ilhas de Maluane a Moçambique, onde arribaram ahos seis dias do mes de 
Nouembro, sem atte entam serem chegadas outras nenhüas naos das que partiram do 
Regno, que has que ja dixe. Alli inuernaram todos, onde depois chegaram has outras 
naos que faltauam destas frotas, & porque na India se soubesse que eram alli chegadas, 
por nã ser passada nenhüa nao, ordenaram de mandar com recado aho Viçerei, Rui 
Soarez commendador de Rodes, da criaçam de dom Diogo Dalmeida Priol do Crato, 
que alli ficara da armada de Tristam da Cunha, sperando pelo nauio de Pero Coresma, 
pera se ir nelle em busca de Afonso Dalbuquerque, quomo ho elRei mandaua, ho qual a 
vinte legoas de Moçambique topou ha nao de Ioão Gomez Dabreu, que se apartou da 
armada de Tristam da Cunha, quomo se aho diante dira, de que por Ioão Gomez ser 
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morto deu Rui Soarez ha capitania a George Botelho de Pombal, que leuaua no seu 
nauio, & ambos inuernaram em Lemo, onde estiueram sette meses ancorados na costa 
braua, padeçendo muita fome, donde se partio pera a India, & ha nao em que iha George 
Botelho se perdeo em hüa angra junto de Pate, & ha gente se saluou em hüa carauella, 
de que era capitam, Emanuel Aluarez moço da camara delRei, que estaua em Melinde, 
& se entam achou em sua companhia, & no mesmo caminho no golfão que atrauessa 
pera a India pelejou ho commendador Rui Soarez com hüa nao de Meca, em que iham 
bem quinhentos mouros, de que se desfez com muito grande trabalho, & se 
desaferraram da nao com algüs dos Mouros que hos tinham entrados, hos quaes 
mattaram todos, & deste modo passou Rui Soares a India. Partidos Diogo de Melo, & 
Martim coelho de Moçambique, quomo arriba fica dito, chegou ahi Duarte de Mello, 
que Vasquo Gomez Dabreu mandaua de Çofala pera fazer ha fortaleza, de que elle 
hauia de ser alcaide mor, & feitor, ho qual depois de ter mandado Duarte de Melo, 
deixando por capitam da fortaleza de Çofala Rui de Brito Patalim, que seruia de alcaide 
mor, se partio com outros dous capitães pera Moçambique, pera poer mor diligençia na 
obra da fortaleza, & ha fazer a sua vontade, hos quaes todos tres se perderão, mas em 
que parajem, nem como, nam se pode nunca saber, se nam que a praia de Quiloa foi ter 
hum masto, que se conheçeo ser ho da nao de Vasco Gomez Dabreu. Esta noua veo ter a 
Moçãbique, ahos treze dias do mes de Março, de Mil, & quinhentos, & oito depois de 
Diogo de Melo, & Martim Coelho serem partidos pera ho cabo de Guardafum, & hos 
tres capitães George de Melo, Phelippe de Crasto, & Fernam Soarez pera ha India 
meado ho mes Dagosto, deixando ha fortaleza feita atte ho segundo sobrado, & hüa 
egreja da inuocação de Sam Gabriel, com hüa casa grande pera Sprital, hos quaes tres 
capitães, sem Anrrique Nunez de Lião, que de Moçambique tornou pera ho Regno 
quomo se aho diante dira, chegaram a Cochim, sem passarem temporal nenhum, onde 
acharam ho Viçerei que com sua vinda foi mui alegre, assi por virë todos a saluamento, 
quomo pela neçessidade que delles entã tinha, per caso da armada que fazia pera ir 
buscar hos Rumes, quomo se aho diante em seu lugar dira. 

 
CAPITUL. xv. Da causa porque se azou ha guerra que elRei de Cananor 

fez ahos que estauam na fortaleza. 
 
Atras fica dito, no anno de Mil, & quinhëtos, & seis, quomo Tristam da Cunha 

partio do Regno por capitam de hüa armada, da qual nenhüa nao passou a India, do que 
hos Mouros de todo Malabar andauam muito alegres, & dauam a entender a elRei de 
Calecut por suas feitiçarias, que naquelle anno hauia dauer hüa grande victoria dos 
nossos. Ho que sabëdo ho Viçerei por via delRei de Cochim, determinou de lhes dar a 
conheçer, que posto que ha armada de Portugal nam viesse, podia fazer guerra ahos 
Mouros, & Çamori de Calecut. Pelo que mandou logo fazer prestes ë Cochim duas 
armadas, hüa em guarda das naos de Cochim que ihão a Choromandel de duas gales, & 
duas naos, & hum parao, de que deu a capitania ha Emanuel Paçanha, que fora capitão 
da fortaleza Danchediua: da outra armada que mandou em guarda da costa do Malabar, 
que era de onze velas, deu ha capitania a dom Lourenço seu filho, hos outros capitães 
eram Rodrigo Rabello, Phelippe Rodriguez, Fernão Bermudez, Lucas Dafõsequa, Antão 
Vaz, Gõçalo de Paiua, Gõçalo Vaz de Goes, Ioão Serrã, Diogo Pirez, & Simão Martïz. 
Prestes esta frota partio dõ Lourëço, leuãdo ë sua cõpanhia has naos de mercadores de 
Cochï, que iham pera Chaul, & Dabul, & outras partes, & por ha nao de Gonçalo Vaz de 
Goes nam ir prouida de mantimentos, ficou em Cananor, tomãdo ho que lhe era 
neçessario, ho que feito se partio em busca de dõ Lourenço, & sendo na parajem do 
monte Deli, alcançou hüa nao de Mouros, que iha de Cananor cõ seguro de Lourenço de 
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Brito, & por algüs indiçios que achou desta nao leuar fazenda de mercadores de Calecut, 
& que o seguro era hauido falsamente, ou per cobiça da fazenda que leuauão, ou por 
vingãça dos mouros, hos mandou coser todos na vela, & com ha nao, depois de roubada, 
hos meteo no füdo, crueza demasiada, pera ho pequeno erro em que achou estes 
miseros, dos quaes sobejaua ha execuçam no captiueiro de suas pessoas, & perda de 
suas proprias fazendas, posto que imigos fossë, & fosse falso ho saluo conduto que 
traziam, ho que se depois achou nam ser: Pelo qual erro ho Vicerei lhe tirou ha nao, & 
lhe teue sempre ma vontade. Neste tempo era ja falecido ho Rei de Cananor nosso 
amigo, & regnaua outro que fora feito cõ fauor delRei de Calecut, & por este respeito 
fauoreçia muito hos Mouros, & pouco a nos outros, desejãdo por gratificar aho Çamorij 
ho benefiçio que delle reçebera nos lançar fora daquella çidade, & tomar ha fortaleza 
per manha, ou por força, & pera isto se poer em obra lhe deu mor occasiam ha nao que 
Gonçalo Vaz de Goes meteo no fundo, porque entre hos corpos mortos, que ho mar 
lançou na praia, perto de Cananor, afora outros que forão conheçidos, se achou por 
sinaes çertos ser hü delles ho capitão, sobrinho do Mamele, hum dos mais ricos, & 
honrrados mouros de todo ho Malabar, que viuia ë Cananor. Este quomo soube da 
morte do sobrinho, & çerteza da sua nao ser metida no fundo, em que perdera muita 
fazenda, ho que daua gram sospeita ser feito per Gõçalo Vaz de Goes, por elle sair de 
Cananor na esteira da nao, se foi logo com outros mouros da terra que alli perderam 
tambem seus parentes, amigos, & fazenda, com grandes plantos, & gritos aqueixar a 
Lourenço de Brito, dizendolhe que hos tinha enganados com ho saluo conduto que lhes 
dera, que se fora bom Gonçalo Vaz ho guardara, & nam fezera ho que fez, & sem delle 
querer tomar disculpa, se foi logo dalli a elRei de Cananor, com toda aquella 
companhia, & outra mais de molheres, filhos, parentes, & amigos dos que mattaram na 
nao aqueixarsse do caso, & pedirlhe justiça: Do que mouido, & com ha ma vontade que 
nos ja tinha lhes deu liçença, que per qualquer modo que quisessem, & podessem, 
tomassem vingança, & se satisfizessem da perda que tinham reçebida. Mamele quomo 
lhe elRei deu ella liçença, por suas cartas trattou com hos Mouros de Calecut sobre ho 
modo que teriam na execuçam deste negoçio, hos quaes deram logo disso conta aho 
Çamori, que, per seus mesageiros, se mandou logo offereçer a elRei de Cananor, pera 
juntamente com elle nos fazer ha guerra, & lançar fora do Malabar. Quomo elRei de 
Cananor teue este recado, com ha mor dissimulaçam que pode, dizendo que ho fazia 
pera segurança dos moradores da cidade, & fortaleza, mandou abrir hüa caua, que 
atrauessaua de mar a mar, entre ha cidade, & hum poço que aguoa, que estaua hum tiro 
de pedra da fortaleza, donde hos nossos bebiam, sem deixar mais seruintia pera ho poço, 
que hum caminho muito estreito, sem disso dar conta nenhüa a Lourenço de Brito, nem 
ho soubera tam çedo se nam fora auisado per via do Prinçipe de Cananor, & hum seu 
tio, que eram grandes seus amigos, da guerra que lhe elRei de Cananor, & Calecut 
queriam fazer, dizendolhe, que ho caminho que ficaua da caua pera ho poço, era pera se 
delle defender ha aguoa ahos nossos, diante do qual se hauiam de fazer estançias, pera 
nellas se poer artelharia, & que elrei de Calecut tinha mandado a elRei de Cananor 
secretamëte antre outras munições de guerra vintaquatro peças dartelharia, & prometido 
de ho ajudar em toda aquella guerra cõ xxx mil homës a sua custa, Lourenço de Brito 
mãdou hos agardeçimëtos aho Prïçipe de Cananor, & a seu tio, & algüas peças em 
presente, defendëdo logo ahos nossos que nam fossem a çidade senam com sua liçença, 
& auisou cõ muita diligençia ho Viçerei, que neste tempo andaua occupado na execução 
da sentëça que dera ho ouuidor contra hos capitães que aconselharão seu filho dom 
Lourenço quando foi correr ha costa do Malabar que não entrasse no porto de Dabul a 
pelejar com Maimane capitão delRei de Calecut que alli estaua, com hüa armada, & por 
este respeito roubou, & queimou algüas naos de Cochim que estauão no mesmo porto, 
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& mattou hos mais dos homës que nellas iham. Pela qual razam, & por dom Lourëço 
apresentar hos votos dos capitães que lhe tal aconselharam, assinados de suas mãos, & 
lhe seu pai ter dado per regimento, que nenhüa cousa fezesse sem ho pareçer delles 
todos, tirou ahos que tal conselho deram: has capitanias, por virtude da sentëça, na qual 
sairão tambem condenados a irem presos a Portugal, dar razam de suas culpas, diãte 
delRei, & dõ Lourëço foi asolto pela mesma sentëça. Mas vendo ho Viçerei ha 
neçessidade que hauia de socorrer a fortaleza de Cananor, dilatou ha sentëça: & estes, 
com outros capitães, & muitos fidalgos, & gëte nobre fez logo prestes, & hos mandou 
com dom Lourenço, ho qual chegado a fortaleza de Cananor, cuidando Lourëço de Brito 
que iha pera ficar nella, por Souerano lhe dixe, que pois elle vinha pera ha defender, que 
sua estada era alli por demais, que se queria ir pera Cochim. Dom Lourëço lhe mostrou 
has instruções que trazia de seu pai, em que mandaua, que em tudo lhe obedecesse, & 
vëdo que se carregaua com elle, lhe deixou muitos mantimentos, & toda ha gente que 
trazia de guerra, com a qual ficariam na fortaleza quatroçentos soldados Portugueses, & 
algüs Malabares, & se tornou pera Cochim, onde deu conta a seu pai do que passara, & 
de quomo ficaua ha fortaleza prouida de maneira que se poderia bem defender todo ho 
inuerno contra a hos Reis de Calecut, & Cananor. 

 
CAPITU. xvi. De quomo elRei de Cananor cõbateo ha fortaleza, 

& foi desbaratado. 
 
Lourenço de Brito quomo foi çertificado da guerra, & vio quam descubertamëte 

elRei de Cananor mandara fazer ha caua dentre ho poço, & ha çidade, reçeoso que lhe 
faltasse ha aguoa, porque nam tinha outra nenhüa senam aquella pera beberem, mãdou 
fazer hüa tranqueira jüto do poço, antre elle, & ha fortaleza, que tomaua tambem de mar 
a mar, & nella hüa seruintia pera ho poço com ponte leuadiça, na qual seruintia, & per 
toda ha tranqueira mandou fazer bastilhões de terra & nelles poer artilheria, do que 
elRei de Cananor vio, & conheçeo bem que Lourenço de Brito era ja auisado de sua 
determinaçam. Pelo que com ha mor pressa que pode, junta sua gente com ha delRei de 
Calecut, que seriã mais de quarëta mil naires, & mouros, ahos xxvij dias de Abril, 
mandou ahos capitães que dessem vista a fortaleza, pera que com tanta soma de gente 
posessem espanto ahos de dentro, pareçendolhe que secretamente deixarião ha fortaleza, 
& se iriam pera Cochim, posto que fosse inuerno, ou lha entregariam a partido, has 
quaes vistas foram tantas, & taes em defëderem ho poço, & cometterem ha tranqueira, 
que tinham hos nossos muito trabalho em se defender, & muito mor em irem tomar 
aguoa, porque sobre esta se mattauam muitos de hüa parte, & da outra. Ho que durando, 
per conselho de hum Thomas Fernãdez, que na India era mestre das obras delRei, & 
fezera todalas fortalezas que la tinhamos, ordenou ho capitão de fazer hüa mina que 
fosse da fortaleza dar no poço: ha qual se fez com tanto tento, que nunqua hos Indios ho 
sintirão. E porque de çima nam lançassem peçonha no poço, ou ho intupissem, mandou 
fazer hum pouco açima da boca da mina hum sobrado de traues de palmeiras muito 
grossas, hüas ëcruzadas, & encaixadas sobelas outras, & pela banda de çima mandou 
entupir ho que ficaua vão do poço, com rama, sobre que mandou arrunhar ha terra da 
boca do poço, de maneira que per nenhü modo podiam ja hos imigos abrir, ho que era 
arrunhado, në defender ha seruintia do poço. ElRei de Cananor quomo soube ho que 
passaua, vendo que so no cõbate da tranqueira nos podia empeçer, ha mandaua cometter 
a meude, em que morriam de hüa, & da outra parte, porque hos nossos has mais das 
vezes (posto que contra vontade de Lourenço de Brito) saiham a elles. Mas vendo elRei 
que nam podia por este modo vir aho fim de seus desejos per conselho de Mouros, 
homës experimentados na guerra, determinou de ha cometter, leuando diante da gëte 
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muitas saquas cheas de lã, & de cairo aue chegar a ella. E no tempo que se esta obra 
fazia mandou afastar ho arraial contra a parte da çidade, ho que vendo Lourenço de 
Brito, & que elRei mandaua liçença a gente de guerra, mas antes ha tinha toda aho redor 
da çidade, desejou muito de hauer lingoa pera se informar do que passaua, aho que se 
lhe offereçeo hum carpinteiro da fortaleza, pera ho que logo fez hum çepo que armou 
fora da trãqueira defronte da porta: Ho que acabado Lourëço de Brito mãdou a quarenta 
espingardeiros que fezessem mostra dencaminhar pera çidade atte que hos vissem hos 
imigos, hos quaes logo sairam a elles, que depois de resistirem hü pouco, quomo de 
vençida se começaram a retirar contra a tranqueira, do que hos imigos tomãdo ousadia, 
hos seguiam cõ mor esforço, dos quaes cahio ho capitam que iha diante no çepo: ho que 
vendo hos nossos voltaram sobelos imigos, & com outros que sairam fora da tranqueira 
hos foram seguindo atte meo caminho da çidade, donde se tornaram, cõ deixarë algüs 
mortos, & feridos. Lourenço de Brito mandou logo leuar ho Naire que caira no çepo 
perante si, & delle soube ha determinaçam delRei, ho que tambem dahi a poucos dias 
soube per hum Naire criado do Prinçipe de Cananor, que mandou de noite a fortaleza cõ 
duas almadias carregadas de galinhas, figos, cocos, & outros refrescos: ho qual 
Lourenço de Brito despedio secretamente com hos agardeçimentos, mãdando per elle 
aho Prinçipe hum presente de peças douro, & prata, porque allem de lho elle bë mereçer 
ho tempo ho requeria assi. Feitas has saquas, teue elRei de Cananor conselho sobelo 
modo que teria no combate, & cõtinuaçam da guerra que queria fazer, no que houue 
varios pareçeres, entre hos quaes foi ho do Prinçipe, & de seu tio, & outros senhores que 
no mesmo conselho dixeram a elRei, que ho bom seria abrir mão desta guerra, & se 
tornar a reconçiliar com Lourenço de Brito, porque ho fim della hauia de ser com ho 
pago que sempre atte alli hos nossos derão a quem lha fezera: Mas elRei mais inclinado 
aho pareçer dos mouros, & confiado no fauor, & ajuda delRei de Calecut, ficou em sua 
opiniam, mandando a todolos capitães que fezessem loguo casas, & estancias de 
madeira, terra, & ola de longo da caua, porque sua tençam era nam se ir dalli, atte nam 
tomar ha fortaleza: ho que tudo feito com muita diligençia se ordenou ho combate, pera 
ho qual trazia diante de si todas aquellas saquas, daltura de mais de hum homem cada 
hüa, & de vara, & mea de larguo, & tras ellas sua artelharia assentada em carretas, & 
apos ella hos espingardeiros, frecheiros, & outra gente de guerra, com ho qual apparato 
vieram cometter a tranqueira a horas de vespora, sem hos nossos per aquella vez 
poderem fazer mais que defendersse, porque hos tiros dartelharia embaçauam nas 
saquas, do que hos imigos quomo vitoriosos dauam muitas gritas, tëdo ja ho negoçio 
por acabado, no que estiueram atte noite, na qual Lourenço de Brito teue cõselho sobelo 
que se hauia de fazer aho outro dia, se hos imigos tornassem aho combate, & reçeoso 
que juntamente com ha tranqueira comettessem ha ponta da terra firme, onde estaua ha 
feitoria, & pouoaçam dos Portugueses, mandou ahos capitães daquellas estançias, que 
per modo nenhum has deixassem, & estiuessem sempre nellas com toda sua gente 
prestes, & dellas se não partissem senam mandandohos elle chamar. Aho outro dia pela 
manhã tornaram hos imigos a cometter ha tranqueira, na mesma ordem com suas 
saquas, & tras ellas muita rama, & homës com pas, & enxadas pera entupirem ha caua, 
Lourenço de Brito mandou desparar ha artelharia, mas has saquas eram tam calcadas de 
lã, & cairo, que posto que algüas das peças fossem Spheras, & camellos nam fazião 
nellas nenhüa mosa, do que hos nossos ficauam mui tristes, & hos imigos alegres, dãdo 
muitas gritas a som de atabales, & trombetas, quomo homës que cuidauão ter ja acabada 
ho aque vieram. Nesta pressa veo a memoria a Lourëço de Brito que estaua na fortaleza 
hum tiro mais grosso, & mais furioso que has Spheras, & camellos, aque chamão Serpe, 
pela qual mandou logo, & em tão boa hora lhe pos ho condestabre Rutgerte Geldres ho 
fogo, que leuou hüa das saquas em pedaços no ar aho que hos nossos deram hüa grande 
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grita, louuando Deos pela merçe que lhes fezera, de maneira que com este tiro lhe 
desmanchou ho condestabre tantas das saquas que teue ha outra artelharia lugar pera dar 
nos imigos, em que fez tamanho estrago, que tomaram por partido alargarsse da 
tranqueira, com deixarem muitos mortos no campo. Este Rutgerte Geldres conheçi eu na 
çidade de Anuers, onde era casado, homem nobre, & viuia junto da casa da feitoria, & 
consulado da nossa naçam, & era homem bem pratico nas cousas da India, & foi na 
tomada de Goa, & Malaqua com Afonso Dalbuquerque, & em hos mais dos feitos 
notaueis que, se em seu tempo la fezerão, do que quis aqui fazer esta breue mençam 
pelo elle mereçer. Deuse este combate desne pela manhã atte ho meo dia, a qual hora 
hos imigos se recolherão pera suas estãçias, ficando hos nossos dãdo muitas graças a 
Deos pola grande merçe que lhes fezera. Lourëço de Brito desejaua muito de dar no 
arraial, mas pareçendolhe isto impossiuel, se não fosse com mais gente da que tinha, 
nam ousaua de se auenturar a tamanho negoçio: ho que sabendo ho alcaide mor 
dalcunha Guadelajara castelhano, lhe dixe que elle ho faria aleuantar, se lhe desse 
liçença pera de noite sair da fortaleza com çento, & çinquoenta homës escolhidos, hos 
quaes lhe logo deu. Com esta gente, de que hos prinçipaes eram, Rui Pereira, Fernam 
Perez Dandrade, Simão Dandrade seu irmão, Viçente Pereira, Diogo Pereira, Rui de 
Sampaio, Françisco Pantoja, Pero Teixeira, Frãçisco de Miranda, George Fogaça, 
Antonio Paçanha ho bastardo, Aluaro de Brito, Antonio Raposo, Pero Fernandez 
Tinoco, Gonçalo Vaz de Goes, Gil Casado, & Ioão Gomez cheira dinheiro. Saiho ho 
alcaide mor da fortaleza, & quis nosso Senhor dar ha noite escura, & de chuua, pera 
milhor fazer ho aque iha, & sem ser sentido chegou aho arraial dos imigos aque pos 
tamanho espanto, por ser na vegia da modorra, & com tal tempo, & elles estarem muito 
descuidados de cuidarem que hos nossos, por serem tam poucos, ousassem de sair a 
elles, que hos pos todos em fugida, & com deixar muitos feridos, & mais de trezentos 
mortos se tornou pera fortaleza com algüs captiuos, donde em amanheçendo mandou 
Lourenço de Brito sair ha gente a roubar ho campo, em que acharam sette peças 
dartelharia grossa, & outra meuda com muito despojo, ho que tudo recolheram sem 
acharem quem a isso resistisse, dando graças a Deos pela merçe que lhes fezera. 

 
CAPITU. xvii. Da grande fome que hos nossos padeçeram por caso de arder ha 

feitoria, & casas que estauã na ponta com muitos mantimëtos, 
& da victoria que houueram dos imigos, & quomo elRei 

de Cananor cometteo paz, & se fez. 
 
Fora da fortaleza, na ponta que a terra faz aho mar, quomo ja dixe, estaua ha casa 

da feitoria & algüas outras, onde morauã Portugueses, & tinham suas fazëdas. Nesta 
casa da feitoria, per descuido de hum moço, do feitor Lopo Cabreira, deixar hüa candea 
açesa de noite, se ateou ho fogo, & desta nas outras, que por serem dola, arderam todas 
com muitas mercadorias, & mãtimentos, prinçipalmëte na feitoria. Mas ha perda que se 
por entam mais sentio, foi ha dos mantimentos, porque nam tam somente ficauam çertos 
de padeçerë ha fome que depois passaram, mas muito mais çertos, de lhe nã poder vir de 
nenhüa parte atte ho fim do mes Dagosto ë que la começa ho veram, & se pode nauegar: 
com tudo no almazem da fortaleza ficaram algüs (posto que poucos) ho que Lourëço de 
Brito ëcobria por lhe ha gëte baixa, & escrauos nam fugirem pera hos imigos, & darë 
auiso do que passaua, & por este respeito dezia que pera tudo havia abastança: mas esta 
quomo ha gente era muita em comparaçam da pouquidade dos mantimëtos, começou de 
faltar tanto, que hos homës comiam gatos, ratos, & cães com todo outro genero de 
imüdiçia, atte virem a comer lagartos nouos daguoa. Vendosse Lourenço de Brito neste 
trabalho, determinou de mãdar hum seu sobrinho fora da tranqueira, pera tomar lingoa, 
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ou algum mantimento, se per desastre ho podesse hauer, & cõ elle ëtre outras pessoas, 
que seriã atte trinta, forão Fernão Perez Dandrade, Pero Fernandez Tinoco, Frãçisco 
Serram, Gonçalo Vaz de Goes, hos quaes hos imigos trattaram de maneira, que ho 
sobrinho de Lourenço de Brito se começou de recolher pera a tranqueira, com hüa 
cutilada de traues per çima dos narizes, tamanha que ho rosto lhe ficou depëdurado 
sobelos peitos, & em se recolhendo com todolos que com elle foram ho deçeparam, de 
modo que se da fortaleza lhe nam acudiram ho leuaram hos imigos preso, porque ho 
tinham antre has mãos, pera ho mandarem a çidade, cuidãdo que era Lourenço de Brito, 
polas armas que trazia: & ho primeiro que a elle chegou dos que acudiram, & ho tirou 
das mãos dos imigos, foi hum mançebo do Algarue, de xxv annos, per nome Ioão 
Gregorio, Finalmente que assi hos que sairã a fazer a caualgada, quomo hos que 
acudirão da fortaleza, foram constrãgidos se recolher mal a seu grado, muitos delles 
feridos entre hos quaes foram, ho sobrinho do capitam Lourenço de Brito, Fernão Perez 
Dandrade, & Pero Fernãdez Tinoco, morrerã quatro, de que hum foi Gonçalo Vaz de 
Goes. Depois deste desastre soube elRei de Cananor per escrauos que fugiram da 
fortaleza, ha grande fome que nella hauia, pelo que persuadido que com qualquer 
anegaça de comer hos fariam sair da tranqueira, mãdou algüs dos seus que se posessem 
em çilada, & lançassem diante duas vaquas, has quaes em hos nossos vendo, com ha 
raiua da fome, pela porta da tranqueira, & per çima della, sem ho Lourenço de Brito 
saber se lançaram a ellas, aho que hos imigos acodiram, & se trauou hüa braua peleja, 
com tudo hos nossos leuaram has vaquas, de que hos imigos ficaram mui injuriados, por 
serem entrelles has vaquas tidas por cousa sagrada, & em grande veneraçam, & por este 
respeito, quomo ja dixe, has nam comem, com tudo ahos nossos vieram a preposito, & 
bem quiseram que lhe lançaram cada dia outras taes çiladas. Mas quomo Deos nunqua 
desempara hos seus, pareçe que milagrosamente começou ho mar, em dia de nossa 
Senhora Dagosto, a fazer hum grande marulho, contra ha ponta, ho qual lançou na praia 
hüa grande cantidade de lagostas, de que se hos nossos mantiueram algüs dias, & foi 
tanto ho gosto dellas, que hos doëtes que hauia antrelles, sararam com esta mana que lhe 
Deos mandou. Isto era ja em fim de inuerno, & porque nam podiam tardar muito naos 
de Portugal, & sabiam hos mouros que de Cochim nam podia faltar socorro per todo 
aquelle mes, fezeram com elRei de Cananor que desse combate a fortaleza, & tranqueira 
per mar, & per terra, pera ho que armaram muitos paraos, & tones, & fezeram dous 
castellos de madeira muito mores que hos com que elRei de Calecut cometteo Duarte 
Pachequo: do que Lourenço de Brito foi auisado pelo Prinçipe de Cananor, mãdandolhe 
dizer, que da bãda do mar se fortificasse bem, que pera alli hauia de ser ha força do 
combate. Prestes ha armada dos imigos, em que haueria per mar, & per terra mais de 
çinquoëta mil Naires, & Mouros, & muitos tones, & paraos, bem artilhados, & delles 
em jangadas com suas arrombadas fortes, & bem feitas, hum dia pela manhã vieram, 
com grandes gritas, a som de instrumentos de guerra, cometter ha tranqueira, & no 
mesmo instante ha frota que estaua na baia abalou contra a ponta, seguindo detras de 
toda ha fustalha hos dous castellos bem artilhados, & em cadahü delles mais de nouenta 
homës espingardeiros, frecheiros, & bombardeiros. Lourëço de Brito quomo teue ho 
recado do Prinçipe de Cananor fezsse prestes pera reçeber esta companhia, nam cõ 
iguarias delicadas, das quaes nã tinha nenhüas, senão com poluora, & pilouros de 
bombardas de que estaua milhor prouido, que de mantimentos, & sobre tudo confiado 
na boa gente que cõsigo tinha aque nam faltou ho animo pera se defender de hüa ta-
manha multidam de imigos, posto que cometessem ha tranqueira com muito esforço, & 
per muitas vezes, mas foram tambem hospedados, que tomaram por partido depois de 
verem diante si muitos mortos, & feridos desistir do combate, & tornarsse pera çidade: 
ho que hos que forã per mar, por nam fezerem enueja a estes, depois de lhe ha nossa 
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artelharia ter arrombados muitos nauios, & desbaratados hos dous castellos, & mortos, 
& feridos muitos delles, foram tambem constrangidos fazer ho mesmo. Esta peleja 
durou desne pela manhã atte quasi sol posto, & foi mui braua, & bem pelejada da hüa, 
& da outra parte: na qual não morreo nenhum dos nossos, posto que fossem muitos 
feridos, & pareçe que antreueo aqui algum mysterio, porque depois desta guerra 
acabada, perguntauam hos Indios & Mouros ahos nossos por hum homem muito alto de 
corpo, & bem armado, que andaua diante de todos, com hüa espada dambalas mãos, 
com ha qual mattara hos mais dos que da sua parte naquelle çerquo pereçeram: & 
porque entre elles nam hauia homë de taes sinaes ho tiueram por milagre. Aho outro dia, 
que era hüa sesta feira Lourenço de Brito mandou trazer ha mais da artelharia grossa a 
tranqueira, & dalli mandou varejar ha çidade, com que allem do danno que se fez nas 
casas, derribaram hum grande lanço da mesquita dos Mouros, onde elles por ser ho seu 
Domingo, entam estauam fazendo suas orações, dos quaes morreram algüs debaixo da 
parede que caiho. Foi tamanho ho medo na çidade neste dia, que muitos ha despejaram, 
& hos prinçipaes della se foram a elRei requerendolhe que fezesse paz com hos 
Portugueses, se nam que se iriam todos pera ho sertam. Estando hos negoçios neste 
termo, chegou Tristam da Cunha a Cananor, ahos vinte, & sette dias do mes Dagosto 
deste anno de Mil, & quinhentos, & sette, com cuja vinda, & com hos dannos que elRei 
tinha reçebidos, & lhe terem requerido hos prinçipaes da çidade que fezesse paz, ha 
mandou pedir a Lourëço de Brito, ha qual lhe conçedeo com conselho, & pareçer de 
Tristam da Cunha, do que se fezeram capitulações, reseruando aho Viçerei querer estar 
por ellas, & que em quanto nam viesse recado seu houuesse antre elRei, & hos nossos 
tregoas. Has quaes capitulações Tristam da Cunha leuou consigo, & ho Viçerei has 
houue por boas, & asseladas, & assinadas de sua mão, has tornou a mandar a Lourenço 
de Brito, do que todolos do regno de Cananor forão mui alegres. 

 
CAPITU. xviii. Do sitio, e antiguidade da çidade de Çafim, 

& de quomo se ganhou ahos Mouros. 
 
Çafim a que hos mouros chamam Azaafi, he çidade muito antigua antrelles, 

edeficada polos naturaes da terra, segundo ho dizem hos Scriptores Arabios, situada na 
costa do mar Ocçeano Atlantico, na prouinçia aque nos corruptamente chamamos 
Daduecala. Antes que ha ganhassemos senhoreaua muitas aldeas, & aduares, & entam 
era de passante de quatro mil fogos, allem de quatro çentas casas que nella hauia de 
Iudeus: era de muito tratto, de ouro, prata, mel çera, manteiga, pannos, courama, & 
outras mercadorias que alli traziã mercadores Christãos, & Mouros, per mar, & per 
terra. Hos do termo sam homës rudos, & grossos dengenho, pouco dados a trabalho, 
nem a laurar, sendo ha terra muito boa, & muito fertil de tudo ho que se nella poem, ou 
semea. Algum tempo antes que fosse nossa, era sogeita a elRei de Marrocos, mas depois 
se aleuantou nella hüa familia de gëte nobre, & poderosa, chamada dalcunha Farhom, de 
que per sucçessam de tempo veo ser Senhor, & tyranno hü destes, per nome Abdear 
Rahmã muito esforçado, & valente homë, ho qual mattou hum seu tio, que se chamaua 
Amedux, que era cabeçeira, assi da familia, quomo da çidade, & comarqua, ho que tudo 
regia absolutamente. Depois da morte deste Hamedux ho homeçida Abdear Rahmam cõ 
dadiuas, promessas, & bom modo de negoçiar que teue com hos da çidade, & termo, 
ficou senhor paçifico de tudo, & regeo, & regnou, per hum bom espaço de tëpo. Tinha 
este Abdear Rahmão hüa filha muito gëtil molher, cõ quem per consentimento da mãi, 
conuersaua hü mouro mançebo, & de bom pareçer, per nome Haliadux filho de 
Guisimë, homës, que posto que nam fossem tã nobres quomo Abdear Rahmão eram cõ 
tudo de hüa das boas familias da çidade, poderosos, & de muitos parentes. Abdear 
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Rahmão sendo çerto deste negoçio, determinou de mattar ho adultero, do que ha mesma 
molher, & filha tendo suspeita, auisaram ho mançebo, que quomo isto soube, deu conta 
do negoçio a outro mançebo seu amigo, per nome Iehabentafuf bõ caualleiro, & muito 
aparentado, hos quaes assentaram de mattarë Abdear Rahmão em qualquer lugar ou 
tempo que pera isso achassë oportuno: ho qual em hum dia de festa solenne antrelles, 
mandou dizer a Haliadux, que queria ir fazer oraçam a mesquita, dõde se iria espareçer 
atte a hü çerto lugar que lhe rogaua que caualgasse, pera irem ambos falando em hum 
negoçio que lhe muito releuaua. Deste recado vio bë Haliadux que se lhe chegaua ha 
hora de morrer, ou mattar, & na mesma pos em obra ho que tinha determinado, 
mandando logo chamar Iehabentafuf, hos quaes com dez outros seus parëtes, & 
familiares, que eram partiçipantes na conjuraçam se foram a mesquita, que por ser dia 
de festa solëne estaua chea de gëte, per meo da qual, quomo pessoas prinçipaes 
chegarão dissimuladamëte aho lugar onde Abdear Rahmão estaua junto cõ ho saçerdote, 
& passãdo Iehabëtafuf adiante delle, Haliadux lhe deu hüa punhalada pelas costas, aque 
ho companheiro Iehabentafuf acodio com hum golpe despada, de que Abdear Rahmão 
caiho morto, aho que logo acodiram hos da sua guarda. Mas vendo que hos outros dez, 
dos conjurados, arrãcauam das espadas, & se descobriã pelos homeçidas, cuidando que 
era conjuraçam do pouo, se sairã da mesquita, ho que tambem fezeram todolos que nella 
estauão nam ficando mais que hos doze da conjuraçam, hos quaes vendo ha mesquita 
despejada, se foram a praça ja acompanhados de muitos parentes, & amigos seus, onde 
em alta voz dixe Haliadux que elle mattara ho tyranno Abdear Rahmam, porque lhe elle 
quisera fazer ho mesmo, de maneira que elles se não sairam da çidade mas antes forão 
elegidos ambos por regedores della. Nesta reuolta da morte de Abdear Rahmam que foi 
no fim anno de Mil, & quinhentos, & seis, tiueram tempo treze Castelhanos, que 
estauam captiuos em Çafim, de se acolherem em hüa Zaura aho castello Real, onde 
Diogo Dazambuja estaua por capitam, ho qual castello elle mesmo por mandado delRei 
fora fazer ho anno passado, quomo atras fica dito. Destes Castelhanos soube ho que 
passaua em Çafim, & logo dahi a dous dias veo ter com elle Haliadux, & lhe dixe da 
parte de Iehabentafuf, & da sua, que lhe pedia que se fosse meter na çidade com algüa 
gente, pera hos ajudar, contra hos parentes, & amigos de Abdear Rahmão, de que se 
temiam & que elles se farião vassalos delRei de Portugal. Diogo Dazambuja, posto que 
confiasse pouco em promessas de mouros, por saber quam poucas vezes trattam 
verdade, vendo has razões que Haliadux daua, & hos termos em que estauam estes 
negoçios, determinou de se ir com elle a Çafim, com doze Portugueses, entre hos quaes 
hos aque pude saber ho nome foram, Lopo Sardinha, Ioão do Rego, Pero de Sea, & hum 
Rui Fernãdez, õde esteue oito dias assëtãdo cõ estes dous tyrannos, as cousas que lhe 
pareçerã neçessarias, de que daua parte a Pero Mëdez de Lagos que alli estaua 
feitorizando algüas cousas pera ho trato de Guine, & a Pero Pessoa seu scriuam, natural 
de Villa Franca. Allem destes hauia na çidade outros Portugueses mercadores, que alli 
residiã, por ser ha terra de muito tratto, & porque soube per via de hum judeu, per nome 
Rabi Abraham que era sua lingoa, que algüs dos da çidade andauam pera ho mattar, ho 
que de feito era verdade, se tornou aho castello Real, leuãdo cõsigo quatro mouros, dos 
quaes hum foi ho mesmo Haliadux, & Açentahata, que fora estribeiro de Abdear 
Rahmão, & Halimihali, & Hali, ficando na çidade por regedor Iehabëtafuf: hos quaes 
quatro se foram com elle, com determinaçam de irem a Portugal assentar pazes, & 
amizade com elrei dom Emanuel, & se fazerem seus vassalos, quomo defeito fezeram. 
Nestes oito dias que Diogo Dazarnbuja esteue na çidade, ëtre outras muitas cousas que 
assentou com Iehabentafuf, & Haliadux, & outros seus achegados, foi que lhe dariam 
logo hüa casa, com porta pera ho mar, pera ho tratto que alli tiuessem hos Portugueses, 
& que pera mais segurãça lhe deixauam hüa torre das mais fortes da çidade. Feito este 
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conçerto se tornou aho castello Real, & dahi se veo cõ estes quatro mouros aho Regno, 
dar conta a elRei do que passaua, de que foi muito alegre, & dãdolhe regimento do que 
hauia de fazer, ho tornou ha mandar pera Çafim, onde chegou a hum sabbado seis dias 
do mes Dagosto, de Mil, & quinhentos, sette. E pera que se milhor fezessem has cousas 
que leuaua por regimento, & mais façilmente se empossasse da çidade, antes que 
partisse do Regno, screueo elRei a Garçia de Mello que andaua darmada no estreito, que 
se fosse a Çafim pera ho ajudar em tudo ho que lhe fosse neçessario: Garçia de Mello, 
posto que então estiuesse muito doente, & quasi desesperado dos medicos, quomo 
reçebeo este recado, se partio logo, & chegou a Çafim primeiro que Diogo Dazambuja, 
onde achou todolos da çidade postos em armas, hüs contra hos outros, & mui desuiados 
do que Diogo Dazambuja, & hos quatro Mouros que com elle foram dixeram a elRei. 
Neste tempo chegou Diogo Dazambuja a Çafim, & com elle Haliadux (que assi ho 
nomeão hos Scriptores Arabios, & nam Halixihã, quomo lhe hos nossos chamã) & assi 
hos outros tres mouros que cõ elle foram: & porque Garçia de Mello, & Diogo 
Dazambuja virão que Haliadux, & Iehabëtafuf cõsentiam nas desauëças que hauia na 
çidade, quomo homës que queriam antes ter entre si discordias, que serem sogiguados 
de estrãgeiros, & contrairos a sua seita, & assi que nam dauam mostras verdadeiras do 
que tinham prometido a elRei, ordenaram que Garçia de Mello tomasse ha mão a 
semear zizania antre estes dous tyrãnos. E quomo pera semelhantes casos has pessoas de 
menos suspeita sejam medicos, pola neçessaria, & familiar entrada que tem em todalas 
partes, quis tentar isto per via de hum medico Iudeu, que ho vinha visitar da infirmidade 
com que partira do estreito, que ho ainda não deixara, pelo qual mandaua scriptos 
notados por elle, & per Diogo Dazambuja a Haliadux, & a Iehabentafuf sem hum saber 
do outro, dandolhes a entëder que na çidade hauia pessoas conjuradas pera hos 
mattarem, de maneira que fez crer a cada hum destes que ho outro ho queria mattar. Hos 
quaes scriptos ho fisico Iudeu por premio çerto que lhe por isso dauam, tomaua da mão 
de Garçia de Mello, appalpandolhe ho pulso, debaixo do cobritor da cama, & do mesmo 
modo lhe daua ha reposta de cada hü dos dous tyranos: hos quaes sem hum saber do 
outro faziam mil offereçimëtos a Diogo Dazambuja, & a Garçia de Mello, dando a 
entender que em tudo fariam ho que fosse seruiço delRei dom Emanuel, mas que hos 
fauorecessem contra hos quë hos queriam mattar. Pode tanto este ardil, que per 
consentimento dos ditos Haliadux, & Iehabentafuf, cuidando cada hum delles que fazia 
em seu partido, Diogo Dazambuja, & Garçia de Mello sairam em terra, cõ obra de 
çinquoenta homës, & se appousentaram nas casas que foram de Abdear Rahmão, que 
estam dentro na çerqua, da banda do mar, junto com ha praia, onde depois de 
appousentados (posto que hos mouros sobre isso tiuessem grande vigia, quomo 
arrependidos de hos deixarem entrar na çidade) meteram em arcas, pipas, & barris 
algüas armas, bestas & espingardas, sobre ho que houue grandes diferenças: do que 
Diogo Dazambuja auisou elRei, que logo no começo do ãno de Mil, & quinhentos, & 
oito, despachou pera Çafim Gonçalo Mendez Çacoto, cõ quatro nauios, pera que com 
Diogo Dazambuja acabasse de tornar de todo ha posse desta çidade, que era cousa que 
muito desejaua, pola oportunidade que tinha pera dalli cõquistar ho Regno de Marrocos. 
Has pessoas que iham com Gonçalo Mendez Çacoto, foram hum seu sobrinho de que 
não pude saber ho nome, Lopo Barriga, que depois foi adail, Nuno Gato, Diogo Mendez 
irmão do capitam da ilha de sam Miguel, George de Sousa de Castel Branquo, Ioão 
Dornellas, Rui Mendez de Sa, Françisco da Sylua, Diogo Brandam Deuora, Gil 
Fernandez, Hector Gonçaluez feitor que foi em Çafim, Ioão de Raboredo, & tãbem hum 
Pimintel que fora moço da caça delRei, & hum Maçedo Deuora. Partidos estes quatro 
nauios de Lisboa em que iham, afora pessoas nobres duzentos besteiros, & 
espingardeiros, chegaram com bom tempo a Çafim onde Gonçalo Mendez achou Diogo 
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Dazambuja, & Garçia de Mello, & com elles Diogo de Mirãda, & Emanuel da Sylueira 
netos de Diogo Dazambuja, & Françisco Dalmeida, & Françisco Dabreu seus sobrinhos, 
dom Garçia Deça, & Lionel Dabreu, Simão da Sylua, & George da Maia, todos mui 
agastados pela pouqua verdade que lhes hos Mouros trattauam: pelo que Diogo 
Dazambuja, & Garçia de Mello se quiseram declarar com Haliadux & Iehabentafuf, 
requerendolhes que hum delles regesse ha çidade em nome delrei dõ Emanuel, porque ja 
sentiam hauer antre elles ambos discordias secretas, buscãdo modos, & meos pera hum 
mattar ho outro, & se fazer senhor. Com tudo entre elles ambos houue comprimentos, 
de qual regeria por elRei, & allem dos cõprimentos, muitos rogos, & messageiros, 
porque hum soltaua aho outro esta honrra, finalmente ho gouerno ficou com Iehaben-
tafuf, ho qual depois de se ver nelle, per modos, & manhas estoruaua ha obra que Diogo 
Dazambuja fazia nas casas que foram de Abdear Rahmão, em que fazia ha fortaleza, 
atte mandar ahos seruidores que não acarretassem pedra, cal, & area pera ha obra: mas 
isto não era sem pareçer, & conselho dos prinçipaes mouros da çidade: ho que fazëdo 
Iehabentafuf cada dia mais descubertamente, Diogo Dazãbuja falou secretamente com 
Haliadux, & lhe dixe que lhe queriã dar ho gouerno da çidade, que desse cõ hos de sua 
vallia de noite nas casas de Iehabentafuf, & ho matasse, & que se tiuesse neçessidade 
dajuda que elle lha daria, ho que Haliadux assi fez: mas Iehabentafuf não cuidando que 
isto podia vir per Diogo Dazãbuja, se acolheo as casas que forão de Abdear Rahmão, ë 
que se fazia ha fortaleza, onde então Diogo de Miranda pousaua, que ho recolheo, sem 
saber parte do tratto que seu auo tinha feito cõ Haliadux. Alli esteue recolhido oito dias, 
& deu taes razões a Diogo Dazambuja, que ho deixou vir a este Regno dar suas 
disculpas a elRei, que forão taes que ho tornou a mandar a Çafim, com ordenado pera 
vinte homës de cauallo, & prouisões per que ho fazia capitam do campo, per saber 
milhor hos costumes daquelle pouo do que ho podia saber Diogo Dazambuja, onde 
depois fez muitos seruiços a Coroa destes Regnos, quomo se aho diãte dira: porque 
quomo ho tambem dizem hos Scriptores Arabios muitas vezes com ha sua gente, & 
algüa nossa desbaratou ha do Serife Prinçipe de Sus, & Hea, & tambem a delRei de Fez, 
& do de Marrocos, & fez toda ha prouinçia da Duccala, tributaria a elRei dom Emanuel, 
mas tornãdo Haliadux depois que lhe Diogo Dazambuja entregou ho gouerno da çidade, 
fez tudo aho cõtrairo do que se cuidaua, & pior que Iehabentafuf, porque se este per 
modos secretos estoruaua que se não fezesse ha fortaleza, estoutro ho fazia 
descubertamente, mandando ahos mouros que acarretauão has achegas pera ella, que ho 
nam fezessem, & lhes punha por isso pënas, & mandaua castigar. Com tudo Diogo 
Dazambuja pouco, & pouco fazia creçer ha obra, dando a entender que aquillo era pera 
somëte se recolherem hos mercadores Christãos que vinham trattar aquella çidade, 
mandado entupir has bombardeiras antes que has hos Mouros vissem, de pedra, & barro 
pela banda de fora, & acasellar de maneira, que pareçia que era tudo parede igual, & 
tendo posta ha fortaleza em altura que se podia mui bem defender, & feita de noite hüa 
porta no muro pera sair a praia, com duas estacadas, hüa de cada banda da rua que 
passaua perantre ho muro, & ha fortaleza, logo pela manha mandou hum recado a 
Haliadux, mais aspero do que ho acostumaua fazer, dizendolhe que nam cumpria com 
elle, quomo caualleiro, pois lhe nam daua todalas ajudas neçessarias pera aquella obra, 
quomo lho prometera, & jurara por sua lei de lho manter, ho mouro lhe deu em reposta 
que quomo falaua tão afouto, pois nam tinha que comer, nem que beber senam ho que 
lhe elle mandaua dar: Diogo Dazambuja lhe mandou dizer que era verdade, mas que 
quando lhe faltasse, que cõ sangue de mouros mattaria a sede ahos seus, & das pernas 
delles ha fome, a qual reposta Haliadux nam fez mais que meter ho dedo na boca, que 
era sinal de ameaça, aho que logo Diogo Dazambuja quis acudir primeiro que ho Mouro 
apillidasse hos da sua valia, & do campo, que era ha força prinçipal da çidade, pera has 
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cousas de guerra, & porque pareçesse que nam era elle ho autor de rõper ha paz, teue ho 
meo seguinte pera começar ha guerra. Hauia ja algüs dias que hü Mouro marchante de 
gado dera hüa bofetada no açougue da çidade, sobre referta do tomar carne, a hü 
Gonçalo Fernãdez criado delRei, do que se logo veo aqueixar a Diogo Dazambuja, a 
quem respõdeo que se lhe dessem outra que se calasse, que assi compria por então, aho 
qual na hora que lhe deram ho recado de Haliadux, mandou Diogo Dazambuja que fosse 
mattar ho Mouro que lhe dera ha bofetada, & pera ajuda deste feito lhe deu hü seu 
criado, per nome Bernaldo Vaz, & quis ha ventura que acharã ho Mouro na praça a 
porta de hum mercador, aho qual chegaram dessimuladamente, & lhe deram hüa 
estocada, sem ho poderem mais ferir, porque se baqueou dentro da casa, donde lhe logo 
acodiram: ho que feito se recolheram a fortaleza cõ asaz trabalho, porque hos iham 
seguindo muitos mouros, de que se defendiam quomo valëtes homës. Naquelle mesmo 
dia se ajuntaram aho redor da fortaleza mais de mil mouros, adargados, que com 
espingardas, & bestas tirauam contra hos nossos, & vendo que isto nam fazia mossa, 
mandaram trazer bombardas, com que tiraram toda aquella noite, a qual hos nossos 
passaram todos armados. Aho outro dia pela manha depois de ouuirem Missa, & 
almoçarem, caualgou Diogo Dazambuja sobre hü cauallo ruço pombo, por ser velho, & 
manco de hua perna, de hüa espingardada que lhe deram diãte da villa Dalegrete, 
quando ho Prinçipe dõ Ioão ha cobrou dos Castelhanos, que ha tomarão no começo das 
guerras de Castella, & posto a cauallo mandou abrir has portas quasi a horas de meo dia, 
& cõ toda ha outra gente tras si, a pe saiho ahos Mouros, nos quaes foi tamanho ho 
medo, que se começaram loguo de recolher pera ha mesquita, resistindo ho milhor que 
podiam, dentro da qual se trauou ha pelleja com mais esforço da parte dos imigos, cõ 
tudo hos nossos mattarão muitos delles, & hos outros desempararam ha mesquita. Hos 
que sairam primeiro da fortalleza, & entraram na mesquita foram Lopo Barriga, & ho 
Pimintel, que fora moço do monte delRei. Nesta reuolta se fezerão fortes algüs mouros 
na alcaçoua da çidade, & dalli tirauam com hüa bombarda grossa com que fazião muito 
dãno a nossa fortalleza, contra a qual hum Sebastiam Rodriguez bombardeiro assentou 
hüa Sphera na praça, & quis nosso Senhor que lhe meteo hum pilouro pela boca, de que 
arrebentou, & mattou ho bombardeiro. Ho que assi feito, vendo hos Mouros que ficaram 
na cidade (porque hos mais se acolheram a serra de Benimegher) quomo ha mesquita, & 
alcoram eram ganhados, & ho estraguo que nelles era feito pediram paz, ha qual lhe 
Diogo Dazambuja cõçedeo, & elles lhe entregaram logo has chaues da çidade, & 
alcaçoua, & se fezeram vassallos, & tributarios delrei dom Emanuel, & ha bãdeira Real 
foi leuada per toda ha çidade bradando todos, assi Christãos, quomo mouros, Real, real 
por elrei dõ Emanuel de Portugal: & Haliadux, quomo ho cõtam hos scriptores Arabios, 
se foi viuer a villa de Targa, que sera de Azamor quasi trinta milhas, onde esteue algü 
tempo cõ toda sua familia, & muitos parëtes seus, & amigos que hos seguiram, atte que 
elRei de Fez ho fez vir pera seu Regno, com toda sua casa. No castello Dalcaçoua pos 
Diogo Dazambuja por capitam hum caualleiro natural de Portalegre, per nome Ioão do 
Rego, no qual feito, allë doutras pessoas nobres, se acharam Garçia de Mello, Gõçalo 
Mendez Çacoto, Diogo de Miranda, Emanuel da Sylueira, Françisco Dalmeida, 
Francisco Dabreu seus sobrinhos, Lopo Barriga, Nuno Gato, Ioão Dornellas, George da 
Maia, Lionel Dabreu, Simão da Sylua, Hector Gõçaluez feitor, & hum seu irmão, & ho 
Pimintel: dos mouros morrerã muitos nessa peleja, & hos mais delles dentro na 
mizquita, & dos nossos morreo hum so, que era paje de Diogo Dazambuja, dehum 
pelouro que veo dalcaçoua, que lhe cortou ambalas pernas, por baixo dos geolhos, 
estando elle junto de seu senhor, a quem todos tirauam, pelo sinal do cauallo ruço 
pombo em que andaua. Acabadas estas cousas houue alguas diferenças entre Garçia de 
Mello, & Diogo Dazambuja, sobela ordem que se poria no gouerno da çidade: no que se 
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nam podendo conçertar, Garçia de Mello se veo pera ho Regno, ficando ahi Gonçalo 
Mendez Çacoto com hos seus quatro nauios. E logo dahi a pouquos dias hos Mouros 
alarues da comarqua vieram correr por tres vezes ho campo, a que lhes hos nossos, que 
entam podiam ser atte çinquoenta de cauallo, sairam com algüs de pe, & hos seguiram 
da primeira vez atte hos azambugeiros, onde mattaram tres, dos quaes hos dous derribou 
Lopo Barriga, & George da Maia ho terçeiro, & das outras duas vezes lhes sairam 
tãbem, em que mattaram algüs delles, de que sempre coube a Lopo Barriga hum, porque 
quomo esforçado caualleiro, em todalas cousas em que se achou, foi sempre hum dos 
primeiros. E posto que no anno de Mil, & quinhentos & oito, ha çidade de Çafim ficasse 
de todo paçifica a Coroa destes Regnos, porque ho prinçipio de ha hos Mouros perderë 
começou na treição em que Abdear Rahmão, que foi no anno de Mil, & quinhentos, & 
seis, quis tomar ho meo destes dous annos, que foi ho de Mil, & quinhëtos, & sette, pera 
nelle screuer tudo ho que se na tomada della fez, por neste tempo se trattarem todas 
estas cousas qua no Regno & la em Africa, porque assi me pareçeo que cõuinha aho fio 
desta Historia, & boa ordë della. 

 
CAPITU. xix. Do nascimento do infante dom Fernando, 

& das qualidades de sua real pessoa.  
 
Depois que ha Rainha pario ho Infante dom Luis em Abrantes, dahi a algüs dias, 

no mesmo anno de M.D.VI, se foi a villa de Tomar, por lhe elRei screuer que alli 
sperasse por elle, com fundamento de irem ter ho verão a Coimbra, pera onde depois da 
vinda delRei se partirã, quasi no fim do mes de Iunho, & por rebates que houue de peste 
na çidade se tornaram a Tomar, donde per respeito dos mesmos rebates se vieram outra 
vez Abrantes, onde ha Rainha pario, ahos çinquo dias do mes de Iunho, de M.D.VII, hü 
filho aque poseram nome dõ Fernando, por lëbrança de seus auos, ho Infante dom 
Fernãdo pai delrei dom Emanuel, & dom Fernando rei de Aragão, & de Siçilia, cuja 
filha ha rainha donna Maria era, & de dõna Isabel rainha de Castella. Este Infante dõ 
Fernando, assi na moçidade, quomo depois de ser homem, foi de bom pareçer, & bem 
disposto, muito inclinado a letras, & dado aho studo das Historias verdadeiras, & imigo 
das fabulosas, & por hauer has verdadeiras trabalhaua muito, do que eu sou testimunha: 
porque estando em Flandes, em seruiço delrei dom Ioão terçeiro seu irmão, me mãdou 
pedir todalas Chronicas que se podessem achar scriptas de mão, ou imprimidas, em 
qualquer lingoagë que fosse, has quaes lhe mandei todas. E por tirar a limpo has 
Chronicas dos Reis de Hispanha, desno tempo de Noe, atte ho seu, despendeo muito 
com homës doctos, aque daua ordenados, & tenças, & fazia outras merçes, & me 
mandou a mï hum debuxo da aruore, & tronco de toda esta progenia, desno tempo, de 
Noe, atte ho delRei dom Emanuel seu pai, pera lho mandar fazer de iluminura, pelo mor 
homem daquella arte que hauia em toda Europa, per nome Simão, morador ë Bruges no 
condado de Flandes. Na qual aruore, & outras cousas de iluminura, & nas Chronicas 
despendi per sua cõta hua grão somma de dinheiro. Era este Prinçipe homë de muita 
opiniam, muito verdadeiro no que trattaua, & falaua, & que sem medo dezia a elRei seu 
irmão ho que lhe pareçia tocar as cousas de sua honrra, & seruiço, tanto açerqua dos 
negoçios do gouerno do Regno, quomo de sua pessoa, & casa: era colerico, & apressado 
em seus negoçios, & muito animoso, cõ mostra, & desejo de se achar em algü grande 
feito de guerra, mas nem ho tëpo, nem ho estado do Regno deram pera isso lugar. Foi 
casado com donna Guiomar Coutinha, filha de dom Françisco Coutinho, conde de 
Marialua, & da Cõdessa de Loule sua molher: ho qual casamento se trattou, & capitulou 
em vida delRei seu pai, & do Conde, mas por elle ser ainda entam muito moço se não 
consumio ho matrimonio, senam depois da morte delles ambos, regnando ja elRei dom 
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Ioão seu irmão. Deste matrimonio nam ficou fructo, que herdasse hüa tamanha casa, & 
herança, quomo era ha que possuião: faleçeram ambos bem pouco tempo hum apos ho 
outro, de cujo estado, & vida, dira quem screuer ha Chronica delrei dom Ioão terçeiro 
seu irmão, a qual propriamente pertençem suas exequias, assi quomo a esta ho dia de 
seu nasçimento, no qual me alonguei mais do neçessario, com tudo quisera ter materia, 
& campo spaçoso pera dizer muito deste serenissimo Prinçipe, pelo grãde amor que lhe 
sempre tiue, & desejo de ho seruir, pela boa võtade, & afeiçam com que continuamente 
fauoreçeo minhas cousas, desde idade de dez annos, atte que nosso Senhor se houue por 
seruido ho leuar deste mundo, ho que nam foi sem dor, & tristeza dos que lhe bem 
queriam, & desemparo da grande, & nobre familia que mantinha de suas rëdas, & 
patrimonio, que era hü dos maiores deste Regno, ho da Coroa exçepto, ha mor parte do 
qual veo a mesma Coroa per direita suçessam.  

 
CAPITULO xx. De quomo elRei mandou dezaseis velas a India em duas 

capitanias, hüa pera descubrir Malaca, de quatro naos, de que foi por 
capitam Dioguo Lopez de Sequeira, & outra de çinquo, pera andar 

darmada no cabo de Guardafum, & has sette pera a carga 
das speçirias, de que deu ha capitania a George Daguiar. 

 
Polas novas que elRei tinha do grão tratto, & riqueza do Regno, & çidade de 

Malaca, determinou de mãdar a esta prouinçia Diogo Lopez de Sequeira, cõ quatro 
naos, & que de caminho passasse pela ilha de S. Lourëço, por ter informaçã, que hauia 
nella gengiure, & outras drogas. Cõ estas quatro naos partio Diogo Lopez do porto de 
Lisboa, ahos çinquo dias Dabril, do anno de M.D.VIII, de que afora elle eram capitães, 
Hieronymo Teixeira, Gonçalo de Sousa, & Ioam Nunez, dos quaes por agora nam se 
dira mais atte ho anno de Mil, & quinhentos, & dez, em que Diogo Lopez tornou aho 
Regno, pera juntamëte cõtar tudo ho que lhe aconteceo na viajë. Ha outra armada era de 
doze naos de que iha por capitão George Daguiar, pera com çinquo dellas andar 
darmada no cabo de Guardafum, de que hos outros capitães eram, Duarte de Lemos 
senhor da Trofa seu sobrinho, Vasquo da Sylueira, Diogo Correa, & Pero Correa seu 
irmão. Das outras naos eram capitães Françisco Pereira Pestana, que iha prouido da 
capitania de Quiloa, Vasquo Carualho, Aluaro Barreto, Ioão Rodriguez Pereira, Ioão 
Colaço, Gonçalo Mendez de Brito, & Tristão da Sylua, que leuaua prouisões pera lhe ho 
Viçerei dar duas gales, & outros nauios pera se ir ajuntar no cabo de Guardafum com 
George Daguiar. Estas doze naos, de que George Daguiar leuaua ha capitania atte 
Moçambique, & Quiloa, & dahi das çinquo somente com que se hauia de ir aho cabo de 
Guardafum, partiram de Lisboa ahos noue dias do mesmo mes Dabril, & no val das 
egoas com tormenta se apartaram, & foi tamanha que Frãçisco Pereira Pestana arribou a 
Lisboa cõ ho masto grãde quebrado, donde depois partio ahos xviij dias de Maio, & foi 
inuernar as ilhas primeiras, que estam trinta legoas a re de Moçambique, & George 
Daguiar arribou a ilha da Madeira, com Tristão da Sylua, & outras algüas naos das da 
sua cõpanhia, todos destroçados: donde seguindo viajem se apartaram hüs dos outros 
com tormenta, na costa de Guine, depois da qual na volta, do cabo de Boa Sperança se 
encontrou George Daguiar com Aluaro Barreto, & indo ambos de conserua se leuãtou 
hum temporal mui forte, com que Aluaro Barreto foi ter as ilhas, aque chamão de 
Tristão da Cunha, sem mais ver ha capitaina, que quomo se depois soube, se perdeo 
naquellas ilhas. Has outras naos de carga, chegaram todas a India no mes de octubro, 
das quaes ha derradeira, foi ha Daluaro Barreto, que em Moçãbique achou Duarte de 
Lemos com todolos outros capitães, que iham darmada pera ho cabo de Guardafum, & 
lhe cõtou quomo se apartara de seu tio George Daguiar, & que pois ainda alli nam era, 
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que ho tinha por perdido. Com tudo Duarte de Lemos se não quis partir de Moçam-
bique, atte não ter outra mor çerteza, onde inuernou, & alli soube quomo Françisco 
Pereira estaua nas ilhas primeiras, & pareçendolhe ho que era, que lhe faltariam 
mantimentos, lhos mandou per hum caualleiro, per nome Gregorio da Quadra, que 
andaua naquella costa por capitam de hum bargantim, ho qual Françisco Pereira veo ter 
a Moçambique ahos xj dias de Feuereiro de M.D.IX, & com sua vinda se cõfirmou ser 
perdido George Daguiar, porque dixe a Duarte de Lemos que na passajem das ilhas de 
Tristão da Cunha vira hum pedaço de nao, que pareçia quilha, & lanças, pipas, & arcas 
espalhadas sobelaguoa. Pelo que assentaram logo que Duarte de Lemos ficasse no lugar 
de seu tio, pois iha por sota capitam daquella armada, & que se fossem todos aho cabo 
de Guardafum: ho que assi concluido Duarte de Lemos se passou a nao de Françisco 
Pereira Pestana, & ha sua deu a Vasquo da Sylueira, & Frãçisco Pereira se foi pera 
Quiloa, seruir ha capitania de que vinha prouido na nao de Antonio Ferreira, sobrinho 
de Pero Ferreira Fogaça, capitam de Quiloa, & lhe mandou, que ficando Françisco 
Pereira Pestana em Quiloa, tomasse seu tio Pero Ferreira Fogaça, & se fosse com elle a 
Melinde, & ahi ho sperasse, & de hum nauio que ficara em Moçãbique darmada de 
Vasquo Gomez Dabreu, deu ha capitania a Françisco Pereira de Beredo. Ho que feito se 
partio pera Melinde, onde teue ho inuerno, por lhe ho tëpo nam seruir: ho qual passado 
se partio ahos vinte dias de Agosto do ãno de Mil, & quinhentos, & noue, caminho de 
Çacotora, leuãdo ja consigo sette velas, & indo de longo da costa, recolhëdo has pareas 
dalgüs dos senhores daquellas ilhas, em que teue debates, prinçipalmente cõ ho de 
Zëzibar, foi ter a çidade de Magadaxo, com tençam de ha combater: mas vista ha força 
& sitio da çidade, & mao desembarcadouro ho nam fez, onde estando ancorado per ma 
vigia se cortou hüa noite ha amarra do bargantim de Gregorio da Quadra, ho qual, 
dormindo todolos que nelle estauão se esgarrou darmada, & com ha corrente que era 
grande, singrou tanto, que quando acordaram nam conheçerão ha parajem em que erã, & 
aho remo estiueram pairando toda ha noite, mas quando pela manhã nam viram ha frota 
se deixaram ir a ventura, atte chegarem aho cabo de Guardafum, & dalli dobrado ho 
cabo foram ter a çidade de Zeila, junto das portas do estreito do mar de Arabia, onde 
hos captiuaram hos da çidade, que sam todos mouros, & hos mais delles leuaram ë 
presente a elRei Dadem, donde depois Gregorio da Quadra veo ter a Ormuz, sendo 
gouernador Lopo Soarez Daluarëga, do qual Gregorio da Quadra, & das auenturas que 
depois passou, se dira aho diante. E tornando a Duarte de Lemos, depois que assentou 
com todolos capitães que se deuia de desistir do combate de Magadaxo, se fez a vela 
caminho de Çacotora, pera ir meter de posse da capitania da fortaleza Pero Ferreira 
Fogaça, & dom Afonso de Noronha ir seruir de capitam da fortaleza de Cananor, que 
entam ho era da de Çacotora, mas foilhe ho vento tam cõtrairo, que sendo a vista da 
ilha, se fez na volta de Ormuz, onde ho deixaremos estar, atte que seja tempo de dizer 
ho que lhe nesta çidade aconteçeo, & ho que passou com elRei, & gouernadores do 
Regno. 

 
CAPITU. xxi. Do que Tristam da Cunha passou em sua viajem, atte chegar a 
Moçambique, & de quomo descobrio a ilha de sam Lourenço pela banda 

de dentro, & da morte de Ioão Gomez Dabreu, & sitio, fertilidade 
da ilha, & costumes da gente que viue nella. 

 
Atras fica dito quomo elRei mandou Tristão da Cunha a India no anno de M.D.VI, 

por capitam de hüa armada, & porque elle inuernou, & não tornou aho Regno se nam no 
anno de M.D.VIII, por nam quebrar ho fio as cousas que lhe aconteçeram, guardei 
nellas ha mesma ordem que tiue em todalas outras armadas de que attegora trattei. Nesta 
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iham debaixo da sua capitania Aluaro Telez, Lionel Coutinho, Rui Pereira Coutinho, 
Iob Queimado, Rui Diaz Pereira alferez mor, Ioão Gomez Dabreu, Aluaro Fernandez 
natural Daluito, Ioão da Veiga, Tristão Aluarez, & Tristão Rodriguez, que eram per 
todas onze velas. Allë destas mãdou elRei fazer prestes quatro naos, & hüa taforea pera 
andarë darmada no cabo de Guardafum de que deu ha capitania a Afonso Dalbuquerque, 
& assi ha sucçessã do gouerno da India, depois do Viçerei dom Françisco Dalmeida 
acabar de seruir tres annos. Das naos erã hos outros capitães, Frãçisco de Tauora, 
Emanuel Telez Barreto, Antonio do Campo, & Afonso Lopez da Costa da taforea, & a 
Afonso Dalbuquerque deu elRei cõ missam, que de Moçambique ou Quiloa, onde 
acharia Pero Coresma, que alli andaua darmada, ho leuesse consigo. Destas çinquo 
velas iha tambë por capitão Tristam da Cunha, atte fazer hüa fortaleza em Çacotora, 
quomo leuaua por regimëto, & de Çacotora hauia de despedir Afonso Dalbuquerque 
pera ho cabo de Guardafum, cõ has seis velas, & nellas lhe hauia de perfazer ccccl 
homës: ho que feito deixando ha fortaleza de Çacotora prouida, se hauia de partir pera a 
India, com tambem leuar ha sucçessam do Viçerei, & de Afõso Dalbuquerque, se ambos 
faleçessem estando elle la. Esta armada em que iham mil, & trezentos soldados, partio 
de Lisboa a seis dias Dabril do anno ja dito, & na viajë descobriram hüas ilhas 
despouoadas de que atras fiz menção, aque poseram nome de Tristam da Cunha, & 
daqui foi ter a Moçãbique no mes de Dezembro, onde lhe foi forçado inuernar, 
faltandolhe da frota Afonso Lopez da Costa, que entrou em Çofala, & Lionel Coutinho 
que passou a Quiloa, & Aluaro Telez que esgarrou atte ho cabo de Guardafum, onde fez 
algüas presas, de que ficou riquo, & hos que com elle iham, & dahi foi ter com Tristam 
da Cunha a Çacotora, & assi saltou da frota Rui Pereira Coutinho, que foi ter a ilha de 
Sam Lourenço, pela banda de dëtro a hüa baia, aque pos nome ha fermosa, onde vierão 
ter com elle dezoito mancebos em hüa almadia, hos quaes festejou, & lhes deu algüas 
peças pera se cobrirem, por nam trazerem outro trajo que hüs panetes de palma com que 
andauão encachados ëtre has pernas, dos quaes trouxe dous consigo a Moçambique, que 
vieram per sua vontade, pera delles Tristão da Cunha tomar informação desta ilha, a 
qual elle pos nome de sam Lourenço por Rui Pereira hauer vista della no dia deste 
Sancto: outros dizë que lho pos Diogo Lopez de Sequeira. E porque ho tempo não 
seruia pera viajem de Çacotora, & ventarem leuantes, que eram bõs pera ir a ilha de 
Sam Lourenço, determinou Tristão da Cunha, com pareçer de Afonso Dalbuquerque & 
dos outros capitães, ir ver ho que nella hauia: pera onde partio no fim do mesmo mes de 
Dezembro, leuando consigo Afonso Dalbuquerque, Antonio do Campo, Emanuel Telez, 
Francisco de Tauora, Ioão Gomez Dabreu, Rui Pereira Coutinho, & Tristão Aluarez. 
Has outras velas ficaram em Moçambique, saluo ha Taforea de Afonso Lopez da Costa 
que estaua ë Çofala, hos quaes partidos de Moçãbique chegaram a ilha pola banda de 
dentro, com bõ tëpo: & porque ë dous lugares aque primeiro vierã ter, chamados Çadao, 
& Lulangane hos nam quiseram reçeber de paz, Tristão da Cunha hos destroio, posto 
que nos moradores delles achasse algüa resistëçia. Dalli foi costeãdo toda a ilha pela 
banda de dentro, tomando algüs portos, sem achar noua de nenhüa speçiaria, atte chegar 
aho cabo della, em dia de Natal, aho qual pos ho mesmo nome, sem ho poder dobrar, 
por caso de hüa grande tempestade que ho alli tomou, com a qual ha nao de Rui Pereira 
Coutinho foi dar a costa, onde elle morreo, & ha mor parte da gente. Ho que vendo 
Tristão da Cunha, temendo que se dobrasse aquelle cabo, que acharia tempos cõtrairos, 
fez sinal as outras naos, fazendosse na volta de Moçambique, onde chegou sem ha nao 
de Ioão Gomez Dabreu, que tinha ja dobrado este cabo do Natal, quãdo hos a tormëta 
tomou, & cuidando que has outras naos ho dobrariam, andou pairãdo de longo da costa, 
atte que se assegurou que ho nam fezeram: pelo que com tençam de ver se por aquela 
banda de fora acharia nouas de speçiarias, & assi pera fazer augoada, foi surgir na boca 
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de hü rio, que sae aho mar, em hüa prouinçia chamada Matatana, de que loguo acudiram 
muitas almadias, com gente de terra, que lhe trouxeram peixe fresquo, inhames, & canas 
daçuquar. Ioão Gomez mandou aho seu mestre que sabia arauia, & a outras lingoas de 
terra de negros, que entrasse so em hüa daquellas almadias, pera ver se hos entendia, & 
fezesse entrar hos negros na nao pera hos festejar, & lhes dar de vestir: mas elles quomo 
tiueram ho mestre dentro, se foram caminho da terra, leuandoho consigo, aho que 
querëdo acudir Ioão Gomez Dabreu, mandou poer no batel algüs tiros dartelharia, & cõ 
xxiiij homës seguio per aquella banda pera onde hos negros ëcaminharam, & sendo a 
mea legoa de terra tornauam ja has almadias, & quomo de paz se achegaram aho batel, 
vindo de longe capeãdo ho mestre que traziam consigo, que nam tirassem com 
artelharia, que eram amigos: ho qual mestre elles leuaram aho Señor daquella terra, que 
lhe mandou dar hüa cadea de prata que pesaria trinta cruzados, & manilhas, & aneis do 
mesmo metal, com que ho tornou logo a mandar, com recado aho capitam, rogandolhe 
que saisse em terra, pera ho festejar. Ioão Gomez vendo ho bom trattamento que aquelle 
Rei fezera aho mestre, se foi em companhia das almadias, atte ho lugar õde elle estaua, 
que ho veo reçeber a praia com muita alegria, & tangeres aho seu modo & ho leuou as 
casas em que moraua, bãqueãdoho com viãdas, & fruitas da terra, atte horas de vespora, 
a qual hora em se querendo recolher aho batel, se aleuantou hüa tam brava tempestade, 
que çarrou de todo ha barra, sem poderem sair, & isto durou per espaço de quatro dias. 
Ho que vendo hos que ficaram na nao, pareçëdolhe que Ioão Gomez Dabreu pelejara 
com hos da terra, por lhe nam quererem dar ho mestre, & que na peleja morreram todos, 
arreçeandosse que dessem a costa com aquelle temporal, posto que nã tiuessem piloto, 
que tambem fora no batel, se fezeram a vela, & sendo defronte da ilha Dangoxa, a 
quarenta legoas de Moçambique, encontraram ho cõmendador Rui Soarez que lhes deu 
piloto. E tornando a Ioão Gomez Dabreu, passada ha tormenta se embarcou no batel, 
cuidando que acharia ha nao, posto que ha não visse no lugar onde ficara, & nisto andou 
algüs dias de longo da costa, com almadias que elRei mãdara com elle: mas vendo que 
ha nao, ou deuia de ser perdida com ho temporal, ou ida pera Moçãbique, se tornou pera 
elRei de Matatana, que ho reçebeo com muito amor, consolou, & trattou sempre muito 
bem, & ahos que com elle ficaram, ho que tudo aproueitaua pouquo pera lhe tirar ha 
dor, & tristeza que tinha de se ver ficar assi em terra tam estranha, & do modo que 
ficara, do que veo adoeçer, & morrer de pura paixam, cõ mais oito da cõpanhia, & de 
dezaseis que ficaram, hos treze per conselho do piloto, conçertaram ho batel, & com 
liçença delRei, que hos despedio de si com muita saudade, se fezeram a vela caminho 
de Moçambique: E isto era ja no anno de M.D.VII, hos quaes indo assi a traues da ilha 
Dãgoxa, toparam com Lucas Dafonsequa que vinha da India cõ ha sua carauella 
carregada pera Çofala, & trazia cõsigo Ioão Vaz Dalmada, que ho Viçerei mandaua pera 
ser feitor, depois que Emanuel Fernandez fora ter a India, quomo ja dixe, ho qual Lucas 
Dafonsequa hos recolheo na carauella, & leuou consigo a Çofala, & trouxe a 
Moçambique, onde ja nam acharam Tristão da Cunha, & dalli se foram pera India. E 
pois tenho feito duas vezes mençam desta ilha de Sam Lourenço, ha primeira quãdo 
Fernão Soarez ha descobrio pela bãda de fora, & esta em que Tristam da Cunha ho fez 
pela de dentro, direi breuememte ho que della pude alcançar, porque querendoho fazer 
per extëso, següdo sua grandeza, & varios costumes de gente que nella ha, seria 
neçessario fazer hum grande volume, ho que cumpre mais ahos Scriptores, que 
separadamente screuë has cousas destas nauegações que a mï. Esta ilha aque hos 
antiguos chamam Madagascar, & nos de Sam Lourenço he hüa das maiores que se sabe 
em todo ho descuberto, porque tem de comprido mais de trezentas legoas, & de largo 
mais de çento, & vinte, ë que ha muitos Reis, & senhores, hos mais delles gentios, 
prinçipalmëte hos que viuem no sertam da ilha porque hos que habitã na costa do mar, 
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hos mais sam mouros: të todos quãtas molheres querem, & sam negros, & baços, de 
cabello reuolto: hos ricos andã cubertos com pannos dalgodão, & hos pobres nus sem 
mais roupa que a com que cobrem suas vergonhas. He muito viçosa daruoredos, fontes, 
abastada de caças, carnes, pescados, & fruitas de palmeiras, & doutros generos, & 
muita, & boa despinho, & assi de arroz, milho, inhames, canas daçuquar, & gengiure, 
que comem verde, sem ho secarë, në ho tem por mercadoria: ha nella muitas minas de 
prata, ha qual elles appuram mal, & por isso ha usam de muito baixa lei, em cadeas, 
aneis, & outras joias: dizem que ha hi minas douro, & outros metaes de que se nã logrã 
por hos não saberë tirar: ha gente he boa, simprez, & cõuersauel, não nauegam në të 
disso ho uso, të almadias em que pescão, & andam de lõgo da costa a remo, de hüs 
lugares ahos outros: usam azagaias muito delgadas guarneçidas de ferro cõ que tirã 
darremesso, isto era ho antigo desta ilha quando ha hos nossos descobrirão, & foi depois 
por algüs annos, mas jagora sam mais polidos, & astutos no modo de pelejar & trattar 
do que ho dantes erão. 

 
CAPITUL. xxii. De quomo Tristam da Cunha partio de Moçambique pera ilha de 

Çacotora, & de caminho destroio has çidades de Hoja, & Braua, 
& do sitio da ilha, & costumes dos naturaes della. 

 
Em Moçambique achou Tristam da Cunha Ioão Danoua, que partira da India pera 

ho Regno no anno passado de M.D.VI, quomo atras fica dito, ho qual do cabo de Boa 
Sperança arribou as ilhas de Angoxa, por lhe a nao fazer muita aguoa, & dahi foi ter a 
Moçãbique, onde Tristão da Cunha cõprou, hüa nao darmadores a Andre Diaz, que 
depois foi alcaide de Lisboa, & iha por feitor della, & ha carga da nao de Ioão da Noua 
mandou mudar nesta, de que deu ha capitania a Antonio de Saldanha, pera se nella 
tornar aho Regno, & em sua companhia mandou hüa nao de Fernão de Noronha, de que 
era capitam Diogo Mëdez Correa, & Ioão da Noua por ser muito amigo, & compadre de 
Tristã da Cunha, a seu rogo ficou pera se ir cõ Afonso Dalbuquerque a andar darmada 
no cabo de Guardafum na sua nao, por ser grande que se logo pera isso conçertou. Isto 
acabado, que era ja no mes de Feuereiro de M.D.VII, Tristam da Cunha se partio pera 
Quiloa, & dahi foi ter a Melinde, õde se vio com elRei, & lhe deu hum presente que lhe 
mandaua elRei dom Emanuel, & entregou hum Portugues per nome Fernão Gomez ho 
sardo, & hü mourisquo Christão, per nome Ioão Sanchez, & hum mouro de Tunez per 
nome Çide Mafamede, que elRei mandaua aho Emperador do Abexi, com cartas, & 
recados, hos quaes elRei de Melinde tomou a seu cargo, pera lhes dar todo bõ 
auiamento neçessario. Dalli fez Tristão da Cunha vela pera çidade de Hoja, que he vinte 
legoas de Melinde, ha qual, por estar de guerra com elRei de Melinde, & se querer 
defender dos nossos, Tristam da Cunha destroio, & mandou saquear, & queimar, sem 
lhe ferirë, nem mattarem pessoa nenhüa, pela pouca resistençia que achou nos Mouros, 
por ha çidade ser rasa, & pouco defensauel, da qual entre outros que morreram foi hü ho 
Xeque della. Isto acabado se foi a cidade de Lamo adiante desta quinze legoas, que 
achou de paz,, & se fez tributaria ahos Reis de Portugal com seis çentos meticaes douro 
cadãno, de que logo ho Xeque pagou ho primeiro, em Marçellos de prata, moeda 
Venezeana. Dalli foi lãçar ancora diante da de Braua, que he desta lxv legoas, çerquada 
de muro com sua caua, & casas altas de sobrados, & terrados de pedra, & cal, muito 
rica, por caso do grande tratto que nella ha, onde em chegando mandou Lionel Coutinho 
a terra offereçer ahos gouernadores della paz, que elles deram mostra quererem açeptar, 
dilatando ho tempo com sperança que sobreuiesse hum temporal, aque elles chamã, ha 
vara de Choromandel, que vë tam brauo, & tam de subito que faz çoçobrar quãtas naos 
acha naquella costa. Ho que sabendo Tristão da Cunha, sem mais dilação ha foi 
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cometer, leuando Afonso Dalbuquerque ha dianteira, acõpanhado de Lionel Coutinho, 
Rui Diaz Pereira, Françisco de Tauora, dom Afonso de Noronha, dom Antonio de 
Noronha seu irmão, Emanuel de Laçerda, dom Hieronymo de Lima, dom Ioão de Lima 
irmãos, Antonio de Miranda Dazeuedo, & outros caualeiros, & fidalgos, que eram per 
todos quatro çentos, & com seis çentos seguia Tristam da Cunha na reguarda, hos quaes 
todos chegaram a praia no romper dalua, na qual, posto que ho desembarcadouro fosse 
perigoso, sairam apesar dos imigos, que lho defendiã mui animosamente, porque quomo 
se depois soube, na çidade hauia mais de quatro mil homës de peleja, & ëtre elles 
muitos mui esforçados, dos quaes hos dous mil sairam a defëder ha praia, que hos 
nossos leuaram recuando atte has portas da çidade, pera onde se recolhião cõ muito 
tento atte chegarem a ellas, & has fecharem sobre si, pelo que hos nossos se começaram 
despalhar de longo da caua, pera verë se achauam algüa outra entrada, onde, por nella 
hauer muita area solta, caiham hüs sobelos outros sem se poderë valer dos tiros 
darremesso que lhe lançauam do muro, porque atte com cortiços cheos dabelhas lhe 
tirauam: mas andando assi neste trabalho, vierã a dar em hum lanço de muro baixo, & 
fraco, pelo qual logo entrou Afõso Dalbuquerque, que iha na diãteira com toda sua 
companhia, & estando ja na primeira rua dentre ho muro, & has casas, acodirão muitos 
Mouros, com que se trauou hüa braua pelleja per bõ spaço, aho que Tristam da Cunha 
acodio, com ha bandeira Real, cõ cujo fauor hos mouros se recolheram pera dentro da 
çidade, da qual hos nossos hos lançarã pera banda do sertam com muito trabalho, do que 
nam satisfeitos, querëdo ainda seguir ho alcançe, Tristam da Cunha lho defëdeo, & 
mãdou logo fechar todalas portas da çidade, que iham peraquella banda, porque has da 
praia estauã seguras, com ha gëte que ficara nos bateis. Ho que feito mandou saquear ha 
çidade em que se achou mui rico despojo douro, prata, pedraria, pannos de seda, 
algodam, marfim, ambar, & muitos cheiros, & speçiarias, & de todo genero de 
mercadorias, & foi tanto que se nam pode recolher ë todalas naos da frota. Na çidade 
ficarã muitos mouros, & mouras por nam poderem fugir, que todos captiuaram, & 
adelles deu Tristam da Cunha liberdade, & dos que ficarão captiuos tomou cada hum 
hos que quis. Foi tanta ha crueza da gëte baixa, que a mais de oito çentas molheres viuas 
cortarã has mãos pera mais de pressa lhe tomarem has manilhas douro, & prata que 
traziam nos braços, & ho mesmo lhes fazião as orelhas per amor das arrecadas. Ho que 
sabendo Tristam da Cunha mandou appregoar sob graue pëna que ninguë fezesse mais. 
Despojada ha çidade, Tristão da Cunha lhe mandou poer ho fogo, de que ardeo toda a 
vista dos nossos, & dos moradores della, que dos palmares ho estauam vendo, com 
aquella tristeza, que deuë ter aquelles que em hum instante se viram riquos, fartos, 
abastados, & no mesmo destroidos, & pobres, com perda de seus pais, mãis, filhos, 
parentes, & amigos. Soubese depois que hos que morreram na çidade a ferro, passarão 
de mil, & quinhëtos, dos nossos foram muitos feridos, & morrerão mais de çinquoëta, 
afora xviij que se perderão em hü batel que iha carregado do milhor despojo pera nao de 
Tristam da Cunha, mas ho batel se saluou. Hauida esta victoria, Tristão da Cunha, posto 
que se ja achara em outros feitos de guerra, ë louuor do Apostolo Sanctiago, quis que ho 
armasse caualleiro Afonso Dalbuquerque, de cuja ordem era commendador, ho que se 
fez na mesquita, onde ho dantes feriram de hüa frechada em hü pe, & assi armou Nuno 
da Cunha filho do mesmo Tristão da Cunha: & Tristão da Cunha depois de ser 
caualleiro armou Rui Diaz Pereira, & outras pessoas que ho naquelle cõbate tinhão bem 
mereçido. Hos que se acharam neste feito, afora hos capitães da frota foram, dom Ioão 
de Lima, & dom Hieronymo seu irmão, Emanuel de Laçerda, & Fernão Pereira seu 
irmão, Ioão Rodriguez Pereira, & Duarte Pereira seu irmão, Gil Barreto, & Diogo de 
Magalhães irmãos, dõ Emanuel Pereira, Pero Dalbuquerque Simão Dandrade, Antonio 
de Mirãda Dazeuedo, Pero de Sousa Dazeuedo, Sebastião Dabreu, Anrrique Moniz, 
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dom Ioão Anrriquez, Françisco de Bouodilha, Aires de Sousa Chichoro, Fernam Gomez 
de Lemos, Antonio da Sylua de Soure, Aluaro de Moura, dom Afonso de Noronha, & 
dom Antonio de Noronha seu irmão. Deste lugar de Braua se foi Tristão da Cunha a 
çidade de Magadaxo habitada de mouros, que he hüa das mores, & mais ricas de toda 
aquella costa, xviij legoas de Braua, em que ha grande tratto de mercadorias da India, 
Persia, Guzarate do mar de Arabia, & doutras partes, & pera ver se queririam hos 
moradores della paz, mandou diante Lionel Coutinho darlhes de sua parte ho recado: 
mas elles ho tomarã mal, porque a hü captiuo dos de Braua que lançou em terra, pera 
lhes dizer aho que vinha, fezerão diante delle em pedaços, per mãdado de muitos homës 
de caualo acubertados, que andauam passeando na praia, & do batel ouuio Lionel 
Coutinho dizer que se saisse ë terra lhe fariam ho mesmo, &, vio muita gente pelas 
ameas dos muros, & aho redor delles, com has quaes nouas se tornou a Tristam da 
Cunha, que defeito quisera cõbater esta çidade, se lhe hos pilotos nam requereram que 
ho não fezesse, porque de todo se lhe passaua ho tempo de ir a Çocotora, pelo que 
desistio de ho fazer, & mãdou poer ho rosto na ilha, onde chegou no mes Dabril do 
sobredito anno de M.D.VII: do sitio da qual ilha, & dos costumes da gente della, entre 
tanto que Tristam da Cunha lança ancora, & sae em terra direi summariamëte ho que me 
pareçer neçessario. Hos Scriptores ãtigos lhe chamã Dyoscorides, he montanhosa, & 
abastada de criações de gado, & de pescados: he fresta de muitas agoas, & mantimentos: 
ha nella muitas palmeiras, & maçeiras danafega, de que se faz tauoado pera naos, & 
casas, & outras aruores de fruito, & dragoeiros, & assi ho aloes çacotorino, que por 
hauer ahi muito, & mui bom tomou ho nome da ilha, & assi leuam della muito ambar 
que se colhe no mar. Ha gëte he baça, tem lingoa sobre si, andam nus, assi homës 
quomo molheres, nam cobrem do corpo mais que has partes vergonhosas com pannos 
dalgodão: Sam Christãos, tem egrejas, & altares cõ cruzes aruoradas nelles, & pintadas 
nas paredes, sem outras nenhüas imagës, jejüão ha quaresma, & ho Aduento, sem 
comerem carne, në pescado: nam tem mais que hüa molher, & guardam has festas 
prïçipaes do ãno, assi quomo ho nos fazemos, & no mesmo tempo, & assi has dos 
Apostolos, & pagam dizimos as egrejas de que se repairão, & entretem hos saçerdotes, 
& dizem que ho Apostolo S. Thome foi ho que alli pregou ha Fe de nosso senhor Iesu 
Christo, do que ja fiz atras mençam: chamãosse todos dos nomes dos Apostolos, & has 
molheres pela maior parte Marias, Isabeis, & Annas. Não nauegam pera parte nenhüa, 
ou por nam terem disso neçessidade, & se contentarem do que lhes aquelle torram de 
terra da, ou de oçiosidade, & preguiça, porque ho sam tanto, que has molheres tem 
cargo de aproueitar ha fazenda, & fazer hos offiçios aque hos homës sam obrigados, & 
por serem tam fracos, & pera pouco, cõsentirão que mãdasse alli fazer elRei de Caxë, 
(que he na prouinçia do Fartaque) hüa fortaleza, em hüa ponta da ilha, aque chamão 
Çoco, em que neste tempo estaua por capitão hum filho do mesmo Rei, per nome Coje 
Abrahem, que tinha toda a ilha sugeita, & tributaria, & se chamauão vassalos dos Reis 
de Caxem, de quem por serem Christãos, & elles Mouros, eram tam mal trattados, & 
tyramnizados, quomo se foram captiuos. 

 
CAPIT. xxiii. De quomo Tristam da Cunha tomou per combate 

ha fortaleza que elRei de Caxem tinha na ilha de Çacotora, 
& do que ahi mais fez atte partir pera India. 

 
Ha fortaleza que elRei de Caxë tinha na ilha de Çacotora, posto que fosse pequena 

era mui bem edeficada, cõ suas cauas, torres, cubellos, torre de menajem, & dalcaide, 
situada em terra chã, na fralda de hum monte jüto da pouoaçam dos çacotorins, & a tiro 
de besta do porto do mar, que se chama Benij, no lugar do Çoco. A este chegou Tristão 
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da Cunha no mes Dabril, donde logo mandou dizer aho capitam da fortaleza, que elle 
era vindo aquella ilha de Christãos, per mandado delRei de Portugal seu senhor, pera 
hos liurar da sugeiçam em que hos elle tinha, que lhe quisesse deixar aquella fortalleza, 
ho que fazendo lhe daria embarcaçam pera sua terra, ou que seria neçessario 
combatello, & lãçalo della por força: aho que respondeo, que elle estaua alli por mãdado 
delRei de Caxem seu pai, que se delle trazia prouisões pera lha entregar ho faria, mas 
que se vinha sem ellas, tiuesse por çerto que pola ponta da lãça se hauia daueriguar ho 
negoçio. Tristão da Cunha tanto que lãçou em terra ho lingoa per que mandou elle 
recado, se foi no seu batel com Lionel Coutinho, & Rui Diaz Pereira sondar ho 
desembarcadouro, onde fezeram algüa detença: ho que vendo Coje Abrahem, porque 
aquelle era ho milhor lugar pera hos nossos desembarcarë de quantos hauia apar da 
fortaleza, mandou logo naquella noite fazer hüa estancia antre hum palmar jüto da praia, 
em que pos quarenta soldados pera ha defëderem. Tornado Tristam da Cunha as naos, 
assentou com todolos capitães que dessë na fortaleza em rompendo ha alua, pera ho que 
se aperçeberão toda aquella noite, & antemanhã se embarcaram nos bateis, leuando 
Tristam da Cunha ha diãteira, cõ Lionel Coutinho, Rui Diaz Pereira, Ioão da Noua, Iob 
Queimado, & outros dous capitães, cada hü em seu batel: Afonso Dalbuquerque iha no 
seu esquife na reguarda, & com elle cada hü em seu batel, Françisco de Tauora, 
Emanuel Telez Barreto, Antonio do Campo Afõso Lopez da Costa, & dõ Afonso de 
Noronha no batel de Afonso Dalbuquerque, com quarenta espingardeiros, artelharia, & 
outras munições, pera combater ha fortaleza: hos quaes fazendo todos a voga assi 
quomo estaua ordenado, vio Afonso Dalbuquerque, no rõper dalua, que no 
desëbarcadouro defrõte donde estaua ha frota surta, que era ho mais perto da fortaleza, 
nam rolaua ho mar, quomo ho fezera todo ho dia dantes, do que tomando occasiam, 
mesturada com desejo, & cobiça de ser ho primeiro que chegasse a ella, mandou remar 
a terra onde desembarcou a sua võtade. Tristam da Cunha, que iha diante, sem ver isto, 
encaminhou pera ho porto do palmar, aho qual antes que chegasse era ja dia claro, & 
quomo ho capitam da fortaleza tiuesse ho olho pera aquella banda, & ho visse fazer 
rosto pera la, acudio ahos quarëta soldados que tinha na estançia, pera ha defender: mas 
encaminhando pera ho palmar, vio ha gente que iha nos bateis de Afonso Dalbuquerque 
andar em terra, do que posto ë duuida a qual das partes socorreria, determinou fazello 
aquella, onde foi cometer hos nossos sem nenhü medo, cõ hum esquadrão de fartaques, 
bem armados, & elle vestido de hü laudel de laminas cuberto de çetim cremisim, cõ hüa 
çellada dourada na cabeça, & no braço hüa muito boa adarga, cõ hüa spada çëgida, 
laurada de tauxia douro, & prata, & na mão hüa azagaia. Dõ Afonso de Noronha quomo 
pessoa a que mais pareçia pertençer ho ëcõtrarse cõ ho capitã Coje Abrahë, em cujo 
lugar hauia de sucçeder, se adiãtou de todos, com hos quarenta espingardeiros que 
leuaua, & outras pessoas que ho seguiram, & foi cometter hos imigos antes de chegarem 
a praia, que com hos tiros da espingardaria se começaram a retraer. Ho que vendo ho 
capitão Coje Abrahem, antes que de todo se desordenassem hos seus, se pos nas costas 
delles, cõ oitëta frecheiros, & assi se iha recolhendo em boa ordem, dando sinaes de mui 
esforçado caualeiro, atte chegar a tiro de pedra da fortaleza, onde cõ sos oito fartaques 
fez rosto ahos nossos, pera hos deter, & dar lugar ahos seus que entrassem pera dentro: 
Dom Afonso de Noronha, que iha diante, teue tëpo pera mais a sua vontade lhe poder 
chegar, mas ho esforço de dom Afonso de Noronha nam espantou ho capitam Coje 
Abrahë porque cõ ho mesmo se achegou pera elle, & com igual vontade se começaram a 
ferir, mas quomo hos fartaques fossem de vencida ficou ho seu capitão so com hos oito 
que com elle fezeram rosto, çercados da nossa gente, onde todos morreram quomo mui 
esforçados caualleiros, de que deram sinal no sangue que derramaram dos nossos, posto 
que naquelle recontro nam morresse nenhü. Em quanto esta peleja durou saiho Tristão 
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da Cunha em terra na baia que fora tomar, õde achou alguma resistëçia nos que 
guardauão ha estançia, com tudo elle desembarcou, posto que fosse com mortos, & 
feridos de hüa, & da outra parte, seguindo depois de terë ganhada ha praia, hos 
fartaques, atte a fortaleza, a porta da qual elles acharam hos seus reuoltos cõ hos da 
companhia de Afonso Dalbuquerque, onde se renouou ha peleja, mas em fim dos 
fartaques hos que poderam se recolheram dentro, & fecharam ha porta ahos outros, que 
apertados dos nossos, fugiram pera ho palmar, & dahi pera dentro da ilha, hos quaes 
Tristam da Cunha nam quis seguir, por lhe pareçer muito mais neçessario ficar logo a 
fortaleza çercada, que ha victoria, nem despojo que se daquelles podia hauer, mandando 
logo cometer has portas: mas hos fartaques lançauam de çima das goritas muitas pedras, 
& cantos, dos quaes hum tocou Afonso Dalbuquerque que ho fez cair atordoado, & 
esteue hum pouco sem fala: Pelo que, & vëdo Tristam da Cunha que aproueitaua hos 
nossos pouco em se chegara aho muro, pelos muitos que derriba feriam, mandou que se 
afastassem, & trouxessem hum tiro dartelharia, & has escadas que vieram no batel de 
Afonso Dalbuquerque, pera com ho tiro racharë has portas, & com has escadas sobirem 
se fosse neçessario. Hos fartaques depois que viram ho tiro lhes espedaçaua has portas, 
& que nã podiam defender ha entrada, por nam serë mais que obra de trinta hos que se 
recolheram a fortaleza, que hos outros todos morreram no campo, ou fogiram pera ho 
palmar, desemparando has goritas, se recolheram pera torre da menagem, ho que vëdo 
hos nossos, porque has portas nam eram ainda de todo quebradas, poserão has escadas 
aho muro, per õde ho primeiro que sobio, foi Gaspar Diaz Dalcaçer do Sal, alferez de 
Afonso Dalbuquerque, & logo Nuno Vaz de Castel Branco, & tras estes sobio Iob 
Queimado cõ seu guiã, & apos elles algüs outros, & porque nam podiam sobir tantos, 
dom Afonso de Noronha, & seu irmão dom Antonio de Noronha, Emanuel Telez 
Barreto, & dom Hieronymo de Lima, chegaram as portas, & com machados has 
acabaram de desfazer, per õde logo entrou toda ha gëte sem nenhü perigo. Dom Afonso 
de Noronha, com dom Antonio seu irmão, Iames Teixeira, Nuno Vaz de Castel Branco, 
& outros correram a porta da torre da menagem que estaua junto da do alcaide, que 
ganharam com muito trabalho, por hos fartaques ha defenderem de riba com tiros 
darremesso, mas ë fim ha entrarão, & ho primeiro foi dõ Antonio de Noronha, aho qual 
se Afonso Dalbuquerque seu tio, nã lançara hüa adarga sobello a pescoço, em querëdo 
entrar, hü fartaque lhe leuara de golpe despada ha cabeça fora dos ombros. Entrada esta 
torre hos fartaques se recolheram pera a do alcaide, que se seruia com esta, per hüa 
escada cuberta dabobada, fechãdo ha porta sobre si, que era mui forte, & pequena, no 
qual instante chegou Tristão da Cunha, com Nuno da Cunha seu filho, & outros, com 
machados mãdou quebrar ha porta, mas në por isso deixauam hos fartaques de fazer o 
offiçio de vallentes homës, porque assi quomo se na porta fazia algüa fenda, assi metião 
elles has espadas, & azagaias por ellas, com que ferirão algüs dos nossos, & a outros 
que se punhão diãte delles pera hos defender atassalharão has adargas atte hos braçaes, 
das quaes forão has de George Barreto, & Ioão Fernandez ayo de Nuno da Cunha. 
Vendo Tristão da Cunha, & Afonso Dalbuquerque ho esforço destes homës, doendosse 
da morte de tão bõs caualleiros, lhe fezeram dizer per hum lingoa que lhes dariam has 
vidas, & liberdade pera se irem pera sua terra, se se quisessem dar, ho que não quiserã 
fazer: pelo que ha torre foi logo comettida, assi pela porta, quomo pelo terrado per 
buracos que se nelle fezerão, & hos fartaques ëtrados, & mortos todos, sem ficar mais 
que hum so, que era piloto, per nome Homar, de que se Afonso Dalbuquerque depois 
seruio na costa de Arabia, em que era pratico. Este combate das duas torres, durou das 
seis horas da manhã, atte meo dia, em que morreram dos nossos oito, dos quaes hum foi 
Ioam Freire paje de Tristão da Cunha, & foram muitos feridos. Na fortaleza se achou 
pouco despojo, por hos que nella estauam serem todos fronteiros, ho mais que nella 
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hauia erão mãtimentos, & armas, artelharia nenhüa; porque se ha houuera, não se 
tomara tam façilmente. Ho que feito Tristam da Cunha mandou dizer ahos da 
pouoaçam, que com elles não queria senão paz, & amizade, quomo cõ Christãos, de que 
foram mui ledos, & a algüas molheres desta ilha, que eram casadas com hos Mouros, 
por serem Christãs, deu liberdade, & logo aho outro dia mandou sagrar ha mesquita, & 
dizer nella Missa, ho qual offiçio fezeram, frei Antonio de Loureiro da ordem de sam 
Frãçisco, & outros religiosos, & clerigos que iham na frota, & lhe pos nome da 
aduocaçam de nossa Senhora de Victoria. Acabadas estas, & outras cousas, Tristão da 
Cunha ëtregou ha capitania da fortaleza (a que pos nome de S. Miguel) a dom Afonso 
de Noronha, que della iha prouido, & por alcaide mor Fernam Iacome de Tomar, 
cunhado do mesmo dom Afonso, & por feitor Pero Vaz Dorta, & Gaspar Machado, & 
Françisco Saraiua, por scriuães, Todo ho mais tempo que alli estiueram, elle, & Afonso 
Dalbuquerque entenderam na obra da fortaleza, que se fez quasi toda de nouo, & assi na 
ordem, & gouerno da ilha, pera terem assossegados hos Çacotorins, hos quaes neste 
tempo que ahi esteue ha frota, induzidos pelos fartaques que escaparam, & mouros que 
hauia na terra se reuoltaram per algüas vezes, per occasiões causadas mais pelos nossos 
que nam per culpa que hos da terra tiuessem. Ho que apaçificado, Tristam da Cunha se 
partio pera India a dez dias do mes Dagosto, & chegou a Cananor ahos xxvij do dito 
mes de Mil & quinhentos, & sette, estãdo ha nossa fortaleza çercada, com cuja vinda se 
fezeram has pazes, quomo atras fica dito, & dalli se fez a vela pera Cochim, onde foi 
bem reçebido do Viçerei dom Françisco Dalmeida, a quem posto que por suas poruisões 
fosse isento, pedio que tomasse a cargo ho mãdo da gente darmas, de cujas desordës ja 
vinha enfadado, ho que lhe ho Viçerei agardeçeo, começando logo dentender em tudo 
ho que cumpria aho despacho das naos, que aquelle anno hauiam de tornar pera ho 
Regno. 

 
CAPITU.xxiiii. De quomo se Tristam da Cunha achou em hüa peleja que o 

Vicerei teue no lugar de Panane, & se partio pera ho Regno. 
 
Depois da chegada de Tristam da Cunha a Cochim, mandou ho Viçerei dom 

Françisco Dalmeida poer diligençia nas cousas que cumprião a carga das naos que 
hauiam de tornar pera ho Regno: no que andando occupado, soube que no porto de 
Panane, xiiij legoas de Cochim, estauam naos de Mouros, de Calecut, & de Meca, 
tomando carga despeçiarias, & que pera has poer em saluo tinha elRei de Calecut 
muitos paraos prestes, & por capitão delles Cutiale, hü muito esforçado caualleiro, & 
pratico nas cousas do mar, ho que sabido determinou de ir cometer esta cõpanhia dentro 
no porto, pera ho que se lhe Tristã da Cunha offereçeo. Assi que carregadas has naos 
que hauiam de tornar com elle aho Regno, que eram cinquo, & prestes ha armada, cõ 
que ho Viçerei iha cometter ha que estaua em Panane, se fezeram todos a vela, ahos 
xxiij dias do mes de Nouembro, de M.D.VII. Hos capitães que leuaua ho Viçerei, eram, 
seu filho dõ Lourenço, Pero Barreto de Magalhães, Françisco Danhaia, Duarte de Mello, 
Paio de Sousa, Antonio Lobo Teixeira, Pero Cão, Lucas Dafõseca, Lopo Chanoca, 
Diogo Pirez, Simão Martïz, & Philippe Rodriguez. Nesta frota, & nas naos de carga 
irião sette çentos Portugueses, afora algüs Naires de Cochim, com ha qual ho Viçerei 
chegou diante do porto de Panane hüa tarde, dous dias depois que partio de Cochim, & 
por algüs pescadores Malabares, que tomou, soube que has naos de carga estauão ainda 
varadas pelo rio arriba, na boca do qual de cada banda Cutiale fezera hüa estançia em 
que tinha artelharia, & muita gente pera has defender, & ho mesmo fezera na villa, & 
que ha carga que hauiam de leuar tinham ainda em terra: ho que sabido pelo Viçerei, & 
com em Cochim ter ja auiso, que tinha Cutiale mais de quatro mil soldados Mouros, & 
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Naires, determinou de hos ir cometter, sobelo que teue conselho, na gale de Diogo 
Pirez, em que elle iha, onde foi assentado por todos que ho negoçio se comettesse na 
ordem seguinte. Que Pero Barreto de Magalhães fosse diante, com trinta homës, no seu 
batel pelo rio açima, atte onde has naos estauam varadas, & Diogo Pirez com outros 
tantos fosse em outro batel desembarcar defronte de hüa das estançias que estauão na 
boca do rio, que era ha mais perigosa, por nella hauer muita artelharia, & que logo apos 
estes dous capitães fossem dom Lourenço, & Nuno da Cunha, cada hum em seu batel, a 
quem seguiriam todolos outros capitães da frota, & tras elles ho Viçerei, & Tristam da 
Cunha, cada hum em sua gale, na qual ordem no romper dalua abalaram, & foram todos 
pelo rio arriba: saluo has gales, que por lhes não seruir ha mare, & nam hauer fundo 
ficarão na boca do rio. Nesta ëtrada forã hos que iham nos bateis bë seruidos de tiros 
dartelharia, & lanças de fogo, com tudo Pero Barreto de Magalhães chegou aho lugar 
em que has naos estauão varadas, onde dentro naguoa ho vieram cometter trinta mouros 
com has cabeças, & barbas rapadas, que he sinal que elles tomão com juramento de 
morrerem no feito que emprendem, sem se deixarem captiuar, dos quaes nesta 
conjuraçam se soube depois que houue muitos, de que ha mor parte erão hos senhorios, 
& capitães daquellas naos, & mercadores que nellas hauiam de ir com suas fazëdas, de 
que hos mais delles morrerão. Com estes mouros teue Pero Barreto de Magalhães hüa 
braua peleja, em que lhe feriram muitos, & morreo hum caualleiro, per nome Gil 
Casado, & outros dous Portugueses. Diogo Pirez chegou com muito perigo (por caso da 
artelharia com que lhe tirauam) aho lugar aque ho mandaram, em que achou muita 
resistençia, assi destes mouros rapados, quomo tambem dos da capitania de Cutiale, 
com hos quaes começando de trauar, chegou dom Lourëço, & hos da sua capitania, que 
per força tomaram terra, na qual muitos saltaram dos bateis ja feridos de frechadas, que 
erão tãtas que encobriam ho Sol. Dõde depois de todos serem desembarcados, as 
espingardadas, & botes de lança faziam retraer hos imigos, no qual alcançe mattou dom 
Lourenço seis com hüa alabarda, de que sabia bem jugar, & foi ferido no colo do braço 
da banda de dëtro, per hum capitão dos Rapados, que ho assinadamëte veo cometter, 
conheçendo ho pelos sinaes, porque era ho mor homë Portugues que naquelle tëpo hauia 
na India, & ho mais gëtil homë, & milhor disposto. Nuno da Cunha, quomo estaua 
ordenado, passou a diante na esteira de Pero Barreto com hos da sua cõpanhia (que eram 
hos capitães das naos que vinham pera ho Regno) com cuja ajuda hos Mouros Rapados 
acabaram seus dias, & se pos fogo as naos, ho qual se ateou de forte que arderam 
dezoito dellas, por estarem varadas jütas hüas das outras. Andando assi trauada ha 
pelleja, deu ha mare lugar as duas gales pera chegarem a força do combate, onde ho 
Viçerei deçeo em terra, com ha bãdeira Real, acompanhada da sua gente, & da de 
Tristam da Cunha, que por andar mal disposto ficou na gale, com cuja chegada foram 
hos Mouros, & Naires de todo desbaratados, seguindolhe ho Viçerei ho alcançe atte a 
villa, por onde fez varar hos que se a ella acolheram, & lhe mandou poer ho fogo, de 
que ardeo toda, cõ muitas espeçiarias, & outras muitas mercadorias, que alli estauão 
pera a carga das naos de Meca, do que foi tachada, por mãdar queimar hüa villa, em que 
ëtam hauia tanta riqueza, sem dar lugar ahos soldados pera ha saquearem, ho que elle 
fez quomo prudente, porque se se começaram dembaraçar no despojo de tanta riqueza, 
sabia çerto ho desmando que nisso hauia dauer, & muito mais çerto, que dentro de tres 
horas, se podiam ajütar hos Naires delRei de Calecut, que sam muitos, dos quaes se 
podera mal defender. Nesta pelleja morreram dezoito dos nossos, & foram muitos 
feridos, entre hos quaes foi dom Lourenço, Nuno da Cunha, Fernam Perez Dandrade, 
Pero Barreto, Paio de Sousa, George Fogaça: Dos imigos morreram mais de trezentos, 
afora muitos feridos: Ho Viçerei depois que ho fogo se ateou de todo na villa, se 
recolheo a praia, onde armou muitos caualleiros, entre hos quaes foi Luis Vuartman 
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Bolonhes, de que atras fallei, que se veo com Tristam da Cunha a este Regno, & screue 
esta batalha no seu Itenerario. Ho que acabado ho Viçerei mandou loguo recolher toda 
ha artelharia que hos imigos tinham nas estançias, & no mesmo dia se embarcou, & se 
veo a Cananor, pera despedir Tristam da Cunha, com has çinquo naos, a que so faltaua 
ha carga do gengiure, donde se partio ahos sette dias do mes de Dezembro de Mil, & 
quinhentos, & sette, & veo ter a Moçambique a noue de Ianeiro de Mil, & quinhentos, 
& oito. E dalli se fez a vela pera ho Regno, onde chegou a saluamento, no mes de Iulho 
do mesmo anno de Mil, & quinhëtos, & oito, sem Iob Queimado, nem Ioam da Veiga, 
& ha causa de nam virem com elle, foi nam chegarem a Moçambique se nam depois 
delle partido, no qual porto passaram ho inuerno, & chegarão ambos a Lisboa no anno 
de Mil; & quinhentos, & noue, Ioam da Veiga com sua carga, & Iob Queimado sem 
ella, porque ho roubou hü corsairo Françes, a que chamauão Mondragon. 

 
CAPITU. xxv. De quomo ho Viçerei dom Françisco Dalmeida mandou dom 
Lourenço seu filho darmada a dar guarda a algüas naos de Cochim, 

& do que passou no caminho atte chegar a Chaul, onde pelejou 
cõ Mirhoçem capitam de hüa armada do Soldam de Babilonia. 

 
Depois que ho Viçerei despachou has naos que tornaram pera ho Regno com 

Tristam da Cunha, logo no mes de Ianeiro de Mil, & quinhentos, & oito, mandou dom 
Lourenço seu filho em guarda dalgüas naos de Cochim atte Chaul, com oito velas, entre 
naos, carauellas, & gales, de que eram capitães, elle de hüa, & das outras Pero Barreto 
de Magalhães, Antonio Lobo Teixeira, Duarte de Mello, Gonçalo Pereira, Frãçisco 
Danhaia, Paio de Sousa, & Diogo Pirez aio de dom Lourëço, no qual caminho entrarão 
em algüs portos, onde queimaram, & roubaram has mais das naos de Mouros que nelles 
estauam, atte chegarë a Dabul, onde depois de dõ Lourenço estar ancorado no porto, 
com tençam de fazer todo ho dãno que podesse ahos da çidade, pello mao tratto que alli 
dera ho capitão Maimame delRei de Calecut, as naos de Cochim, quomo fica dito, lhe 
vieram falar dous Iudeus da parte dos senhorios das naos que alli estauam, mandandolhe 
pedir, que por respeito dos da çidade, lhe não quisesse fazer mal, & que por isso lhe 
resgatariã has naos pelo preço que pareçesse honesto, ho que por cõselho dos capitães 
lhes cõcedeo: & reçebido ho resgate se partio pera Chaul, no qual porto esteue sperando 
perto de hum mes pelas naos de Cochim, que com elle forão, que serião vinte, atte 
acabarem de tomar carga, pera has tornar a leuar consigo: no qual tempo foi auisado 
pelos da terra que em Dio estaua hüa armada de Rumes, que ho Soldam de Babilonia 
mandaua a India a petição delRei de Calecut, & delRei de Cambaia, com opiniam de 
com ajuda delles dous Reis, lançar della hos Portugueses, & destruir todolos que erão de 
sua parte, do que foi tambem çertificado per cartas de seu pai, per Pero Cão, a que 
mandou que com ha sua nao ficasse em companhia de dom Lourenço: ho que sabido se 
fez logo prestes, pera ir buscar esta armada a Dio, que he dali obra de sessenta legoas. 
No que andando occupado, chegarão hos Rumes aho porto de Chaul, cõ toda sua 
armada jüta, em boa ordem, de que era capitam hü Mamaluco criado do Soldam, per 
nome Mirhoçë, natural da prouinçia de Cordistam, debaixo de cuja capitania vinham 
seis gales, hü galeam, & quatro naos grossas. Allem destas ho acompanhauão trinta, & 
quatro fustas debaixo da bãdeira de Miliquiaz, capitão & gouernador da çidade de Dio, 
por elRei de Cãbaia, todas muito artilhadas, & bem esquipadas, & has velas do Soldam 
dauentajem, porque traziam muita, & grossa artelharia de bronço, & boa gente de 
guerra, em que entrauam algüs Christãos Leuantiscos, & Italianos, hos mais delles 
homës do mar. Chegada toda esta frota a barra de Chaul, has gales, & fustas vinham do 
longo da costa, a sombra da terra, & ho galeam, & quatro naos de largo, a vista dos que 
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estauam na çidade, pelo que cuidaram hos nossos, que era Afonso Dalbuquerque, que 
cada dia sperauam na India Dormuz, onde andaua darmada, quomo se aho diante dira. 
Pelo que descuidados dom Lourenço, & hos outros capitães, se deixaram estar së se 
desamarrarem: mas Mirhoçem sem nenhum medo, nem reçeo, entrou pelo rio com has 
suas naos, & gales toldadas, & embãdeiradas de bandeiras brãcas, & vermelhas, com 
diuisas de lüas pretas, que em perlongando pelas nossas naos has saluou com muitas 
bombardas, espingardadas, & frechadas, indo lãçar ancora jüto da çidade, arriba dõde 
ellas estauam surtas, com tudo nam passarão, sem lhes das nossas naos responderem 
com ha mesma musica com que feriram, & mattaram algüs delles, & dos nossos feriram 
bem trinta na nao de dom Lourenço, & quasi outros tãtos nas de Pero Barreto, & assi ë 
todalas outras, & mattaram Rui Pereira homë nobre, que era capitão do cõues da nao de 
Duarte de Mello. Das gales dos Rumes não reçeberão hos nossos nenhü dãno, në ellas 
menos, porque passarão de longo da terra pella outra banda do rio, pera se lançarem 
junto donde has suas naos estauam surtas. Mas Miliquiaz, ou por nam ter todalas fustas 
de sua capitania jütas, ou per algum outro respeito, nam quis entrar no rio aquelle dia. 
Ancorada assi ha frota dos imigos, com quanto dom Lourenço tinha muitos feridos em 
todalas naos, determinou de logo abalrroar ho galeão de Mirhoçem cõ ha sua nao, & ha 
de Pero Barreto, dando ordem ahos outros capitães, quomo cada hum hauia dabalrroar 
has outras naos, & gales, pera ho que logo mandaram aleuantar has ancoras: ho que 
vëdo Mirhoçem, reçeoso de pelejar sem Meliquiaz, que ainda nam entrara, mandou das 
gales tirar ahos esquifes, que andauam leuando has ancoras, de que do primeiro tiro 
arrõbaram ho de dom Lourenço, pelo que se desistio do negoçio aquelle dia, në has 
outras naos quiseram leuar ancora. Vendo que ha de dom Lourenço ho nam podia fazer, 
ho qual, & assi hos outros capitães que se tinhã por afrontados de Mirhoçem passar por 
elles, do modo que passou toda noite trabalharam pera em amanheçëdo ho irem 
abalrroar, mas por lhe ho vento ser escasso, nam pode dom Lourëço, que iha diante 
aferrar ha nao de Mirhoçë quomo leuaua determinado, cõ tudo lançaram elle, & Pero 
Barreto ancora tam perto della, que se seruiam de tiros darremesso, com que hos imigos, 
por ha sua nao ser alterosa, ferirão muitos dos nossos, entre hos quaes foi dom Lourenço 
de hüa setada, ho que vendo hos da sua nao, lhe dixeram, que pois per caso da corrente 
nam podia abalrroar ho Galeam de Mirhoçem que se alargasse, no que elle nunca quis 
cõsentir atte que lhe deram outra frechada no rosto, entam se fezeram alar, elle, & Pero 
Barreto cada hum por sua ancora pelo rio arriba, com ja terë muita gente ferida, & se 
poserão a tiro de berço das naos dos imigos, donde se seruiam dambalas partes de 
muitos tiros de bõbarda. Neste tempo has nossas gales & carauellas, quomo mais 
ligeiras, posto que ho vento lhes acalmasse chegaram com muito perigo as gales dos 
imigos, das quaes abalrroou Paio de Sousa hüa, em que elle foi ho primeiro que entrou, 
& apos elle Ambrosio Paçanha, & logo Fernam Perez Dãdrade, que com ha outra 
companhia que hos seguio ha ganharam: Diogo Pirez com ha sua gale ganhou outra, & 
hos outros capitães das carauellas duas, ho que vendo os capitães das outras, se 
acolheram pelo rio açima. Nesta peleja de hum pelouro de bõbarda mattaram hü Mouro 
caçis per nome Maimame Marcar, estando em oraçam na camara da gale em que vinha, 
hauido ëtrelles por homë sancto, ho qual elRei de Calecut, & ho de Cãbaia mãdarã aho 
Soldã de Babilonia pera ho exhortar, & requerer, que mandasse gente a India, que 
lançasse fora della hos Portugueses. Despejadas has quatro gales, Paio de Sousa, & 
Diogo Pirez leixaram has duas que renderam atoadas a nao de dom Lourenço, que 
estaua as bõbardadas, com Mirhoçem. Da qual victoria mouido, determinou, posto que 
estiuesse ferido, de ho ir abalrroar por lhe ja seruir ho vento, & mare mas per conselho 
dos outros capitães deixou de ho fazer, porque tinha muita gente ferida em toda frota, & 
ha outra cansada, dizëdolhe, que ho milhor conselho era meterlhe has naos no fundo, 
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porque deste modo hos desbaratariam, com menos perigo. Ho que dom Lourenço nam 
quis fazer, dizendolhe, que nam pareçia bõ cõselho meter tam boas naos no fundo, que 
ho milhor era leixalas a seu pai, pera com ellas fazer guerra ahos mesmos Rumes, se 
outra vez tornassem a India. 

 
CAPITU. xxvi. De quomo se azou ha morte de dom Lourenço. 

 
Miliquiaz quomo fica dito, nam entrou no rio de Chaul com Mirhoçë, mas aho 

outro dia, que era sabbado, sabendo ho que passaua, ho fez quasi sol posto, com mare, 
& viraçam, & sem tirar nenhum tiro, foi surgir no mesmo lugar, dõde se ha nossa frota 
aleuantara, com cuja vinda hos Rumes cobraram animo, dando grandes gritas, tangendo 
seus instrumentos, & ho mesmo fezeram hos Mouros da çidade, que se logo declararam 
contra hos nossos tirandolhes da terra tiros, com que hos trattauam mal. Miliquiaz 
depois de surto, mandou passar tres fustas das suas a diãte, em fauor do galeam de 
Mirhoçem, as quaes saiho Paio de Sousa, & Diogo Pirez com has suas gales, que 
arrombaram hüa dellas, & has duas fezeram varar em terra, no que se passou todo ho 
que ficaua daquelle dia, atte ser bem noite, em que se ajuntaram todolos capitães na nao 
de dom Lourenço, hos quaes vendo quã mal trattados estauam, & ho socorro que viera a 
Mirhoçem, & quomo hos da çidade se declararam pela parte contraira, & que dõ 
Lourëço estaua ferido de duas frechadas, assentaram que pois has naos de Cochim 
estauam ja carregadas, que lhes dessem auiso, que quomo ventasse ho terrenho, que 
seria da mea noite por diãte, se fezessë a vela com ho maior silençio que podessem, & 
que elles iriam detras em sua guarda, ho que se assi fez, mas nam pode ser tam 
caladamëte, que hos imigos ho nam sentissem, dos quaes se fezeram a vela duas naos, 
na volta da de dom Lourenço que iha na reçaga da frota, ho que era ja no rõper dalua. 
Atras estas duas naos se aballou Miliquiaz cõ toda ha sua frota, rodeando ha nao de dõ 
Lourenço, tirandolhe muitas bõbardadas, das quaes hüa lhe deu aho lume daguoa, de 
que fazia muita, sem se sentir, pela grande reuolta que nella hauia, aho qual perigo lhe 
sobreueo a calmarlhe ho vëto, com ho que, & com ha corrëte, por nam acodir bem aho 
leme (por respeito da muita aguoa que fazia) foi dar da outra bãda do rio, sobre hüa 
estacada de pescadores, onde encalhou: aho que Paio de Sousa, que iha com ha sua gale 
junto della acodio com hü cabo que lhe deu, mas não lhe aproueitou nada, por ja ter 
feito assento ãtre aquellas estaquas. Miliquiaz quomo ha vio encalhada & que ha tinha 
segura, mandou algüas das suas fustas que fossem abalrroar ha gale de Paio de Sousa & 
porque hos mais estauam feridos, vendo que se nam podiã saluar, cortaram ho cabo que 
tinha dado a nao, sem ho Paio de Sousa saber: cortado assi ho cabre ha gale desparou 
pelo rio a baixo tã tesa com ha corrente, que posto que Paio de Sousa mandasse fazer 
volta pera acodir a nao, ha gale não pode virar, & assi foi atte chegar onde estauam 
surtos Pero Barreto, Duarte de Mello, & Diogo Pirez, que quomo viram, que ha nao de 
dom Lourenço nam surdia, lançaram ancora, & ho mesmo fezeram Pero Cão, Frãçisco 
Danhaia, & Antonio Lobo Teixeira, que iham ja de fora da boca da barra. Desamarrada 
ha gale de Paio de Sousa, dom Lourenço, posto que pera isso, sem ho elle saber, lhe 
tiuessem aparelhado ho parao da nao, se nam quis sair della, dizendo ahos que pera isso 
ho importunauam, que se lhe mais falassem, que com hüa alabarda que tinha na mão lhe 
tiraria darremesso, porque speraua em Deos de se defender atte que ha mare seruisse 
pera hos outros capitães ho virem ajudar. Neste tempo hauia ja na nao settenta homës 
feridos, & sos trinta sãos, de que fez daquelles que podião pelejar, tres quadrilhas, dos 
quaes deu ha capitania do conues a Emanuel Paçanha, & do castello dauante a Françisco 
de Nouaes feitor da armada, & ha da tolda tomou pera si. Em todo este tempo ha frota 
de Miliquiaz, & ha de Mirhoçem que se ja achegara pera ha nao de dom Lourenço, lhe 
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tirauam muitas bombardadas sem ousarem daferrar, pela muita resistençia que achauão, 
porque hos nossos, posto que ha nao esteuesse ëcalhada, nam deixauão de lhes 
responder a meude com ha artelharia, sperando socorro das outras naos, gales, & 
carauelas, has quaes todas se desamarraram pera lhes acudir sem ha mare & corrente 
nunca a isso darem lugar. Andãdo assi todos neste trabalho, deram hüa bombardada a 
dom Lourëço, que lhe leuou hüa coxa, da qual ferida nam se podëdo ter em pe, mandou 
com muito esforço, que ho assëtassem em hüa cadeira aho pe do masto, dõde mandaua 
ha nao, atte que lhe deu outra bombardada nos peitos, de que logo caiho morto, & pola 
gente nam desacoroçoar, ë caindo ho esconderam, hos que estauam junto delle, detras 
do fogão, onde depois mattaram hos imigos pelejãdo sobre ho seu corpo, hum seu paje, 
per nome Lourenço Freire Gato. Neste tempo estaua ja ha nao quasi rasa cõ ha aguoa, 
per caso dos muitos tiros que lhe dauam: pelo que hos imigos que de todalas partas ha 
tinhão çercada ha abalrroaram, & entraram per tres vezes, & de todas tres hos lãçaram 
fora, no que morreram muitos delles, & dos nossos: mas quomo fossem poucos, & sem 
ajuda, & hos imigos muitos, & com muita, ha entrarã de todo, onde se começou entre 
elles hüa crua, & braua peleja, atte que Meliquiaz entrou em pessoa, pesandolhe de ver 
morrer tãtos, & tão esforçados homës, de que ainda saluou vinte, que achou pelejãdo, 
todos feridos, ahos quaes fez depois sempre boa companhia. Nesta peleja morreram 
oitenta Portugueses, de que hos prinçipaes foram, dom Lourëço, Ioão Rodriguez 
Paçanha, George Paçanha seu irmão, filhos de Emanuel Paçanha, Antonio de Sam Paio, 
Diogo Velho, Frãçisco de Nouaes feitor darmada, Rui Pereira de Souto Maior do 
Algarue, Antonio de Sousa, Rui de Sousa, Antão de Sa, Esteuão de Vilhena de Setuual, 
Rui de Sam Paio, & Antonio Barreto de Magalhães irmão de Pero Barreto. Hos que 
escaparam foram, Tristão de Gá, Lourëço Phelippe veador de dom Lourenço, Aluaro 
Lopez Barriga mestre da nao de dom Lourenço, Gonçalo Tarouca criado do Viçerei, & 
Sebastião Rodriguez, que agora he juiz da casa da moeda da çidade de Lisboa, hos 
outros eram homës do mar. E quomo se achou per conta, morreram na nao de dom 
Lourenço, & nas outras, çento, & quarenta homës, & foram feridos, çento, & vinte 
quatro: dos captiuos ho que mais honrra ganhou, foi hü gromete per nome Andre 
Gonçaluez do Porto, que da gauia da nao pelejou tanto sem se querer dar, nem ho 
poderem ferir, que vendo Meliquiaz quam valëte homem era, mãdou que lhe não 
tirassem mais, & com promessas, & lhe assegurar ha vida, se entregou. Mas tornando a 
Paio de Sousa, Pero Barreto, Diogo Pirez, Duarte de Mello, & hos outros capitães que 
andauam em trabalho de acodirem a dom Lourenço, vendo que ha nao estaua quasi toda 
no fundo, & que era ëtrada dos imigos, voltaram com ha corrëte da mare com que 
sairam pela barra, ho que ja tinham feito hos outros capitães, que seguindo sua derrota 
atraues de Dabul, acharam Garçia de Sousa na sua carauela, que ho Viçerei mandou 
apos Pero Cão, visitar dom Lourenço, & pera ficar com elle, mas com temporaes nam 
pode chegar. Dalli forão ter a Cananor, dõde, per conselho de Lourenço de Brito, por 
nam tomarem todos de sobre salto ho Viçerei, lhe mandaram ho recado per Pero 
Danhaia, com ho qual reçeberam hos Portugueses muita tristeza, & ho mesmo fezeram 
todolos da terra que erão nossos amigos, & sobre todos elRei de Cochim, que em pessoa 
veo ver, & consolar ho Viçerei, que dissimulou ha morte de seu filho, com tanto 
esforço, & tento, quomo se de hum tal, & tam bom caualleiro speraua. 

 
CAPITU. xxvii. De quomo elRei mandou hüa armada sobela çidade Dazamor, 

de que deu ha capitania a dom Ioão de Meneses camareiro 
mor do Prinçipe dõ Ioão seu filho. 

 
Quomo elRei todo ho tempo que viueo, trabalhasse muito por fazer guerra ahos 
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Reis de Fez, Miquinez, & Marrocos, & a outras prouinçias de Mouros, que sam da 
conquista destes Regnos, mandou no anno atras de Mil, & quinhentos, & sette, dom 
Ioão de Meneses com tres carauellas, & hum nauio de remo, sondar ha barra Dazamor, 
da Mamora, de Çale, & de Larache, & cõ elle Aluaro Ribeiro, & Gonçalo Rebeiro dous 
caualleiros de Lagos, & Sebastião Rodriguez Berrio, & Pero Berrio seu sobrinho, de 
Tauira, & hü Duarte Darmas, grande pintor, que traçou, & debuxou has entradas destes 
rios, & ha situaçam da terra. Ho que tudo feito quomo conuinha, dom Ioão de Meneses 
se veo aho Regno, a dar informaçam a elRei do que achara, das quaes mouido, 
determinou neste anno de M.D.VIII, mãdar hüa armada sobela çidade Dazamor, de que 
deu ha capitania aho mesmo dom Ioão de Meneses, a ha qual não foi tamanha que 
requeria ho peso do negoçio, por lhe algüs mouros terem dado auisos, & modos com 
que lhe fezerã crer, que com muito menos gëte, & armada da que mandou tomaria ha 
çidade, sem nenhum trabalho nem perigo: dos quaes ho prinçipal foi Moley Zeyão rei 
que fora de Miquinez, & senhor de muita parte da Enxouuia, filho de Mahome Bëhaja, 
ho qual Moley Zeyã era primo cõ irmão, & cunhado de Moley Mahomed rei de Fez, 
casado com hüa sua irmã filha de Moley xeque, que fora rei de Fez. A este Moley 
Zeyão tomou Moley Naçar irmão delRei de Fez ho regno de Miquinez, do qual 
despossado, pela muita valia que tinha em Azamor, se veo meter na çidade, pareçëdolhe 
que ho tomariam por senhor ho que hos çidadões nam quiserã por então fazer pelo qual 
respeito veo a Portugal offereçerse a elrei dom Emanuel, pera ho seruir neste negoçio. 
Comtudo na armada iham quatroçentas lanças, em que entrauam algüs acubertados & 
dous mil espingardeiros, & besteiros, & outros soldados, todos dordenança, afora 
bombardeiros & gente do mar. De que ha gente nobre que iha nesta armada de que pude 
saber hos nomes foi ha seguinte, dom Rodrigo de Mello conde de Tëtugal, dom Pedro 
filho do cõde de Penamacor, Luis da Sylueira, que depois foi conde da Sortelha, dom 
Ioão Mascarenhas capitão dos genetes, dõ Nuno Mascarenhas seu irmão, Ioam 
Rodriguez de Sa de Meneses, sobrinho de dom Ioão de Meneses, filho herdeiro de 
Henrrique de Sa, alcaide mor da çidade do Porto, dom Luis de Meneses, dom Antonio 
Dalmeida contador mor, Pero Mascarenhas, dom Henrrique de Meneses, Simão Correa, 
Simão de Sousa Ribeiro, dom Tristam de Meneses, Françisco de Mëdanha, Ioão 
Homem, Simão de Sousa do Së, Ioão Brãdã prouedor das capellas, & Sebastiã 
Rodriguez Berrio, que iha por piloto mor darmada. E por capitães de gente de pe, que 
foi ha primeira que se vio em Portugal de ordenança, Christouão Leitam, & Gaspar Vaz, 
& assi outros fidalgos, & caualleiros que ihã espalhados pela armada, com ha qual dom 
Ioão de Meneses partio do porto de Lisboa ahos xxvj dias do mes de Iulho de M.D.VIII, 
& foi ter a Lagos, õde esteue algüs dias sperando por gente, & nauios do Algarue: & 
dalli com bõ tëpo foi surgir diante da barra do rio Dazamor, na qual depois de surto, 
tendo sua armada junta, entrou com agoas viuas ja sobella noite pelo rio, em dia de 
sancta Clara, doze Dagosto, & logo aho dia seguinte mãdou esbombardear ha çidade, 
aho que hos de dentro respondiam cõ ha sua artelharia, fazendo grandes alaridos, gritas 
& algazaras, quomo ho të de costume toda ha gente daquella prouinçia, lançãdolhe pelo 
rio abaixo balsas de lenha, canas, palha, estopa, tudo açeso cõ fogo dalcatrã de que se 
defendiam cõ muito trabalho, allem do que saiham da çidade muitos a praia a 
escaramuçar: aho que dom Ioão de Meneses nam acodio, sperando recado de Moley 
Zeyam, pera ver se queria, ou podia cumprir cõ ho que tinha prometido a elRei, no qual 
tempo elle mandou recado a dõ Ioam per hum mouro que vinha acõpanhado de 
çinquoëta de cauallo, dizendo que estaua a seruiço delrei dõ Emanuel, aho qual Mouro 
dom Ioão foi falar em hü batel a borda do rio, ho que tudo eram enganos, porque soube 
logo que na çidade hauia mais de oito mil homës de peleja, & que Moley Zeyão sem ter 
conta com ho que tinha prometido, por ja estar dacordo cõ hos da çidade andaua no 
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campo com mais de xvj mil de pe, & de cauallo. Pelo que mandou desembarcar ha gëte, 
cõ determinaçam de dar cõbate a çidade, do que hos Mouros por serem tantos, quomo 
eram, foram mui alegres, por lhes pareçer que tomarião hos nossos as mãos, em çertas 
çiladas que logo ordenarã, entre ha çidade, & ha praia, ho que defeito fezeram, se nam 
fora ho muito esforço de dõ Ioam, & bõ modo que teue em mandar ha gëte, de que fez 
tres capitanias dos de cauallo, de que ha hüa deu aho conde de Tentugal, com çem lãças, 
& ha outra a dom Ioam Mascarenhas, cõ çento, & çinquoenta & elle ficou com ha mais, 
com ha qual, & com ha gente de pe, passando per tres çiladas, que lhe lançaram, em que 
hauia mais de mil, & duzëtos de cauallo, chegou as portas da çidade, leuando diante de 
si hüa grande sõma de pionajë & gente de cauallo dos Mouros, que sairã de dëtro com 
tenção de hos tomarem no meo, cõ has çiladas, hos quaes hos nossos fezeram recolher 
cõ tanta pressa, que hos que estauam em guarda das portas, vendo quanto se chegauam a 
ellas, has fecharam, deixando hos mais dos seus de fora, cõ quë hos nossos trauaram 
hüa braua peleja. Andando ho negoçio trauado desta maneira, sairam hos das çiladas nas 
costas dos dous esquadrões de cauallo, de que eram capitães ho conde de Tentugal, & 
ho capitam dos ginetes, que iham na reçaga de dõ Ioam, & hos apertaram tanto, que foi 
neçessario acudirlhe elle de junto das portas da çidade, onde ja estaua com ha sua gente 
de cauallo: & assi todos juntos se começou ëtrelles de renouar ha peleja, a que acodio 
Moley Zeyam, & ho mesmo faziã hos de pe cõ hos que ficaram fechados defora das 
portas, dos quaes mattaram algüs. Mas quomo do campo recreçesse muita gente de 
cauallo, dõ Ioam de Meneses se recolheo na milhor ordem que pode, cõ toda a gente 
pera ha praia & dahi pera a frota, cõ lhe mattarë dezaseis de cauallo, entre hos quaes 
foram dom Pedro de Noronha, filho do conde de Penamocor, Simão Fogaça, Diogo 
Barreto, dõ Ioam Henrriquez, Henrrique Rodriguez Alcoforado, & Christouã Marquez 
natural de Tomar, & seis piães, & dos mouros, quomo se depois soube, morreram mil, 
& trizëtos, & sessenta, & çinquo, em que entraram çento, & sessenta, & quatro alarues 
de cauallo, hos outros foram dos que sairam da çidade, assi de pe, quomo de caualo. 
Neste recõtro mattaram a Ioã Rodriguez de Sa de Meneses, ho cauallo, & caiho no chão, 
& ho mattaram a elle se lhe nam acodiram Ioão Homë, & Diogo Fernandez de Faria que 
depois foi adail de Goa que mattou ho alcaide que derribara Ioão roiz, & Ioão Roiz ë 
caindo ho alcaide se sobio no seu cauallo, & assi se saluou. Depois de Ioã ser 
embarcado se lhe perderam algüs nauios, tanto por serem augoas mortas, & não poderë 
sair do rio, quomo pela ma ordem, que houue no desamarrar, & derrota que tomaram, 
allem do que lhe queimaram hos da çidade hüa fusta que deu em seco, em que mattaram 
trinta remeiros, que em se defëdendo mattaram tambem xviij dos mouros. Naquella 
noite lhe lançaram outras balsas de fogo, de que se desfezeram com assaz trabalho: pelo 
que vendo dom Ioam quam pouco fructo ja alli podia fazer, mandou a aho outro dia dar 
a vela caminho do estreito de Gibaltar, & pareçe que foi tudo isto guiado per Deos, por 
que se elle nam fezera este caminho, aho tempo que ho fez, Arzila fora tomada de 
Mouros, quomo se logo dira. 

 
CAPITU. xxviii. De quomo elRei de Fez veo çercar Arzilla, & ganhou 

ha vila, & do socorro que lhe veo. 
 
Partido dom Ioam de Meneses da barra Dazamor, seguindo ho regimëto que pera 

isso tinha delRei, se foi aho estreito de Gibaltar, onde andou algüs dias cõ sua frota 
espalhada, com que tomou duas, ou tres fustas de Tutuam, & deixando ha mor parte 
della ë Alcaçer, & por capitã Ioão Rodriguez de Sa de Meneses, seu sobrinho, pessoa de 
que muito cõfiaua, pai de Frãçisco de Sa de Meneses capitam da guarda delRei dom 
Sebastião, que agora Regna & Deos prospere, se veo a Tãger pera se ver com dõ Duarte 
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de Meneses, filho de dom Ioão de Meneses, conde de Tarouca, que era capitam da 
çidade, dõde mandarão recado aho conde de Borba, dom Vasco Coutinho, cunhado de 
dom Ioão, casado com sua irmã, que era capitam Darzila, que compria a seruiço delRei 
verësse pera comunicarem algüas cousas de importançia, pelo que ho Conde së mais 
sperar se veo per terra a Tãger, onde consultando estes tres capitães, sobelo modo que 
terião em tomarem ha villa de Larache, lhes deram recado quomo elRei de Fez vinha 
çercar Arzilla, & que era ja mui perto. Pelo que ho Cõde com ha gente de cauallo que 
trouxera se tornou na mesma hora pera Arzilla, donde logo mandou hos Almocadës, 
Pero de Meneses mourisco, & George Vieira, a descobrir, hos quaes vendo muitos 
fogos no Xercão, que he duas legoas, & mea Darzilla, lhes pareçeo que seria gente 
delRei de Fez, pelo que se deram tal manha, que tomaram algüs Mouros, de que ho 
Conde soube que ho mesmo Rei estaua alli com todo seu exerçito & muitas munições 
de guerra, cõ tençam de vir çercar Arzilla: do que logo auisou dom Ioão, & dõ Duarte. 
Isto foi ahos xix dias do mes Doutubro, de M.D.VIII, hüa quarta feira, & aho outro dia 
chegou todo ho poder delRei de Fez, que se afirma que trazia vinte mil homës de 
cauallo, & çëto, & vinte mil de pe, em que entrauão dez mil besteiros, & espingardeiros, 
com muitas bõbardas, & outras munições de guerra, pera combater, & escalar ha villa, 
ho que logo no mesmo dia começaram de fazer, no qual hos de dentro se defenderam 
atte noite mui esforçadamente. Aho outro dia que era sesta feira em amanheçendo, 
viram hos nossos ha villa çercada de todalas partes cõ infinidade de gëte, & de lõgo da 
praia feitas muitas estãçias de çestos, & pipas cheas darea com suas bõbardas, pera 
defenderem ho porto de mar, & hüs mastos, que estauam aruorados na praia, por balisas 
da entrada do arreçife derrubados. No qual dia vieram cometer ha villa com mantas, 
picões, espingardaria, besteiros, que por serem muitos, nenhum dos nossos podia 
assõmar entre has ameas, nem ahos buracos das seteiras que logo não fosse pregado: E 
por serem tãtos, & na villa não hauer aho todo quatro çentos homës, entre de pe, & de 
cauallo, hos Mouros poseram has mantas aho muro, & ho picaram tam de pressa, & per 
tãtos lugares, que naquelle dia derribaram hum grande lanço, per onde entraram muitos 
delles, aho que ho ho Conde de Borba acodio com obra de çinquoenta de cauallo, & hos 
fez tornar atras, mas porque ho nesta briga ferirão de hüa setada que lhe passou ho braço 
direito, foi constrangido a se ir curar, deixando ha gente encomendada a George Barreto 
seu gërro, mas quomo ho acharam menos, & hos mouros creçessem começaram de se 
retirar, aho que ho Cõde acodio depois de ho curarem, mas quomo ha força dos imigos 
sobrepojasse em muito ho numero dos nossos, foi forçado de se recolher aho Castello, 
ho que tambë fezeram hos que estauam defendëdo ho muro, & assi muitas molheres, 
mininos, & outra gëte desarmada, correndo todos a porta, na qual foi tãta ha pressa, & 
aperto dos mouros que hos seguiam, que por nam entrarem de mestura, ho Conde 
mandou fechar has portas, por de todo se nam perder cõ todos, de maneira que lhe foi 
forçado deixar fora muitos daquelles homës, molheres, & mininos, que hos Mouros alli 
logo mattaram, sem darem vida a pessoa nenhüa, ëtre hos quaes foi Lopo Rabello, que 
tinha a cargo hum cubello onde ho mattaram quomo muito esforçado caualleiro, sem se 
querer sair delle, posto que lhe dixessem que ho Cõde se recolhia pera ho Castello: no 
qual dia se hos Mouros ho cometeram, segundo hos nossos estauão fracos do trabalho 
passado, & atimorizados, por ventura que ho ganharão: mas quis Deos que occupados 
em roubar ha villa, descuidaram de fazer ho que lhes mais importaua. Nesta reuolta 
algüs dos moradores, dos quaes hum era Antonio Cordouil, vendo ha villa entrada, se 
lançaram pelo Muro, pera se saluarem em hüa carauella, ho que Ioam Martïz Dalpoem 
que alli estaua, nam fez, mas antes se deixou ficar sobrancora, varejando com algüas 
bõbardas que tinha a praia, com que mattou muitos mouros, & alli esteue com assaz tra-
balho, aue vinda de dõ Ioão, em que ho ferirão, de setadas, & a todolos que com elle 
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estauam. Antonio Cordouil se foi caminho de Tãger dar auiso a dõ Ioam de Meneses do 
que passaua ho qual encontraram de noite no caminho, porque quomo ho Cõde de 
Borba partio de Tanger pera Arzilla, logo dom Ioam mandou recado a Ioam Rodriguez 
de Sa que se viesse pera Tãger, com hos nauios da frota, que deixara em Alcaçer 
Çeguer, ho qual se partio logo, & em entrando pela baia de Tanger chegou ho recado a 
dom Ioam de Meneses quomo Arzilla era çercada pelo que se partio logo pera la: & no 
mesmo dia que foram xxiij Doutubro, hauëdo tres dias que ha villa era ganhada dos 
Mouros, foi dom Ioam surgir fora do arreçife, por caso da muita artelharia com que hos 
Mouros tirauam das suas estançias, onde esteue tres dias sem entrar, ha hüa por ho mar 
andar de leuadio, & ser ho arreçife muito perigoso, & ha outra, & prinçipal, por nam 
saber se era ho castello ganhado dos Mouros, porque sabendoho, lhe aproueitara pouco 
ho desembarcar, pois nam tinha gëte pera poder em terra pelejar com ho grãde poder 
delRei de Fez. Com tudo por saber ha çerteza do que passaua, mãdou a Rui Garçia que 
depois foi caualleiro da guarda delRei & a Ioam de Mendoça, ambos da sua criaçam, & 
muito esforçados caualleiros, que em hü batel bem esquipado entrassem no arreçife, & 
trabalhassem de hauer fala do Castello, ou algum sinal, hos quaes entraram no arreçife 
com muito perigo, porque da estãçia que estaua diante da porta do Albacar, lhe tirauão 
as bombardadas, toda via ëtraram, & viram no castello hüa janella aberta no apousento 
do Cõde, da qual lhes amostrarão bandeiras com has cruzes & quinas, & hüa molher ë 
cabelo com hum menino nas mãos, bradando, Portugal, Portugal, cõ ho que se tornaram 
mui alegres a dõ Ioão, que logo ordenou que se passassem dos nauios grandes ahos 
pequenos, que com menos perigo podessem entrar no arreçife, algüas bombardas, & 
outras munições de guerra. Neste tempo mãdou ho Conde, Ioão Vaz Galbam, & Ioão de 
Sousa ãbos mouriscos ja Christãos, a nado cõ cartas metidas em pelouros de çera, em 
que daua conta a dom Ioam do aperto em que estaua, & logo tras estes lhe mandou hum 
caualleiro Portugues, grande nadador, per nome Pero da Costa, casado com hüa irmã de 
Lopo Barriga, com recado do modo que hauia de ter no desembarcar, pera com menos 
perigo poder meter no castello gente, & mantimentos, do que tudo tinha muita 
necessidade. 

 
CAPITU. xxix. De quomo dom Ioam entrou no arreçife, & socorreo 

ho castello com gente, & mãtimëtos, & elRei de Fez aleuantou 
ho çerco, & do que elrei dom Emanuel sobre este negoçio fez. 

 
Quomo dõ Ioam teue auiso do Conde de Borba, mandou logo fazer prestes hos 

nauios, que mais façilmente poderiam entrar no & apregoar, que a todolos omiziados 
que aho outro dia saissem em terra, perdoaua ë nome delRei toda sua justiça. Ho que 
assi ordenado, se fez a vela pera ho arreçife, no qual ho primeiro que entrou em hum 
batel, dizem que foi Pero Mascarenhas, que hos mouros feriram estãdo a falla com ho 
Conde de Borba: mas posto que algüs digam que foi Pero Mascarenhas ho primeiro que 
entrou no arreçife, eu achei per lembrãças dignas de fe, que foi Sebastião Rodriguez 
Berrio, hü dos milhores homës de mar, & dos mais esforçados caualleiros que de seu 
tempo houue neste Regno, ho qual eu conheçi, & dous seus sobrinhos nam menos 
destimar que elle, hum per nome Pero Berrio, & outro Ioão Martïz Dalpoë, homës mui 
praticos nas cousas do mar, & mui bõs caualleiros, ou pode ser que fosse Pero 
Mascarenhas no batel de Sebastiam Rodriguez Berrio, & que ambos juntos fallassem 
aho Conde. Mas tornando aho recado que trouxeram, dom Ioão mandou logo apregoar 
que ha primeira pessoa que naquelle dia saisse em terra daria quinhentos cruzados, hos 
quaes ganhou dõ Tristam de Meneses, que iha no batel de Ioão Rodriguez de Sa de 
Meneses, ho qual, & dom Henrrique de Meneses, que ihão na proa do batel, por cõ ho 
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marulho fazer çea voga, deu primeiro cõ ha popa na praia, que foi causa de dõ Tristam 
que iha nella sair primeiro quelles. Aho entrar do arreçife feriram tam mal ho Conde de 
Tëtugal de hum pelouro de bõbarda, que foi constrangido tornarsse a Tanger pera se 
poder milhor curar. Ho Conde de Borba quomo vio ha armada surta, mãdou abrir ha 
porta da treiçam, que vë do castello pera ho albacar, por onde quomo ho tinha mãdado 
dizer a dõ Ioam por Pero da Costa, lançou trinta de cauallo, & algüs caualleiros em que 
confiaua, a pe. Dom Ioam pelos sinaes que lhe ho Conde mandou dizer que faria do 
castello quando esta gëte hauia de sair, conheçeo que era tempo de mandar desembarcar 
hos da frota, pera mor segurança do que mandou tirar com toda ha artelharia, contra a 
praia, que se logo despejou de quãtos mouros nella estauam & em acabãdo de jugar ha 
artelharia, hos bateis, que todos estauam prestes, remaram a terra; dos quaes ho primeiro 
que chegou, foi ho de Ioão Rodriguez de Sa, em que iha dom Tristão, quomo fica dito, 
& ho següdo ho em que iha Ioam Homem, que foi ho primeiro que saiho em terra 
depois dos ja nomeados. Dos capitães ho primeiro que desembarcou com sua gëte, foi 
dom Ioão Mascarenhas capitam dos ginetes: cõ tudo hos mouros nam foram tão 
couardos; que aho desembarcar nam acodissë logo a praia, & trauaram hüa mui cruel 
peleja, em que dambalas partes houue muitos mortos, & feridos, mas ë fim hos nossos 
chegaram a estançia, & cõ ajuda dos que sairam do castello, tomarão nella seis 
bombardas, & metteram na villa pela porta do albacar duzentos homës, hos mais delles 
espingardeiros, & besteiros, & algum mantimëto, poluora, & pelouros, setas, & outras 
munições, com hos quaes entrou ho capitam dos ginetes, no que houue da parte dos 
mouros grande referta, em que morreram algüs delles, & assi dos nossos, de que hum 
foi Emanuel Coutinho, de hüa espingardada que lhe deram pela testa, que foi hum dos 
primeiros que saiho em terra em companhia de Ioam Homem: & aho outro dia ëtraram 
outros tantos, posto que cõ muito perigo, em que mattaram ho Adail Ioão Pimenta de 
hüa espingardada. Com ho qual socorro ho castello se assegurou, que estaua ja tam 
minado, que dentro nas minas pelejauam hos nossos com hos mouros, de que andauam 
tam cãsados, & desuellados, que se ho socorro tardara mais hum dia, elRei de Fez ho 
ganhara, ho qual sabendo que era socorrido, dixe ahos seus, que folgaua muito, por que 
quantos mais entrassem, tantos mais tomaria: aho que lhe hos alcaides Barraxa, & 
Almandarim, pessoas mui prinçipaes antre hos mouros, respõderam, senhor nam vos 
afiuzeis em vosso poder, porque dom Ioam he tam sabedor, & tam manhoso nas cousas 
da guerra, que debaixo dos pes vos vira poer ho fogo. Com tudo elRei nam quis aleuãtar 
ho çerco, & esteue ainda alli oito dias dando cada dia duas vezes combate aho Castello, 
pela manhã, & depois de comer. No dia que se deu ho següdo socorro aho Castello, 
despachou dom Ioam de Meneses hüa carauella cõ ha noua deste çerco a elRei, & 
mandou em outra pedir socorro ahos lugares Dandaluzia, & assi aho conde dom Pedro 
Nauarro, que entam estaua em Gibaltar, com ha armada de Castella, aho que ho 
primeiro que acudio, foi ho corregedor de Xares, em hüa carauella, a remos, bem 
artilhada, & carregada de mantimentos, & trezentos besteiros, com que fez muito 
damno, & estrago nos imigos, porque se aleuantaua da baia, & ihasse poer aho longo da 
villa velha, donde descobria hos mouros que estauam emparados da artelharia do 
Castello, no qual lugar estaua tambem elRei de Fez & nam hauia dia que nam matassem 
muitos delles, porque quomo via que hüa Sphera que tomara na villa cõ que tirauam aho 
castello, se voltaua pera carauella, elle se aleuantaua, & quomo ha tornauam assëtar 
contra ho castello, se tornaua aho mesmo lugar, de maneira que nunca lhe poderam 
chegar, posto que elRei prometesse muito dinheiro a qualquer pessoa que lha 
arrombasse, ho que se nam podëdo fazer, elRei se aleuantou dalli com toda ha outra 
gente, & se foi poer detras datalaia dos paos. Ho conde dom Pedro Nauarro chegou 
Arzilla a hüa terça feira, ho qual com tres mil, & quinhentos soldados que trazia, & com 
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hos que hauia na frota de Portugal, quisera loguo ir cometter ho arraial delRei de Fez, 
mas por ser em terça feira, em que dom Ioam tinha agouro, dissimulou com ho negoçio, 
ho que entendendo ho Conde, assentou cõ elle que fosse aho outro dia: mas elRei de Fez 
sabendo ho socorro que era vindo, mandou no mesmo despejar ha villa, & poerlhe ho 
fogo, no qual hum Mouro fidalgo, que fora captiuo de dom Ioam de Meneses, lhe 
mandou pedir seguro pera ho ir visitar, & darlhe has graças do bom trattamëto que delle 
reçebera sëdo seu captiuo, ho que lhe cõçedeo, & veo cõ xx de cauallo a velo, & na 
pratica lhe deu muitos louuores, dizëdolhe, senhor dõ Ioão quãto vos deue Arzilla, que 
em tal tëpo ha socorrestes, në creo que tamanho negoçio, & contra hü Rei tão poderoso 
quomo ho he elRei de Fez se podera acabar senam por vos. Dõ Ioam lhe respõdeo, que 
mais honrra ganhara elRei de Fez ë entrar em hüa villa de hü tam poderoso Rei quomo 
ho era elRei de Portugal, mas que de hüa cousa se espãtaua muito, que durando ainda ha 
guerra, mãdaua elRei de Fez queimar has casas, porque se tinha võtade de dar batalha, 
terçando por elle ha victoria, teriam hos seus onde se podessem agasalhar: ho mouro lhe 
respondeo, que elRei não mãdara fazer tal cousa, se não que fora desmãdo dos soldados, 
mas que elle lhe iria dar disso cõta, pera que mandasse apagar ho fogo, ho que logo 
elRei mãdou apregoar per todo ho arraial que se fezesse, & ho fogo se apagou: ha 
presumpção foi que elle mesmo veo desconheçido com aquelle mouro seu criado, pera 
ver dõ Ioam, que era cousa que muito desejaua, pela fama que delle tinha. Partido elRei 
de Fez do cãpo aho outro dia entrou dõ Ioam de Meneses na villa, cõ ha bandeira Real 
despregada, deixãdo por capitam do mar Françisco de Mendanha, onde foi reçebido do 
Cõde de Borba, Cõdessa, & toda ha mais gente, quomo homë que a todos dera ha vida, 
& liurara de captiueiro. Ha noua deste çerquo se deu a elrei dom Emanuel ë Euora, a 
hüa terça feira, no qual dia mãdou screuer cartas ahos senhores do Regno, & pessoas 
que ho neste negoçio podiam seruir, & aho Domingo depois de comer, tëdo ja 
despedida muita gente pera ho Algarue, estando na cortina, pera ouuir Missa no 
mosteiro de Sam Françisco, lhe chegou recado quomo ha villa era ganhada pelos 
Mouros, & ho conde de Borba se recolhera no castello. Pelo que sem mais outro 
conselho, dixe a hum seu moço da capella que estaua junto da cortina, per nome Afonso 
Lopez, que depois foi scriuam dalfandega da çidade de Lisboa, que dixesse aho Adaiam 
da capella que ha Missa fosse rezada, & nam houuesse pregaçam: & pelo mesmo 
Afonso Lopez mãdou dizer a Vasqueãnes Corte Real seu veador que lhe mandasse logo 
poer has iguarias na mesa, & a Nicolao de Faria seu estribeiro pequeno que depois foi 
contador da cõmarca da Guarda, que lhe mandasse selar hüa faca baia muito andarëga, 
& hü ginete pera ho paje do arremessã que então era Aluaro de Sousa, que ainda viue, & 
mora na villa Daueiro & cõ so este paje, & algüs sette, ou oito de cauallo que ho 
seguirã, partio Deuora, ë acabãdo de jãtar, së fazer mais que cõ has botas calçadas se 
despedir da Rainha, caminhãdo tam açodadamente, que na serra do Algarue lhe 
arrebentou pelas ilhargas, entre has pernas ha faca em qui iha, õde lhe deram nouas que 
ho castello Darzila era ja socorrido, pelo que tomou dalli ho caminho mais de vagar atte 
Tauira: contudo pareçendolhe que ainda que ho castello estiuesse prouido de gente, & 
mantimentos, que nem por isso ho poderiam saluar, nam lhe indo mais socorro, polos 
continuos, & asperos combates que lhe elRei de Fez cada dia daua, & assi pelas minas 
que tinha feitas, determinou de passar em Africa, no que estando resoluto, se ajütaram 
alli per mar, & per terra ë espaço de çinquo dias passante de vinte mil homës de pe, & 
de cauallo, porque todos acudiram a este rebate, quomo se fora pela prinçipal çidade do 
Regno, & assi chegou muita artelharia, & outras munições de guerra que elle mandara 
vir dos seus almazës de Lisboa, & muitos mantimentos, & nauios pera poderem recolher 
toda esta gente, & munições: mas estando neste proposito ja prestes pera se embarcar, 
lhe veo recado, quomo elRei de Fez aleuantara ho çerco, & se fora pera Alcaçer Quibir, 
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pelo que desistio da viajë, posto que com saber estas nouas, sua determinaçam, & 
vontade fosse passar, se lho nam estoruara ho pareçer dos que em cousa de tanto pelo 
lhe podiam dar conselho: cõ tudo mandou dalli algüs nauios com gëte de guerra, 
mãtimëtos, & munições, & offiçiaes pera se ha villa, & castello fortificarem de nouo, & 
aho conde dom Pedro Nauarro mandou seis mil cruzados de merçe, pelo bom socorro 
que dera ahos Darzilla, hos quaes elle nam quis tomar, excusandosse, que sua Alteza lhe 
nam era em nenhüa obrigaçam, que ho que fezera fora a custa delrei dom Fernando seu 
senhor, & que delle speraua ho galardam de seu seruiço, mas nem por isso deixou elRei 
de fazer muitas merçes, & dar muitas tenças, & habitos em suas vidas, & de seus filhos, 
assi aho corregedor de Xarez, quomo a muitos caualleiros Andaluzes, que as suas 
proprias custas vieram aho socorro Darzilla, em que morreo muita gëte, assi dos 
mouros, quomo dos Portugueses, & Castelhanos, entre hos quaes foram juntamente 
oitenta do corregedor de Xarez, que todos per desastre ficaram debaixo de hum lanço do 
muro que caiho sobrelles. Dom Ioam de Meneses esteue ë Arzilla atte que chegou toda 
ha gente, & munições que lhe elRei mãdou do Algarue, & deixada nella tudo ho que era 
neçessario, cõ dous mil soldados, afora ha gente ordinaria de pe, & de cauallo, & 
offiçiaes pera de nouo refazerem has barreiras, & muros da villa, & castello se tornou 
pera ho Regno, onde foi reçebido delRei quomo ho hü tal caualleiro, & tã bõ capitã 
mereçia. 

 
CAPI. xxx. Do conçerto que se fez antre estes Regnos, & hos de Castella, sobre 
limitações da conquista Dafrica, & recados que el Rei teue do grã capitã 

Gõçalo Fernãdez de Cordoua, & de quomo ho Duque de Medina Sidonia 
& dom Pedro Gyram vierão a elle Regno desauindos delRei dom Fernando, 

& elRei mandou aho regno de Manicongo Ioam 
de Sancta Maria, & outros doze religiosos. 

 
Neste anno de M.D.VIII, por ëtre estes Regnos, & hos de Castella hauer algüas 

diferenças sobellas limitações da conquista que a cada hum delles pertençia, se fez hü 
conçerto, ãtre elrei dom Emanuel, & ha rainha donna Ioãna de Castella, per que elrei 
dom Emanuel faltou ha cõquista que era destes Regnos, desno lugar de Belez da 
Gomeira, atte Melila, & Caçaça, com todalas pouoações que na dita costa ha, por 
estarem na demarcação do regno de Fez, & assi ha fortaleza do pinham de Belez, que 
esta metido no mar jüto da mesma çidade de Belez, a qual ha dita rainha donna Ioãna 
mãdara fazer, pera guarda Dãdaluzia. E por quãto, pela capitulaçam que fez Rui de 
Sousa, & dõ Ioão de Sousa seu filho embaixadores delrei dom Ioão següdo, com elrei 
dom Fernãdo Daragão marido da rainha donna Isabel de Castella (cuja filha herdeira 
esta senhora donna Ioãna era) sobelos limites, & demarcaçoës da banda do Ponëte, per 
onde hauia de ficar ha arraia, & limite do dito regno de Fez, por hauer ahi duuida se 
entre ho cabo de Bojador, & de Nam, donde se começam has marcas, & limites de 
Guine, que he da conquista destes Regnos de Portugal, & por se dizer que nestes limites 
ficauã algüs lugares, & terras que nam eram da conquista do regno de Fez, & que por 
isso ha cõquista destes nã pertëçia a Portugal, foi assentado que ha rainha donna Ioãna 
soltasse, & alargasse toda ha direita que podiam ter hos Reis de Castella, desne Belez da 
Gomeira, conseguindo hos seus lugares que tem do Regno de Fez, atte chegar aho cabo 
do Bojador, & de Nam com pëna de çë mil dobras douro, de peso, a quë quebrasse ha 
capitulaçã, a qual foi feita per dõ Antonio de Noronha, scriuão da puridade delrei dom 
Emanuel, que depois foi conde de Linhares, & per Gomes de Sanctilhena corregedor da 
çidade de Iaë, sobelo que, per algüas duuidas que recreçerão, mandou elRei a Castella 
ho doctor Ioão de Faria, & se acabou tudo quomo cõuinha a paz, & sossego destes dous 
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Regnos. Neste ãno mãdou ho grã capitã Gõçalo Fernãdez de Cordoua duque de Sela, 
recado a elRei per via de Ianne Mendez do esporão seu embaixador, que então andaua 
em Castella, pedindolhe passagem por seus Regnos pera se ir do seruiço delrei dõ 
Fernãdo Rei de Aragão que regia hos regnos de Castella pola rainha dõna Ioãna sua 
filha, molher que fora delrei dõ Phelippe Archeduque Daustria, & senhor dos estados de 
Flãdes, ha qual Rainha dõna Ioanna era mãi do Emperador dõ Carlos quinto, que per 
faleçimëto della socçedeo nos Regnos de Castella, ho que ho dito Duque fazia por 
desgostos que tinha delRei dõ Fernãdo: aho que lhe elRei dõ Emanuel respondeo, 
diuertindo ho do pensamëto em que andaua, que era irsse a Flandes pera ho dito dõ 
Carlos que entam la estaua. No mesmo ãno vieram a este Regno, estãdo elRei ë Euora, 
desauindos do mesmo Rei dom Fernãdo ho Duque de Medina Sidonia, & dõ Pedro 
Gyrão seu cunhado, filho do Cõde Doruenha, do que elrei dõ Emanuel teue desgosto, & 
screueo a Christouã Correa, que estaua entã cõ seus negoçios ë Castella, que desse disso 
suas desculpas a elrei dõ Fernando, que lhe não pareçesse que proçedia isto delle, cõ 
tudo lhes fez bõ gasalhado, & hos recõçiliou cõ elRei dõ Fernãdo, & lhes fez merçes de 
joias, & cauallos ajaezados cõ que se tornaram pera Castella mui satisfeitos da cõpanhia 
que de sua real pessoa reçeberam. No mesmo anno no fim delle mãdou elRei hü 
religioso, per nome Ioão de S. Maria, da ordë do Apostolo, & Euãgelista S. Ioão, que se 
chamão dos azues, cõ doze padres da mesma ordë, aho Regno de Manicongo, pera la 
fazerë hüa egreja, & ensinarë, & pregarë ha Fe de nossa Senhor Iesu Christo: & pera se 
ha egreja fazer mãdou offiçiaes, allë do que deu pera ella ornamëtos, & a todolos que 
foram cõ estes religiosos ordenados pera se la poderë mãter honrradamëte, ho que 
sempre acostumou fazer ë todalas cousas que tocauam a nossa sancta Fe, da qual foi hü 
dos mais zelosos Reis, de quãtos atte seu tëpo houue nestes Regnos. 

 
CAP. xxxi. Do que Afonso Dalbuquerque fez em Çacotora depois da partida 

de Tristam da Cunha, & de quomo se foi dalli a ilha de Ormuz, 
& do que fez atte la chegar. 

 
Partido Tristão da Cunha de Çacotora pera India, quomo fica dito, Afonso 

Dalbuquerque proueo logo nas cousas neçessarias a fortaleza, & assossego dos da ilha 
ho que feito, pareçëdolhe que cõpria mais a seruiço delRei conquistarlhe ho regno de 
Ormuz, que andar as presas no cabo de Gardafum, se fez a vela, ahos xx dias Dagosto 
do mesmo anno de M.D.VII, pera ho cabo de Roçalgate, donde da bãda de Arabia se 
começa ho senhorio do regno de Ormuz. Hos capitães que leuaua debaixo de sua 
bãdeira erã, Françisco de Tauora, & Emanuel Telez, Afonso Lopez da Costa, Antonio 
do Cãpo, Ioam da Noua, & Nuno Vaz de Castel Branco, em hüa fusta que se fez ë 
Çacotora, de madeira que leuaram laurada de Portugal, na qual frota ihão quatroçentos, 
& settëta soldados Portugueses. Cõ esta companhia chegou Afonso Dalbuquerque a 
villa de Calaiate, ahos xxv da dita mes, que he ha primeira que elRei de Ormuz tem 
daquella bãda da Arabia, entrando do cabo pera dëtro do estreito da Persia, onde ho 
Xeque, ou capitam que alli estaua por elRei de Ormuz se conçertou cõ elle de lhe dar 
mãtimëtos de graça, & que Afonso Dalbuquerque se obrigasse a lhe não fazer guerra 
atte assentar seus negoçios cõ elRei. Ho que assi cõcluido hos mãtimëtos forão ëtregues 
naquelle dia, & noite que alli chegou Afonso Dalbuquerque, & pela manhã se fez a vela 
caminho doutra villa, tãbë do senhorio delRei de Ormuz, per nome Curiate, & no 
caminho mãdou que se dessem dos mãtimëtos que houuera em Calaiate a gëte, & 
abrindo algüs fardos de tamaras acharam no meo delles esterco de gado, & varreduras 
de çugidade, de que Afonso Dalbuquerque se escãdalizou, & propos ë sua võtade tomar 
vingança deste escarneo, quomo depois fez, aho que ho tãbë moueo ha informaçam que 
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lhe Gaspar Roïz lingoa deu das injurias que ouuira dizer ahos mouras da villa cõtra hos 
que foram a terra, & de quam ma vontade consentião no dar dos mãtimëtos. Chegado 
Afonso Dalbuquerque a Curiate, que he hü lugar raso, oito legoas de Calaiate, çercado 
de muitos palmares da banda do sertam, ho achou de guerra, porque sabendo ho capitão 
que alli elRei de Ormuz tinha, ho que Afonso Dalbuquerque passara em Calaiate, 
arreçeãdosse que quisesse tambë delle hauer mãtimëtos, ou algü outro tributo, se fez 
forte com tranqueiras, cauas, & gente, com ha qual determinaçam respondeo a hum 
recado que lhe Afonso Dalbuquerque mandou de paz, & amizade, dizendo, que elle lhe 
não podia dar reposta sem ter recado delRei de Ormuz seu senhor do que hauia de fazer: 
pelo que Afonso Dalbuquerque cõ parecer, & cõselho dos outros capitães desembarcou 
em terra cõ assaz trabalho, pola grãde resistëçia que achou nos imigos, que seriam bem 
tres mil, prinçipalmente em hüa trãqueira que estaua a par da praia, pera õde fez 
recolher estes primeiros, & dalli pera ho lugar, & finalmente pera hos palmares, ë que 
morreram delles mais de sessenta & dos nossos tres, & foram feridos vinte. 
Desbaratados assi hos imigos, mãdou saquear ho lugar, em que nam acharão outro 
despojo que mantimentos, por que fezeram sair delle has molheres, & gente que nam era 
pera pelejar, que leuaram tudo ho que ahi hauia de preço. Hos mãtimëtos foram tantos 
que em tres dias, & duas noites que alli esteue ha frota, senam poderam acabar de 
carregar nas naos: acabo dos quaes mandou Afonso Dalbuquerque poer fogo aho lugar, 
& a çinquo naos de Meca, & onze terradas que estauam varadas em terra, ho que tudo 
ardeo com ha mesquita, que era muito fermosa, antes de se ha frota fazer a vela. Dalli se 
partio pera outro lugar delRei de Ormuz dez legoas deste, mais rico, & mais pouoado, & 
de mor tratto, per nome Mazquate, situado ëtre duas serras, em que se faz hüa baia de, 
muito bom surgidouro, & posto que fosse raso quomo Curiate, era ha seruintia delle 
pera a baia, çerrada de serra a serra, com hüa trãqueira de madeira de duas façes 
entulhada de terra, com algüa artelharia, & sos duas portas muito estreitas pera a 
seruintia do mar: aho qual lugar chegou Afõso Dalbuquerque ahos dous dias de 
Septembro, & surgio na baia sem nenhüa resistëçia, onde estãdo sobre cõçerto com ho 
Xeque, que lhe tinha prometido mantimentos per modo de tributo, a elle, & a todolos 
capitães que alli viessem delRei de Portugal, com ha chegada de hum capitão delRei de 
Ormuz, que lhe veo com socorro de mil soldados, se toruou ho assento que tinham feito, 
& ho Xeque foi mal trattado por nã querer cõsentir em se quebrar ho que tinha 
prometido a Afonso Dalbuquerque. Cõ ha vinda deste capitam se pos ho lugar em armas 
com bem tres mil homës de peleja, mercadores, & moradores, afora hos mil que cõ elle 
vierão. Afonso Dalbuquerque vendo ho que determinaua, mandou esbõbardear ho lugar 
toda hüa noite, & aho outro dia, que eram çinquo de Septembro, no romper da alua 
saiho em terra com sua gente repartida em tres esquadrões, dos quaes eram capitães de 
hum, Frãçisco de Tauora, & Afonso Lopez da Costa que hauiam de cometter hü dos 
cabos da trãqueira, & do outro eram capitães Ioão da Noua, & Antonio do Cãpo pera 
cometterë ho outro, & Afonso Dalbuquerque cõ Emanuel Telez hauiam de dar no meo 
della. Hos primeiros que chegaram a Trãqueira foram Françisco de Tauora, & Afonso 
Lopez da Costa, onde desëbarcaram per debaixo de muitos tiros de bombardas, & 
frechadas com tudo fezeram recolher pera dentro hüa boa somma de mouros que hos alli 
vieram aguardar, & poseram daquella banda fogo a trãqueira, que se logo ateou de sorte 
que não ho podendo sofrer, hos mouros se forão acolhendo pera ho meio della, onde 
Afonso Dalbuquerque ja estaua, & alli se trauou hüa braua peleja, mas em fim hos 
nossos que ja estauão jütos com Afonso Dalbuquerque, fezeram recolher hos imigos 
pera ho lugar, & seguindolhes ho alcançe, hos lãçaram fora delle de maneira que em 
spaço de quatro horas, foi ganhado, onde hos nossos estiueram oito dias continuos, sem 
hos da terra hos virem cometter, nos quaes ho saquearam, & derribaram ha mesquita, 
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que era hüa muito fermosa casa, & poseram fogo aho lugar, de que ardeo todo. Entre 
hos que morreram dos imigos, que passaram de oitenta, foi hum delles ho Xeque que 
fezera ho conçerto cõ Afonso Dalbuquerque, ho qual fugindo pera ha serra, em sobindo 
hüa ladeira, se voltou pera hos que ho seguiam, dizendolhe, que elle era sem culpa de se 
hos da çidade reuoltarem, & por na cõpanhia não hauer quem se mouesse de piedade, 
ahos sinaes que daua de pedir misericordia, ho mattaram, sendo a isto presente dom 
Antonio de Noronha, que iha por capitam deste alcãçe, & apos elle mattaram vinte seus 
familiares que ho seguião. Acabado este negoçio, em que morreram oito Portugueses, 
Afonso Dalbuquerque se partio dalli ahos xvj dias do dito mes de Septëbro de M.D.VII, 
& foi surgir diante doutro lugar delRei de Ormuz, chamado Soar, em que tinha hüa 
fortaleza, ho capitam da qual era entam ido a Ormuz, & deixara ë seu lugar hum seu 
cunhado; que sabendo ho que Afonso Dalbuquerque fezera nos lugares atras, lha 
ëtregou paçificamente, & se fez vassalo, & tributario a ahos Reis de Portugal. Deste 
lugar se foi Afonso Dalbuquerque a hüa villa delRei de Ormuz, per nome Orfaçam, 
çercada de muros baixos, em que hauia algüas bõbardas roqueiras, villa bem arruada, & 
de boas casas, de pedra, & cal, com seus sobrados, & terrados: & posto que nella 
estiuesse por Regedor hü Capitam, delRei de Ormuz, homem esforçado, & pratico nas 
cousas da guerra, ho desmaio foi tamanho nos moradores da villa que em vendo ancorar 
has nossas naos, ha começarão logo a despejar, de maneira que naquella noite tiraram 
todalas mercadorias, & moueis que nella hauia. Ho que sabido per Afonso 
Dalbuquerque, saiho pela manhã em terra, & mandou a dõ Antonio de Noronha seu 
sobrinho, que fosse contra ho sertam com çem soldados, per onde caminhou quasi hüa 
legoa sem achar outra resistëçia que de hüs poucos de homës de cauallo, que jütamente 
lhe faziam rosto, & se acolhiam sem lhe poder chegar, & por ha calma ser grãde, & hos 
nossos irem cansados se tornou pera villa, com xxij homës, & molheres que captiuou. 
Nesta villa esteue Afonso Dalbuquerque tres dias mandando recolher ho despojo que se 
achou, em que houue algüa artelharia, & poluora: ho que feito, & tomados hos man-
timentos neçessarios, mandou queimar ha villa, da qual, que he ha derradeira da costa 
de Arabia do senhorio delRei de Ormuz, se fez a vela pera a mesma ilha, onde ho Rei 
reside ha mor parte do tempo, pelo grande proueito que reçebe do muito tratto que nella 
ha. 

 
CAPITU. xxxii. Do sitio da ilha de Ormuz, e prinçipio da çidade, & costumes 

da gente, & dos aperçibimëtos que se fezeram pera reçeberem 
Afonso Dalbuquerque de guerra. 

 
A ilha de Ormuz a que Ptholomeu chama Armazõ, & hos da terra Gerum, esta 

situada quasi na boca do mar da Persia, da parte de dentro, tera de roda quatro legoas, ha 
della a terra firme, da bãda de Arabia dez, & tres a da Persia, & assi na outra quomo 
nesta tem muitas çidades, villas, fortalezas, lugares rasos, & outras ilhas. He muito seca, 
& esterile de todo genero de mantimentos, nem tem outros senam hos que lhe vë das 
ilhas de Queixome, Larec, & outras, & assi do Mogastam, que he terra firme, defronte 
de Ormuz, & ho mesmo he daguoa, porque nella nam ha senam tres poços de que se 
possa beber, hüa legoa da cidade onde chamam Corübaca, ho demais sam çisternas, & 
poços solobros. Ha nella hüa serra pequena, que de hüa banda tem vieiros denxofre, & 
da outra hüa mina de sal em pedra, que has naos leuam dalli por lastro: tem dous portos 
de muito bom surgidouro, pera naos grandes, hum da banda do Leuante, & outro do 
Ponëte. Em hüa ponta desta ilha, entre estes dous portos, por respeito das muitas naos 
que alli vem de Arabia, Persia, & India, & doutras partes, se começou pouco a pouco 
fazer hüa çidade, que veo ser de grão tratto, aque do nome da ilha chamão Ormuz, 
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çidade rasa, muito bë arruada, de muitas, & mui nobres casas de pedra, gesso, & cal, cõ 
seus sobrados, & terrados, em que hos Reis tem hüs paços em moda de fortaleza, & por 
ha terra ser muito quente, tem todolos moradores no meo das casas hüas chamines com 
cataventos, com que has refrescam por dëtro, & se defendem da calma: vem a ella 
cafilas, ou recouas de muitas partes, quomo de Maracãte; Tauriz, Caxem, & doutras 
çidades da Persia & Arabia, que trazem muitas, & mui ricas mercadorias, & muitos 
cauallos que dalli leuam pera India, que la vendem, por duzëtos, trezentos, quatro 
çentos, quinhëtos, & seis çëtos pardaos, & algüs por mais. Hos moradores desta çidade, 
pela mor parte sam Arabios, & Persios, dados a viços, & muito çiosos das molheres, & 
cõ rezam, por ellas serem muito fermosas, has quaes quãdo vam fora de casa leuão hos 
rostos cubertos, de maneira que has nam podem conheçer: hos homës sam bë dispostos, 
& grandes caualgadores: Haueria entam na çidade passãte de duzentos de cauallo dos 
moradores della, hos quaes tem por exerçiçio jugar ha choca a cauallo, no que sam tam 
destros que espãtam hos estrangeiros que hos vë jugar: sam muito musicos, & dados a 
trouas, andam bem trattados de suas pessoas, com pannos de seda, chamalotes, 
brocadilhos, & algodam. Trazë continuamëte, assi na paz, quomo na guerra armas 
offensiuas, & defensiuas, ha entrelles homës de muito tratto, de que vieram muitos 
delles a ser mui ricos, & poderosos: todolos mantimentos se vendem a peso, atte ha 
lenha, & quem falsa peso, ou medida he castigado së remissam, & tem este erro por tam 
grãde, que ho abominam mais que nenhum outro genero de peccado, porque dizem que 
he em perjuizo de toda ha Repubica. Të em tudo tanta poliçia, & usam tanto ho 
exerçiçio das letras, que em hüa casa que pera isso edeficaram nesta çidade, vem 
todolos dias ler hü homem docto, Chronicas, & Historias de Alexandre, & Dario, & 
outras antiguas, & modernas, & liuros de doctrina, ha qual liçam vem ouuir muitos 
homës, assi velhos, quomo mançebos, cousa muito digna de louuar, & que pareçe que 
hos Venezeanos tomarão destes, ou estes delles, porque em Veneza, nam estando mais 
que çinquo legoas de Padua, Uniuersidade çelebre, se faz ho mesmo, & se lem em casas 
publicas, duas lições no dia, hüa em Philosophia, & outra em humanidade, & historias, 
das quaes lições eu ouui muitas estando naquella çidade, & de homës mui doctos, & do 
que me mais espãtei, foi ver nellas lições muitos gentis homës, de çinquoenta, sessenta, 
setenta annos, de que hos mais delles erã dos prinçipaes do cõselho, & de todo ho 
gouerno da Republica, donde acabada ha liçam se iham aho Senado, ou a outros lugares 
a trattar cada hü delles ho offiçio que tinha a cargo. Mas tornãdo a Afonso 
Dalbuquerque depois que partio de Orfação veo ter aho cabo de Moçãdomo, onde da 
bãda de terra firme Darabia faz fim ho senhorio delRei de Ormuz, & delle a outra banda 
da terra da Persia hauera quinze legoas de trauessa, em que ha algüas ilhas, das quaes ha 
prinçipal he ha de Gerum, õde esta situada ha çidade de Ormuz, aque Afonso 
Dalbuquerque veo ter, sendo ella, & todo ho Regno regido per hum Mouro capado 
muito bom caualleiro, natural de Bengala, per nome Cojeatar, por ho Rei que entam 
regnaua, per nome Çeifadim nam ser de mais que de doze annos. Este Cojeatar tëdo 
auiso do que Afonso Dalbuquerque vinha fazendo polas villas do regno de Ormuz per 
onde passaua, se aperçebeo pera ho reçeber de guerra, & lha fazer com sessenta naos 
destrangeiros que aquelle tempo estauam no porto de Ormuz, em que ëtrauam hüa 
delRei de Cambaia per nome Meri, que era doito çëtos toneis, & trazia muitos soldados 
fartaques, abexïs, & outra do Prinçipe de Cambaia, somenos desta, ambas muito bem 
artilhadas, & prouidas de muitas munições de guerra. Allem destas sessëta naos hauia 
muitos nauios da terra aque chamam terradas, que seruem dacarretar mantimentos, & 
aguoa do sertam, & das outras ilhas a Ormuz, nas quaes todas, & nas naos dos 
mercadores, pos muita artelharia, & gëte de guerra, de maneira que assi nella armada, 
quomo na da çidade, teria Cojeatar dez mil homës de peleja, que começara dajuntar 
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desno dia que soube nouas da vinda de Afonso Dalbuquerque, que chegou aho porto de 
Ormuz, ahos xxv dias de Septëbro.  

 
CAPITU. xxxiii, Do que Afonso Dalbuquerque fez em chegando 

a çidade de Ormuz. 
 
Depois que Afonso Dalbuquerque descobrio ho surgidouro onde has naos dos 

mouros estauam ancoradas, mandou chamar hos capitães da frota a sua nao, & com elles 
teue conselho, no qual houue varios pareçeres, mas em fim se assentou, que se houuesse 
de hauer guerra que pelejassem cõ has naos dos mouros ante de cometer a çidade, & que 
Afonso Dalbuquerque fosse surgir jüto da nao Meri delRei de Cambaia, & Ioão da Noua 
da do Prinçipe, & Françisco de Tauora doutra, das que lhe pareçesse que estauã milhor 
armadas, & pelo cõseguinte hos outros capitães. Ancorada ha frota, Afonso 
Dalbuquerque mãdou dizer a elRei, que elle vinha alli pera com elle trattar pazes, & 
amizade em nome delRei de Portugal seu senhor, & poer aquella çidade a sua obediëçia 
que se lha quisesse entregar pacificamente, elle ho deixaria viuer em seu estado, & ahos 
seus, em todalas liberdades, quomo ho atte alli fezeram, & ho defenderia, & a todo seu 
Regno, & senhorios de quem ho quisesse enojar, & que ho mesmo farião sempre 
todolos capitães delRei seu senhor. Com ha reposta deste recado lhe mandou elRei hü 
mouro (que depois veo a este Regno) per nome Cojebeirame, com hüa carta assinada 
por elle, & por Cojeatar, ho qual mouro reçebeo cõ muito aparato, sem querer tomar hü 
presente de fructas que lhe elRei mandaua, dizendo, que nam hauia de açeitar nada de 
homës que ainda não tinha por amigos, & que quanto a carta, se era verdade que queria 
com elle paz, & amizade, quomo nella dizia, que atte ho outro dia pela manhã lhe 
mandassë recado çerto do modo que nisso queria ter. Cõ ha reposta deste recado tornou 
Cojebeirame, dizendo que elRei queria paz, & que hos Portugueses poderiam ir 
seguramente a çidade fazer ho que lhes comprisse, aqueixãdosse elRei a Afonso 
Dalbuquerque do mao trattamento que fezera ahos seus lugares per onde passara, aho 
que dãdo suas desculpas, ho tornou a despedir, per quem elRei mandou autros recados, 
mas tudo eram dilações que usaua Cojeatar, sperando hüa armada que naquella noite 
chegou com muita gente da terra firme a socorrer ha çidade, cõ ho que ficou tam ufano, 
que mandou apregoar que ninguem mattasse Portugues, senam que hos tomassem viuos 
pera se elRei seruir delles na guerra, mandando naquella noite poer todalas naos grossas 
delõgo da praia, pera com ellas defender ha çidade, allë disto ordenou, que se has nossas 
naos se desamarrassem, pera irem cometter has da sua armada, que has terradas, em que 
tinha muita artelharia, & gëte, has çercassem pola banda do mar, porque assi çercadas 
de todalas partes, seria impossiuel poderensse defender. Aho outro dia pela manhã, que 
ha frota dos imigos apareçeo nesta ordem, vio Afonso Dalbuquerque que tinhão võtade 
de pelejar: pelo que mãdou no mesmo instãte aleuãtar has ancoras que ficauã da bãda do 
mar, pera que has fossë surgir nas gorias das dos mouros. Ho que vendo Cojeatar abalou 
logo da praia cõ todalas terradas em ordë, começãdo de çercar ha nossa frota, ho qual 
em abalando hos das suas naos abriram has portinholas, ho que atte alli nam fezeram, 
começando de seruir has nossas de muitos tiros dartelharia, frechas, & lanças 
darremesso, que tam juntas estauam hüas das outras. Afonso Dalbuquerque em vëdo 
abrir has portinholas, mandou antes que nenhüs dos tiros das naos dos mouros 
desparassem, poer fogo a hum camello contra a nao Meri, que lhe deu em hüa entena 
que trazia de fora da murada com que mattou, & ferio muitos delles. Trauada esta peleja 
de hüa frota a outra, Cojeatar se vinha chegando da banda do mar pera nossa, cõtra a 
qual depois de ha ter çercada, mãdou desparar a sua artelharia, por debaixo da fumaça 
da qual, & da com que lhe respondião da nossa frota fazia chegar hos seus a tiro de 
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frecha, das quaes lançauam tãtas dentro nas nossas naos, que ëcobriam ho çeo, & seriam 
muitos, mas isto durou pouco, porque ha nossa artelharia meteo tãtas destas terradas no 
fundo, que has outras tomarão por partido arredarense, de que has mais se acolherã pera 
terra firme, & Cojeatar se foi com has suas pera elRei, que do çerame estaua vëdo esta 
batalha, ha qual foi tam aspera, que muitos dos çidadãos fugiram pera dëtro da ilha, & 
muitas molheres prenhes moueram do estrõdo da artelharia, & foi tamanha ha 
desordem, & medo dos imigos, que em fogindo tirauam tam sem tëto cõ has frechas que 
se mattauam muitos hüs ahos outros, dos quaes corpos mortos, que per spaço de tres 
dias andaram sobela aguoa, recolheram hos nossos hü grãde despojo. Has naos dos 
imigos fezerã mui bem seu offiçio, em quanto Cojeatar andaua rodeãdo, & cõbatendo ha 
nossa frota: no qual tempo com hum tiro grosso cõ que tirauam da nao Çyrne, 
arrombaram ha do Prinçipe de Cambaia de maneira que se foi aho fundo, & tras ella 
com ho tiro da mesma bombarda outra das milhores armadas, que era de Miliquiaz 
senhor de Dio, nas quaes, & na Meri tinha elRei de Ormuz toda sua sperança. Ha gente 
que hauia nestas naos ficou toda sobela aguoa, ho que vendo hos das outras, que 
estauam ja bem mal trattadas, se lançaram todos aho mar pera se saluarem a nado: ho 
que vendo Afonso Dalbuquerque, mandou pojar gente nos bateis, pera mattarem 
daquelles, hos que podessem, ho que executaram bem a sua võtade, com tudo hos da 
nao Meri ha nam desempararam, porque posto que estiuesse destroçada da nossa 
artelharia, ho capitam era mui bõ caualleiro, & tinha muita, & boa gente consigo. Ho 
que vëdo hos nossos ha foram cometter com algüs bateis da frota, em que iham George 
Barreto de Crasto, George da Sylueira, Aires de Sousa chichorro, Duarte de Sousa, 
Nicolao Dãdrade, Antonio da Costa, irmão Dafonso Lopez da Costa, Lisuarte de 
Freitas, Antonio de Sa, Antonio Fragoso, Ioão Estam scriuam darmada, Iaimes Teixeira, 
Lourenço da Sylua, hum fidalgo castelhano, Nuno Vaz de Castel Branco, Ioam Teixeira, 
filho de Ioão Peçanha de Alanquer, Gaspar Diaz alferez de Afonso Dalbuquerque, Iãne 
Mëdez Botelho, Lourenço da Sylua, Gonçalo Queimado, Iãne Mëdez da ilha, Pero Cão, 
& outros, antre hos quaes foi Pero Gonçaluez piloto da frota que sobio primeiro, sem 
achar resistençia, por quanto hos imigos vëdo hos encaminhar pera nao, pera que 
cuidassem que se lançaram tambem aho mar, se esconderam todos debaixo da cuberta, 
& pareçëdo aho piloto depois que sobio sobelo bordo da nao que nam hauia nella gente, 
ho dixe ahos que ainda estauam nos bateis, pelo que disistiram de entrar por seguirem 
ho alcãçe ahos que andauam nadando. Mas hos da nao quomo viram ho piloto, & Pero 
Fernãdez marinheiro, & Gaspar Diaz alferez, que sobiram tras elle, sairam debaixo da 
cuberta, & as frechadas hos começaram de trattar mal, do que se emparauam cõ muito 
trabalho, bradando ahos bateis que lhes acodissem, que ha nao estaua chea de mouros, 
ho que nam poderão fazer tam asinha, por ha nao ser alterosa, que ja nam achassem 
estes tres muito feridos: mas depois de entrarem andaram hum bom pedaço ahos botes 
cõ hos mouros que acharam na tolda, atte hos fazerë recolher pera popa, que tinhão 
atrauessada com ha verga da nao, & vela, no que se hos nossos embaraçaram, & 
detiueram algü tãto, por se hos mouros defenderë, mui esforçadamëte as frechadas, & 
com lãças, & dardos darremesso, com tudo elles forão entrados, & mortos algüs delles, 
porque hos mais se lãçaram aho mar, hos quaes hos nossos seguiram nos bateis, de que 
mattaram tantos, & dos outros que andauam nadando, perseguidos tambem dos outros 
nossos bateis, que ha aguoa foi toda tinta em sangue. George Barreto que iha por 
capitam dos que foram cometter ha nao Meri, depois de ha ter despejada dos mouros, 
deixou nella algüs Portugueses, mandãdolhes que com ha artelharia que nella hauia 
varejassë ha çidade, ho que fezerão bem a sua võtade. Nam achãdo ja hos nossos quë 
mattassem sobela aguoa, poseram fogo a algüas terradas que tomaram nesta reuolta, & 
se apoderaram de todalas naos dos mouros, aque Afonso Dalbuquerque mandou poer ho 
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fogo as que estauã afastadas da nossa frota, & as outras que estauam junto della 
arrombar, & meter no fundo, & logo no mesmo instante elle cõ ho esquife da sua nao, & 
batel, & outros ëcaminhou pera ha Çerame onde ainda elRei estaua, & Cojeatar com elle 
espantados de verem tamanha destroiçam, dõde se logo acolheram pera dentro da 
çidade, & ho esquife chegou tam perto do Çerame, que hos que nelle estauão feriram 
Afonso Dalbuquerque, & outras pessoas as frechadas, de que ho pior ferido foi Emanuel 
Telez de hüa que lhe deu no rosto. Dalli foi Afonso Dalbuquerque correndo de longo da 
ribeira, onde mãdou poer fogo, & cortalas amarras a mais de trinta velas, has quaes com 
ho vëto forão dar consigo na costa, da banda da Persia, & passando a diante chegou aho 
varadouro das naos, em que estauam çento, & corenta breadas, & cõçertadas pera se 
lançarë aho mar, a que mandou poer ho fogo, & assi a hum arrabalde que estaua junto 
delle, em que hauia hüa mui fermosa mesquita. No qual negoçio ãdauam ja hos nossos 
tam açesos que quiseram entrar ha çidade por aquella banda, se lho Afonso 
Dalbuquerque nam defendera, por dentro nella hauer muita gente de guerra, & hos 
nossos serë tam poucos quomo erão: do que reçeoso hos fez logo recolher ahos bateis, 
pera delles as bõbardadas varejarë ho varadouro, se hos da cidade saissem apagar ho 
fogo. Esta peleja durou bem oito horas, em que morreram dez Portugueses, & foram 
feridos mais de çinquoenta, antre hos quaes Gaspar Diaz alferez perdeo ha mão direita, 
que lhe na nao Meri hum mouro cortou de hum golpe, de que lhe caiho ahos pes 
juntamëte cõ ha espada, pelo qual aleijam lhe deu Afonso Dalbuquerque dez mil reaes 
de tença ë sua vida: dos mouros morrerã quasi dous mil. Ho espanto, & tristeza foi 
tamanho ë todolos da çidade por caso do fogo que se posera as naos por aquella ser ha 
mor riqueza que tinham, que no mesmo instante, elRei, & Cojeatar per cõselho de Raix 
Nordim, que era guazil mor, mãdaram pedir paz a Afonso Dalbuquerque per 
Cojebeirame, & outro mouro natural do Regno de Grada, per nome Abadala, que falaua 
bë castelhano. Estes ha primeira cousa que lhe dixeram foi, que elRei, a quem ha menos 
parte da culpa do que era feito cabia por sua pouca idade, lhe mãdaua pedir que desse 
seguro ahos da cidade pera sairem aho varadouro apagar ho fogo que andaua nas naos, 
& que elle se sobmetia a obediençia delRei de Portugal, com todalas condições que lhe 
a elle pareçessem honestas, no contrattar das quaes usaria de seu conselho quomo de 
pai, em cujo lugar ho queria ter dalli por diante. Afonso Dalbuquerque lhe respondeo, 
que aquillo lhe houuera de mãdar dizer mais çedo, por euitar ho dano que ja tinha 
reçebido, que quanto aho das naos que viessem hos da çidade seguramente apagar ho 
fogo, & assi ho do arrabalde, & que do que tocaua as pazes mãdasse logo algüas 
pessoas prinçipaes de sua corte, pera has assentarem: dos quaes mouros reteue Afonso 
Dalbuquerque Abedala, & Cojebeirame despedio com ho recado, & elle se recolheo a 
frota com hos outros capitães. Depois de Afonso Dalbuquerque ser na sua nao, logo 
dahi a pouco tornou Cojebeirame, dizendo que por ser ja muito tarde lhe mãdaua elRei 
pedir que fosse contente de sperar atte ho outro dia pela manhã, que elle mandaria has 
pessoas com que hauia de contrattar, & que disso se tiuesse por seguro: ho que se assi 
fez, & antre hos que a isso viera ho prinçipal foi Raix Nordim guazil mor, & has pazes 
depois de muitas alterações se assentaram no modo seguinte. 

¶ Item. Que elrei Çeifadim rei de Ormuz, segundo deste nome, se fazia vassallo 
delrei dom Emanuel de Portugal, & de tributo lhe pagaria cadanno de pareas quinze mil 
xerafins douro, pagos em ouro, prata & aljofar: & que allë destes pera ajuda das 
despesas que se fezeram naquella guerra, & pera a paga da gëte lhe daria logo çinquo 
mil xerafins do preço, & valia dos outros. 

¶ Item. Que elRei daria em qualquer parte da çidade de que Afonso Dalbuquerque 
fosse contente, lugar pera se fazer hüa fortaleza, & que em quanto se nam acabasse lhe 
daria casas na çidade, a sua custa junto della, pera se recolher ha gente Portuguesa. 
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Destes, & doutros artigos contheudos nas ditas capitulações, se fezeram duas patentes, 
hüa scripta em papel com letras douro, & pontos azues, em lingoa Persia, pera ficar a 
Afonso Dalbuquerque, & outra em lingoa Arabia pera mandar a elrei dom Emanuel, & 
esta era de hüa lamina douro, do tamanho de hüa folha de papel, abertas has letras aho 
boril, com hüas brochas douro. Estas scripturas ambas eram assinadas por elRei, por 
Cojeatar, & por Raix Nordim guazil mor, & em cada hüa tres sellos pëdentes, per 
cadeas douro, de que ho do meo era delRei em ouro, & ho da mão direita, da famosa 
çidade de Ormuz, & ho da ezquerda de Cojeatar, ambos de prata. Has quaes entregaram 
ambas a Afonso Dalbuquerque, metidas cadahüa em hüa caixa de prata, que lhes tambë 
deu em lingoa Portuguesa hüa patente feita per Ioam Estam scriuam darmada, com 
todalas clausulas, & pontos neçessarios a confirmaçam destas pazes, que deste modo 
foram por entam cõcluidas, & assentadas. 

 
CAPITU. xxxiiii. De quomo se Afonso Dalbuquerque vio com elRei de Ormuz, 

& dalgüas cousas que logo socçederam, que foram 
causa de se ha guerra começar de nouo. 

 
Assentadas assi has pazes, & ëtregues has capitulações, quomo fica dito, elRei 

mandou pedir hüa bandeira a Afonso Dalbuquerque das armas de Portugal, que foi 
reçebida na çidade cõ muita alegria, & aruorada na torre dos paços delRei, & pera mor 
firmeza desta amizade, & confederaçam, ordenaram de se verë em terra, pera ho que 
Afonso Dalbuquerque com todolos capitães da frota se foi aho Çerame, onde elRei ho 
veo reçeber a hüa varãda, que saiha aho mar, toldada, & alcatifada de panos douros, & 
seda, acompanhado de Cojeatar, Raix Nordim, & outras pessoas prinçipaes de sua corte. 
Hos quaes depois de fallarem todos tres hü pouco em pe, derão hum scabello a Afonso 
Dalbuquerque, & elRei com Cojeatar, & Raix Nordim se assentaram no chão sobre hüa 
alcatifa, segundo seu costume, onde estiueram praticando hum grande pedaço, 
fazëdosse offereçimentos de hüa parte a outra, nomeando estes logo alli ho lugar em que 
se hauia de fazer ha fortaleza, & dar ha casa pera se recolher ha gëte. Ho que assentado, 
elRei, & estes seus dous gouernadores jurarão no Moçafo de sua lei, de mãterem has 
pazes, assi quomo has tinham cõfirmadas, & ho mesmo fez Afonso Dalbuquerque em 
hü liuro dos Euangelhos. Isto acabado se despedio delRei, & dos outros senhores, 
mostrando cada hum delles grandes sinaes damizade, & se tornou pera frota, seguindo 
tras elle hum presente, que lhe elRei mandou, em que entrauam hü çinto douro, & 
pedraria, & hüa adaga do jaez, & quatro aneis cada hum com hüa muito rica pedra, & 
hum cauallo fouueiro Arabio mui bem ajaezado, & outras peças, & a cada capitam ha 
sua. Afonso Dalbuquerque reçebeo este presente, estando ja na nao, a troquo do qual 
mandou outro a elRei de peças douro, & prata, feitas em Portugal, que elle estimou 
muito, & logo aho outro dia mandou Afonso Dalbuquerque Pero Vaz Dorta, que iha 
prouido de Portugal da alcaidaria mor desta fortaleza, que fosse tomar posse da casa que 
lhe elRei dera, pera se recolher ha gente em quanto se ha fortaleza fazia, ha qual lhe foi 
logo entregue, & deste modo teue Afonso Dalbuquerque ha paz por tam segura, que 
mandou tirar a monte a sua nao, & ha de Françisco de Tauora, & juntamente proçeder 
na obra da fortaleza, que se começou a vintaquatro dias do mes Doutubro de Mil, & 
quinhentos & sette, a que pos nome, Nossa Senhora da Victoria, em que elle em pessoa 
andaua, & lançou ha primeira pedra do fundamento. Ha porta prinçipal da torre era de 
tres ãcoras de marmore muito grossas, que foram da nao Meri delRei de Cambaia, pelas 
quaes hos Mouros dauam muito dinheiro, mas elle lhas nam quis nunca dar: E porque 
arreçeaua que hos Mouros (pelo odio que tem ahos Christãos, & pola pouca verdade que 
trattam) buscassem meos, & modos de estoruar esta obra, mãdou conçertar, & artilhar 
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hüa terrada, em que estaua ho mais do tempo, em hüa ponta darea que se faz na mesma 
ilha defronte da çidade, a par dos paços delRei, na qual ponta se fazia ha fortaleza, em 
que todos seruiam cada hum per seu gyro, sem disso ser nenhüa pessoa excusa, per 
muito nobre que fosse, pera ho que elRei de Ormuz tambem mandaua prouer de todalas 
cousas neçessarias. E porque antre hos da çidade, & hos nossos começaua de hauer 
muitas diferenças, & brigas sobre negoçios particulares, ordenou elRei, per conselho de 
Raix Nordim que quatroçentos frecheiros dos seus andassem de dia repartidos pela 
çidade, pera acodirem ahos nossos se hos da terra hos quisessem anojar, & que elles 
todos jütos guardassem, & vigiassem de noite da banda da terra ha casa em que se 
recolhiam, & pela muita amizade que elle Raix Nordim mostraua a todalas cousas do 
seruiço delRei dom Emanuel, Afonso Dalbuquerque lhe houue perdão pera dous seus 
filhos que conjuraram contra elRei de Ormuz pera ho mattarem, hum per nome Raix 
Delamixa seu porteiro mor, & outro Raix Xerafe seu guarda mor, & hos fez vir da terra 
do Xeque Ismael, onde andauam desterrados, depois da chegada dos quaes a Ormuz 
vieram dous ëbaixadores per via do Senhor de Xiraz, & por este senhor ser vassalo do 
Xeque Ismael, que he Rei da mor parte da Persia, & mui vizinho aho Regno de Ormuz, 
tinha cuidado darrecadar çertas pareas, & tributo que hos Reis de Ormuz pagauam 
cadanno aho Xeque Ismael, hos quaes embaixadores has vinham pedir, do que elRei 
mandou dar conta a Afonso Dalbuquerque per Cojeatar, & per Raix Nordim dizendolhe, 
que estes embaixadores despedira ho Xeque Ismael depois de saber que elle viera 
aquella çidade, & ha fezera tributaria, com todo ho Regno a elRei de Portugal, que elle 
tinha ja em lugar de irmão, & defensor, que por este respeito lhe pareçia que a reposta 
desta embaixada lhe tocaua mais a elle, que a nenhüa outra pessoa. Afonso 
Dalbuquerque lhe mudou dizer que descançasse, que elle satisfaria a embaixada: pelo 
que mandou logo visitar hos embaixadores com hü presente de pilouros de bombardas, 
arcabuzes, espingardas, & setas misturadas cõ ferros de lanças, dizendolhe que aquella 
era ha moeda em que elrei dom Emanuel de Portugal, & da India, & de Ormuz seu 
senhor pagaua ho tributo, & pareas a quem has pedia, ahos Reis, & senhores seus 
vassallos, do qual recado escandalizados hos embaixadores se viram com Cojeatar, aho 
que lhes respondeo, que nam podia elRei de Ormuz pagar dous tributos, & que com ha 
reposta de Afonso Dalbuquerque se podiam tornar, sobela qual ho xeque Ismael podia 
ordenar ho que lhe bem pareçesse. Neste tempo tinha ja Afonso Dalbuquerque posta ha 
fortaleza em altura pera se poder defender, pelo que começaram hos capitães de fingir 
que seria mais seruiço delRei tornarsse aho cabo de Guardafum as presas, que estar alli, 
requerendolhe, que deixasse nella hum capitam com ha gëte neçessaria, & fezesse ho 
que lhe deziam: mas quomo elle era sagaz, entendido que isto nam era se nam pelo 
particular proueito que sperauam do ganho das presas, lhes nam quis responder, mas 
antes tomou ho requerimëto da mão do scriuão da frota, & sem ho ler ho mandou meter 
debaixo de hüa pedra do rebate da porta da fortaleza, pelo que lhe poseram nome, ha 
porta dos requerimentos: Do que hos capitães escandalizados, derão a entender a 
Cojeatar que aquella fortaleza se fazia sem pera isso Afonso Dalbuquerque ter mãdado, 
në prouisam delRei dom Emanuel, que ha que tinha era que guardasse ho cabo de 
Guardafum, pera que nam passasse nenhüa nao de Meca a India. Cojeatar folgou muito 
com estas desauenças, & dessimuladamente, entre outras praticas que cada dia tinha 
com Afonso Dalbuquerque lhe dixe, que por respeito de sua estada alli, cõ medo delle 
nam vinham has naos aquella çidade quomo soiham, do que elRei de Ormuz reçebia 
grãde perda, ho que seria causa de nã poder pagar has pareas que se obrigara, que lhe 
pedia que se fosse, que quanto a fortaleza que deixasse nella hum capitam, & ha gente 
que quisesse, que elle daria ordem pera se acabar ho que ficaua por fazer, no que se 
Afonso Dalbuquerque mostrou frio, dãdo suas razões aho contrairo do que lhe dezia 
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Cojeatar: ho qual vendo que lhe nam socçedia bem este ardil, ordenou outro, 
sobornando com dadiuas cinquo marinheiros da frota, tres Leuãtiscos, & hum 
Biscainho, per nome mestre Martim fundidor dartelharia, & hum Pedreanes mulato, 
natural da ilha da Madeira, hos quaes mandou logo a terra firme, onde lhe deram todo 
ho neçessario pera a fundiçam, isto foi com tanto segredo, que ho nam soube Afonso 
Dalbuquerque senam dalli a algüs dias, do que anojado hos mandou logo pedir a elRei, 
& a Cojeatar, aho que responderão, que de taes homës não sabiam parte, mas que sobre 
isso mandarião fazer diligëçia, & que achandohos lhos mãdariam entregar, & dalli a tres 
dias lhe mandaram dizer que aquelles homës eram idos pera ho sertam que trabalhariã 
pelos hauer, & lhos mudarem. Em quanto estes recados iham, & vinham ho fundidor, cõ 
ajuda dos quatro companheiros tinham ja feitas algüas peças de bronço, & de ferro, & 
Cojeatar metia cada dia na çidade gente de guerra, tam secretamente que Afonso 
Dalbuquerque ho nam podera saber, se hum Mouro, per nome Coje Abrahem, lho não 
descobrira, afirmandolhe que algüs dos seus capitães, & outros Portugueses foram causa 
de Cojeatar hauer aquelles çinquo homës, do que muito espantado se calou dando graças 
a Deos pela merçe que lhe fezera em lhe reuelar hüa tamanha treiçam, pedindo aho 
mouro que do que mais soubesse ho auisasse, que elle lhe satisfaria ha amizade que lhe 
mostraua, & lhe teria em segredo ho que delle soubesse. 

 
CAPITU. xxxv. De quomo se rõpeo ha paz, e do que se de hüa, & da outra parte 

sobrisso fez, & da conjuraçã dalgüs capitães contra Afonso Dalbuquerque, & de quomo 
se partio de Ormuz pera Çacotora. 

 
Vendo Afonso Dalbuquerque ho modo que elRei, & Cojeatar tomauão nestes 

negoçios, quis usar cõ elles algüs cõprimentos, mãdandolhes pedir pelo feitor aquelles 
çinquo homës, & que nam quisessem por tam pouca cousa dar azo a se de nouo atear ha 
guerra, aho que derão muitas excusas, jurando por sua lei que delles nam sabiam parte, 
do que deu conta ahos capitães, pedindolhe seus pareçeres, antre hos quaes houue algüs 
que lhe aconselhauam que por cousa que tam pouco importaua se não quisesse poer a 
perigo de se perder, & renouar guerra que nam poderia leuar aho cabo com sua honrra 
visto ha pouca gente que tinha, que ho milhor era dissimular por entam, & irsse dalli cõ 
ficarem assentadas has pazes do modo que estauam. Ho qual conselho elle nam quis 
tomar, mas ãtes tornou a mãdar duas ou tres vezes ho feitor cõ estes recados, cõ hos 
quaes vendo que nam aproueitaua nada, & tendo auiso de Coje Abrahë quomo na çidade 
secretamëte entraua cada dia gente de guerra, & munições, mandou hüa noite recolher 
ho mais sustançial da fazëda que estaua em terra, & toda ha gëte, com hos quaes sinaes 
elRei, & Cojeatar tiueram ha guerra por declarada, pelo que mandarã poer nas 
bombardeiras das estãçias que tinham feitas, muita artelharia, & tras isto na praia, dar 
mostra de gente armada. Ho que Afonso Dalbuquerque vendo mãdou ahos capitães que 
fossem nos bateis varejar ha çidade com ha artelharia, no qual tempo mandara ja 
Cojeatar allar pera terra algüas naos que estauam no porto, por lhas nam queimarem, 
aho que hos nossos acodiram, & com muita resistençia lhe poserão ho fogo, no qual 
debate ferirão algüs dos nossos, & mattaram ho piloto de Francisco de Tauora com hum 
pilouro de bõbarda, no que se passou aquelle dia, & outros dez ou doze, em que 
continuadamente mãdou esbombardear ha çidade, com que fez muito dãno, & porque 
sabia que esta guerra era por entam fraqua, em comparaçam da que lhe podia fazer, 
tolhendolhes hos mãtimentos que vinham da terra firme, mandou a Emanuel Telez 
Barreto, Afonso Lopez da Costa, & Antonio do Cãpo, que cada hü fosse guardar seu 
passo, que eram hos tres prinçipaes, per onde passauam has terradas que traziam 
mantimëtos, ho que elles fezeram, posto que de ma vontade, dizendolhe que ho milhor 
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conselho era irense aho cabo de Guardafum, & sobrisso houue ahi algüs requerimentos 
a que não quis responder. Estes tres capitães logo no primeiro dia tomaram muitas 
terradas, descuidados hos que vinham nellas do que passaua, & has mandaram todas a 
Afõso Dalbuquerque, em que usou hüa grande crueza, porque ahos que eram frecheiros, 
ou marinheiros mandaua cortar hos narizes, orelhas, & mãos, & ahos que nam eram do 
mar, nem frecheiros mandaua cortar hos narizes, orelhas, & hum pe pelo meo, & assi 
hos fez lançar de noite na ribeira, mãdando per elles dizer a Cojeatar, que a todolos que 
trouxessem mãtimentos a çidade hauia de fazer ho mesmo, atte ha poer em tanta 
neçessidade que morressem todos a fome, ho que pos grande terror, & espãto, assi nos 
naturaes della, quomo nos Arabios, Persios, & outros que vieram aho socorro, de que 
hos prinçipaes, vendo que isto continuaua, constrangidos de fome, & sede se foram 
lamentar a elRei, & a Cojeatar com palauras mais cheas de desobediençia que de 
acatamëto, aho que lhes Cojeatar respõdeo, que quãto a aguoa que com has cisternas da 
çidade, & poços de Terumbaque se poderiam passar, & cõ hos mantimentos que hauia 
na çidade atte que chegasse hüa armada que vinha de Lara, & de Baharë, com ha qual 
speraua de lhes dar todolos Portugueses viuos nas mãos: mas na çidade nam hauia 
mantimentos pera oito dias, nem aguoa nas çisternas, nem nos poços de Terumbaque 
que abastasse pela muita cantidade de gente que nella hauia. Cõtinuando alli esta guerra, 
determinou Afonso Dalbuquerque de ha fazer mais aspera, com mandar entupir hos 
poços de Terumbaque, que estão hüa legoa da çidade, pera ho que ordenou George 
Barreto de Crasto, Afonso Lopez da Costa, que era vindo do passo que guardaua, onde 
Afonso Dalbuquerque mandara outro capitam, & Ioam da Noua, cada hum em seu batel 
cõ oitenta homës: hos quaes sendo ja perto donde hos poços estauam, lançou George 
Barreto de Crasto em terra, Iaimes Teixeira, Simão Velho, Nuno Vaz de Castelbranco, 
& hum fidalgo Castelhano, per nome Lourenço da Sylua, & outros pera tomarë lingoa, 
hos quaes ë saindo encõtraram dous mouros de que souberam que nos paços estaua hum 
capitam per nome Çidehamer cõ duzentos frecheiros, & vintaçinquo de cauallo, ho que 
sabido mandaram apressar ha voga pera chegarem antes que amanheçesse, onde acharão 
hos mouros dormindo, & bem descuidados do que lhe haueo, porque deles mattaram 
hos nossos quasi todos em que ëtrou ho mesmo capitão, que dom Antonio de Noronha 
matou: com hos corpos destes, & dos cauallos que mattaram, & dalgüs que tomaram 
viuos intupiram hos poços, & ho mesmo se fez depois em hüa grãde çisterna que estaua 
no campo, de que Cojeatar entam trazia ha chaue, sem ha fiar de ninguem. Intupidos 
assi hos poços, hos nossos se tornarão pera ha frota, a dar cõta a Afonso Dalbuquerque 
do que deixauam feito. Hos quaes poços, pera mor segurança, posto que cõtra pareçer 
de muitos mandaua guardar, pera que hos imigos hos nam alimpassem, do que deu 
cargo a Lourenço da Sylua que era mui esforçado caualleiro, cõ vinte soldados, sobelo 
qual negoçio se houuera de perder Afonso Dalbuquerque cõ çento, & çinquoenta homës, 
por acudir a estes que de todo estauã çercados, & desbaratados dos mouros, porque da 
çidade, nam tam sõmente saiho muita somma de gente de guerra, mas ainda elRei em 
pessoa, & Cojeatar, de maneira que foi cõstrangido Afonso Dalbuquerque se recolher 
ahos bateis, com quasi todolos seus feridos de frechadas. Morreo nesta peleja 
Christouam de Figueiredo paje de Afonso Dalbuquerque, & morreram muitos mais se 
hos poços nam forã tã chegados a praia, dõde estão a tiro de besta aho sope de hüa 
ladeira. Raix Delamixa porteiro mor delRei, foi ho primeiro capitam que saiho da 
çidade, & ho que mais perseguio hos nossos, ho qual quomo bõ caualleiro chegou tãto 
açerqua de Afõso Dalbuquerque, que lhe tirou de sobre hü caualo acubertado ë que 
andaua, cõ hüa lãça darremesso, com que lhe chegou, & ho ferira se nam leuara vestida 
hüa boa saia de malha que ho saluou deste golpe, & de muitas frechadas que lançaua de 
si, cõ tudo andando Raix Delamixa delõgo da praia, çeuado neste alcançe lhe tiraram de 
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hü batel cõ hü falcão que lhe leuou hü pedaço da polpa de hüa coxa. Recolhido Afonso 
Dalbuquerque ahos bateis deu muitas graças a Deos, dizëdo, que aquelle fora ho mor 
perigo ë que per todo ho discurso da sua vida se achara, mas në por isso deixou de 
continuar na guerra costumada, posto que contra vontade de algüs dos da frota, 
mandando guardar hos passos quomo dantes fazia, & allem disto mandaua de dia, & de 
noite com hos bateis rodear ha ilha, pera que de nenhüa parte lhe podessem vir 
mantimentos, cõ ho que pos ha çidade em tal aperto, que ho popular della de dia, & de 
noite corria em magotes as casas delRei, pedindolhe das ruas misericordia, & que hou-
uesse delles do, & piedade, porque pereçião a fome, & a sede, aho que hos continuos 
delRei, & da sua guarda acudiam por comprazerem a Cojeatar, & cõ boas palauras, ou 
força hos faziam arredar. Mas ha fome era ja tanta, que a estes brados & clamores se 
não podia poer remedio, & defeito se Afonso Dalbuquerque continuara elRei, & 
Cojeatar fezeram tudo ho que elle quisera: mas aquelles que eram hos que ho hauiam 
dajudar, & seruir em hum caso tam honrroso lho estoruauam, que foram hos mesmos 
capitães da sua frota, dos quaes Afonso Lopez da Costa, Antonio do Cãpo, & Emanuel 
Telez Barreto ho deixaram neste trabalho, & sem ho elle saber se forã caminho da India, 
& ho mesmo següdo se suspeitou fezeram Ioão da Noua, & Françisco de Tauora se hos 
Afõso Dalbuquerque nã prëdera, & prouera has suas naos doutros capitães, ahos quaes 
depois perdoou, & tornou has capitanias, & hos leuou cõsigo sobre hü lugar da ilha de 
Queixome que se chama Arbez, õde mattou ho capitam, que alli estaua por elRei cõ xxx 
de cauallo, & duzëtos frecheiros, de que matou ha mor parte, së dos nossos morrer mais 
que hü homem de Ioão da Noua, posto que muitos fossem feridos: ho qual negoçio 
acabado cõ çem homës que consigo leuara, roubou ha pouoaçam, & do despojo & 
mantimëtos carregou hos bateis, & duas terradas, & se tornou pera a frota. Depois de 
Afonso Dalbuquerque ter feito este salto lhe veo noua de quomo a fortaleza de Çacotora 
estaua muito neçessitada de mãtimëtos, por caso da guerra que lhe fazião hos fartaques, 
cõ ajuda dos da terra, & assi soube dalgüs mouros que tomou quomo de Lara, & 
Baharem se speraua ë Ormuz hüa frota de lxx velas, cõ muita gëte, & artelharia, ha qual 
nam podia tardar, pelo que determinou de dar outro salto ë hum lugar da ilha de 
Queixome, per nome Homeloal, em que hauia muitos mãtimëtos pera cõ elles se ir a 
socorrer ha fortaleza de Çacotora, no qual lugar achou muita resistëçia, por nelle estarë 
dous sobrinhos delrei de Lareec cõ quinhentos soldados frecheiros, que vinhã a socorrer 
Ormuz, hos quaes ãbos hos nossos mattarão, & boa parte dos seus, & ha pouoação foi 
saqueada, & queimada: nesta peleja morreo hü marinheiro, & dous mouros dos que 
andauã cõ ha nossa gëte, & foi ferido Ioão da Noua. Carregados hos bateis, & algüas 
terradas de mãtimëtos, mãdou Afõso Dalbuquerque poer hos corpos dos dous sobrinhos 
delRei de Lareec, cõ outros que pareçiam nos trajos homës fidalgos, em hüa terrada & 
lançar na praia defronte da çidade. Ho que feito se partio pera Çacotora na fim de 
Ianeiro, de mil & quinhentos, & oito, & a Ioam da Noua deu liçença que se fosse pera 
India. 

 
CAPITU. xxxvi. Do que Afõso Dalbuquerque fez em Çacotora, Calaiate, & 

Ormuz atte se ir pera India. 
 
Chegado Afonso Dalbuquerque a Çacotora çessou ha guerra que hos fartaques 

faziam a fortaleza de Sam Miguel, porque cõ medo hüa parte delles se acolheo em 
barcos pera terra firme, & outra com fauor dos çacotorins pera dentro da ilha, & porque 
por sua causa delles se ordenara aquella guerra lhes conçedeo ha paz, com tributo de 
seis çentas cabeças de gado meudo, & vinte vaquas, & quarenta fardos de tamaras cada 
ãno. E por na fortaleza hauer tão poucos mantimentos, que posto que lhes desse ha mor 
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parte dos que trazia, nam abastauam, mandou Françisco de Tauora a Milinde buscallos, 
& elle se foi na volta da ilha de Bedalcuria, por lhe dizerem hos pilotos mouros, que era 
milhor aguardar has naos que vinham demãdar ho cabo de Guardafum alli que em 
nenhüa outra parajë, da qual por ser muito doentia se foi pera ho cabo de Guardafum. 
Estando Françisco de Tauora em Melinde tomando mantimentos, vieram ter com elle 
em dia de nossa Senhora de Março, de M.D.VIII, Diogo de Mello, & Martim Coelho, 
que quomo fica dito, inuernaram em Moçambique, hos quaes todos tres se partiram de 
Melinde ahos quatro de Abril, leuando consigo Ioão Sanchez, Fernam Gomez ho sardo, 
& Çide Mafamede, que alli ficaram darmada de Tristam da Cunha encarregados a elRei 
de Melinde pera hos mandar aho Emperador da Ethiopia Rei do Abexi, quomo ja fica 
dito, hos quaes deteue por nam achar modo pera ho fazer cõ segurança de suas pessoas 
quomo ho elle desejaua. Partidos estes tres capitães de Melinde, ahos sette do mesmo 
mes tomarão hüa nao de mouros defronte de Magadaxo, que se lhes rendeo sem peleja, 
ha qual depois de roubada queimaram, & fazendo sua derrota, chegaram aho cabo de 
Guardafum ahos xviij deste mes Dabril, onde acharão Afonso Dalbuquerque enfadado 
de ë quasi tres meses que hauia que alli estaua nam ter tomada mais que hüa nao de 
mouros que iha das ilhas de Maldiua pera ho estreito de Meca, em que captiuou hum 
mouro pratico nas cousas da terra do Abexi, & outras prouinçias, que mãdou a elRei, ho 
qual se fez Christão neste Regno, & lhe poseram nome Miguel Nunez, que eu conheçi, 
de quë se elRei depois seruio na India. Com ha vinda destes capitães foi Afonso 
Dalbuquerque mui ledo, & a Çide Mafamede, & ahos dous companheiros deu dinheiro 
pera ha despesa do caminho, & hos mãdou per Nuno Vaz de Castelbranco poer junto de 
hüa pouoaçam, tres legoas do cabo de Guardafum, que se chama Foelix, donde fazëdo 
seu caminho forão ter a corte do Emperador da Ethiopia Rei do Abexi, que se chamaua 
Dauid, & por elles soube a Rainha Helena sua mãi (que por ho filho ser moço 
gouernaua ho Regno) quomo hos Portugueses andauam na conquista da India, ha qual 
com ha reposta das cartas que lhe deram delrei dom Emanuel, & de Afonso 
Dalbuquerque, mãdou a este Regno por embaixador Mattheus Armenio, quomo se em 
seu lugar dira. Partidos estes homës, Afonso Dalbuquerque se tornou dalli pera 
Çacotora, onde teue ho inuerno, & deixando ha fortaleza prouida ho milhor que pode, se 
fez a vela em dia de nossa Senhora Dagosto, pera ho cabo de Roçalgate, & ahos xx do 
mesmo mes chegou a Calaiate, onde pera saber nouas do que passaua em Ormuz, depois 
que de la partira, mandou dõ Antonio de Noronha seu sobrinho na fusta de Nuno Vaz a 
terra, auisandohos, que se lhes perguntassem que naos eram aquellas, que dixassem que 
vinham de Portugal, & que chegaram aquelle porto pera saberem nouas do que Afonso 
Dalbuquerque fazia em Ormuz, pera onde elles iham buscallo: mas antes de dõ Antonio 
chegar a ribeira, veo hüa almadia com dous mouros honrrados a bordo da fusta ha 
saberem que naos eram aquellas, hos quaes cuidando, pelo que hos da fusta dixeram que 
vinha de Portugal, & que ainda nam sabiam ho que passaua em Ormuz, se foram a nao 
de Afonso Dalbuquerque, aho qual depois de ho conheçerë pediram misericordia, & 
liberdade por entrarem na sua nao, quomo amigos, & que neste officio ho seruiriam, no 
que delles quisesse. Estes mouros eram naturaes de Calaiate, & conheçiam Afõso 
Dalbuquerque do tempo que alli estiuera, & sabiam ho engano que lhe ho capitam da 
çidade fezera, & por isto estauam timorizados, mas elle lhes deu seguro, se lhe dixassem 
sem mentir, se ho capitam que entam alli estaua era ho mesmo, hos mouros lhe dixeram 
que sim: pelo que mandou embarcar gente nos bateis pera que em surgindo deste logo 
na çidade. Ho capitam della duuidoso se era aquella frota de amigos se de imigos, vendo 
chegar has naos pera ho surgidouro, se veo com algüs frecheiros a hüa mesquita que 
esta junto da praia, dõde vendo que hos nossos vinham de guerra, sairam a elles 
determinados de lhe defender que nam saisse em terra, ho que nam podendo fazer se 
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recolherão a mesma mesquita, sëdo ja ho seu capitam acolhido pera çidade cõ parte dos 
seus, ho que estoutros foram tambem constrangidos fazer, no qual alcãçe iham hos 
nossos tam açesos que de mestura quiserã entrar cõ elles, se lho Afonso Dalbuquerque 
nam defendera, por ser ja quasi noite, & ha çidade de terrados, & ruas estreitas, em que 
façilmente se poderam todos perder: Ho que feito se foi a mesquita, onde esteue aquella 
noite com toda ha gëte, na qual se despejou ha çidade de todo, que no dia seguinte 
mãdou saquear, onde depois esteue oito dias, em que obra de mil mouros, de quë era 
capitã Xarasadim, criado delRei de Ormuz, ho vierã cometter hüa noite, mas foram 
trauados de maneira que nam tornaram mais. Recolhidos hos mantimëtos neçessarios a 
frota, que foi ho mor despojo que acharam, Afonso Dalbuquerque mandou cortar has 
orelhas, & narizes a todolos mouros que se alli tomaram, & hos deixou em terra, & fez 
poer fogo a çidade, & a mesquita, que era hüa fermosa casa, & a xxvij naos antre 
grandes, & pequenas. Ho que feito se partio ahos xxx dias Dagosto pera Teuhij, quatro 
legoas de Calaiate, onde tomou aguoa cõ trabalho, por achar resistencia nos mouros do 
lugar, cõ fauor dalgüs que alli vieram ter de Calaiate. Feita aguada, no que esteue dous 
dias, se partio pera Ormuz, onde chegou ahos treze de Septembro, & achou ha torre que 
elle começara ja acabada posta em dous sobrados, terrada por çima, & bem artilhada, & 
assi has estançias que estauam de longo da praia cõ todalas bocas das ruas que vinham 
dar nella taipadas, ho que Cojeatar mandou fazer suspeitoso que Afonso Dalbuquerque 
tornaria a tomar vingança do passado: ho qual depois que chegou defrõte da çidade ha 
mandou esbõbardear, cõ que fez algum damno, mandãdo vigiar ha ilha com has naos, & 
bateis, por defender que nam viessë terradas cõ mantimentos de fora de que tomaram 
algüas carregadas delles, & em hüa hum mouro mãçebo hõrrado, muito priuado delRei, 
& de Cojeatar, do que elles foram muito anojados. Passando assi estes negoçios, 
mandou Cojeatar amostrar a Afõso Dalbuquerque cartas, que dezia serem do Viçerei 
dom Françisco Dalmeida, que lhe mandara per hum mouro per nome Cojeamir, em que 
se declaraua por seu amigo, & mostraua ter degosto da guerra que fezera Afonso 
Dalbuquerque a Ormuz, mas isto aproueitou pouco, porque elle continuou nella quomo 
dãtes, & vendo que por ter poucas velas nam podia defender que nam viessem 
mãtimëtos a çidade, quomo ho fezera da outra vez, determinou de dar em hum lugar 
chamado Nabande, que he na terra firme do Mogastam, pera imtupir & gastar hüs poços 
de muito bõa aguoa de que se ha çidade prouia ho que nam tam somente fez, mas ainda 
queimou ho lugar, em que achou muitos mantimentos, & mattou dous capitães do 
Xeque Ismael, que alli vieram em guarda de hüa cafila com quinhëtos frecheiros, dos 
quaes algüs morrerã, & hos outros se acolheram cõ hos do lugar pera dentro do sertam, 
ho que nam foi sem morrerem algüs dos nossos, & ficarem muitos feridos. Has nouas 
desta victoria mandou Afonso Dalbuquerque a elRei, & a Cojeatar per hü mouro, & hüa 
moura velhos, marido, & molher que em Nabãde se vieram pera elle de suas proprias 
võtades. Neste mesmo tempo tinha Afonso Dalbuquerque mandado Diogo de Mello a 
ilha de Lara, pera guardar hüs poços que alli ha de muito bõa aguoa, ho qual per engano 
de dous mouros que tinha captiuos foi fazer hü salto ãtre a ilha de Queixome, & terra 
firme onde vierã dar cõ elle quatro terradas da companhia de quarenta darmada que 
vinham de Iulfar, ë socorro de Ormuz, das quaes quatro foi comettido, & morto com 
noue Portugueses, que com elle iham em hüa terrada, em que foi cometter este negoçio, 
sem liçëça de Afonso Dalbuquerque: ho qual vendo que ha çidade estaua forte & 
prouida do que lhe era neçessario, & que nam podia por entam fazer mais do que tinha 
feito, se fez a vela pera India, ahos tres dias de Nouembro, & chegou a Cananor ahos 
çinquo de Dezëbro, do mesmo anno de M.D.VIII. 

 
CAPITU. xxxvii. De quomo em se ho viçerei fazendo prestes pera ir a Dio 



 77

buscar hos Rumes, recebeo cartas delRei, per que lhe mandaua que entregasse 
ha gouernãça da India Afonso Dalbuquerque, & do que com elle sobrisso 

passou, & quomo despachou sette naos pera ho Regno. 
 
Pelas naos da companhia de George Daguiar, que partio do Regno no anno de 

M.D.VIII, quomo fica dito, reçebeo ho Viçerei dõ Françisco Dalmeida cartas delRei, 
per que lhe mandaua que entregasse ha gouernança da India Afonso Dalbuquerque, nas 
quaes se remetia as que trazia George Daguiar, que se perdeo quomo ja dixe, em que se 
continha ho que mais hauia de fazer. Estas nouas de sua tornada pera ho Regno lhe 
deram em Cochim no mes Doutubro do mesmo anno, no qual tëpo se fazia prestes pera 
ir buscar hos Rumes a Dio, õde se recolhera Mirhoçem, depois da morte de dõ 
Lourenço, & por ter auiso que lhe mãdaua elRei de Calecut hüa armada, que estaua ja 
prestes pera sair aho mar, mandou outra de onze velas, de que deu ha capitania a Pero 
Barreto de Magalhães, pera a impedir, & cõ elle Emanuel Telez, Afonso Lopez da 
Costa, Antonio do Cãpo, Pero Cão, Philippe Rodriguez, Paio de Sousa, Diogo Pirez, 
Aluaro Paçanha, Luis Preto, & Simão Martïz, em naos, gales, & dous carauellões, hos 
quaes se tornaram sem fazer nada, por quanto ha armada era ja partida. Ho que sabido 
pelo Viçerei, cõ ha mor breuidade que pode despachou pera ho Regno sette naos com ha 
carga das speçiarias, de que das duas que partiram primeiro, era capitam dom Aluaro de 
Noronha, & das çinquo que partirão depois Fernam Soarez, & ha nao Bethelem de que 
era capitam George de Mello Pereira, por ser grãde, & ter neçessidade de naos daquella 
qualidade ficou, & ho mesmo capitam pera ir nella, que se lhe pera isso offereçeo. Dada 
ordem aho despacho destas sette naos, ho Viçerei se partio pera Cananor, & ahi teue 
conselho, se antes de passar a diãte daria primeiro em Calecut: mas foi assentado que ho 
não deuia fazer, por importar mais lãçar hos Rumes da India, que fazer por entam guerra 
a Calecut. Andãdo assi ho Viçerei occupado neste negoçio, chegou Afonso 
Dalbuquerque a Cananor, ho qual ë surgindo mandou ho Viçerei conuidar pera ha çea, 
& ho mesmo fez aho outro dia aho jantar, ho qual acabado ficado ambos sos, ho Viçerei 
lhe dixe, que em hum capitulo de hüa carta que tinha delRei lhe mandaua que lhe 
entregasse ha gouernança da India, & se fosse pera ho Regno, ho que faria de mui boa 
vontade, mas que aquelle anno nam poderia ser, por duas razões, hüa por George 
Daguiar que trazia ha via ë que lhe elRei mandaua ho que hauia de fazer antes de se 
partir da India, nam ser chegado, ha outra por ter prestes aquella armada que fezera com 
muito trabalho pera ir buscar hos Rumes a Dio, hos quaes speraua em Deos de 
desbaratar, & lançar fora da India, que era ha cousa que entam mais importaua aho 
seruiço delRei, & assossego das cousas della. Afonso Dalbuquerque não contente com 
esta reposta ajütou aho outro dia algüs dos que tinhão sua parte, & cõ elles Antonio de 
Syntra que seruia de secretario, por Gaspar Pereira ficar doente ë Cochim, cujo ho 
offiçio era, com hos quaes se foi a nao do Viçerei, estãdo elle prouëdo em cousas de sua 
viajem, onde Antonio de Syntra abrio ha prouisam que lhe Afõso Dalbuquerque deu, 
aho pe do sobre scripto da qual estaua hüa postilha assinada por elRei, em que dezia que 
se nam abrisse senam quãdo ho Afonso Dalbuquerque requeresse. Ho theor da prouisam 
era, que ficasse na vagante do Viçerei, com hos mesmos ordenados, quando houuesse 
por seu seruiço de ho mandar vir pera ho Regno. Pelo que Afonso Dalbuquerque lhe 
requereo que lhe entregasse ha gouernãça, do que se por entam excusou dizëdo, que elle 
estaua prestes pera cõ a armada que alli tinha ir buscar hos Rumes a Dio, que se ho 
Deos deixasse tornar lhe entregaria ha gouernança, & que se la ficasse ja estaua seguro 
della, pois pera isso tinha prouisões de sua Alteza. Afonso Dalbuquerque, cujo intento 
era com ha mesma armada ir buscar Mirhoçem, & ganhar ha honrra de hum tamanho 
negoçio, lhe respondeo que se fosse pera Portugal quomo lho elRei mandaua, que elle 



 78

mesmo iria a Dio cõ ha mesma armada a pelejar com hos Rumes, do que ho Viçerei ho 
desenganou, cõ tudo elle se lhe offereçeo pera ho acompanhar nesta viajem, do que se 
ho Viçerei excusou, dandolhe por isso has graças, dizendo lhe que deuia de repousar dos 
trabalhos passados em Cananor, ou em Cochim. Afonso Dalbuquerque lhe respondeo, 
que quomo nam fosse ir com elle, que antes queria ficar em Cochim, pera onde se logo 
partio: & posto que lhe algüs que nam queriam bem aho Viçerei, aconselhassem que 
pousasse na fortaleza, que seria quasi tomar posse della quomo Gouernador da India que 
era, elle ho nam quis fazer, & se agasalhou em hüas casas de Antonio Real. Depois da 
partida de Afonso Dalbuquerque pera Cochim, partiram has naos de carga pera ho 
Regno, das quaes se perderam ha de Rui da Cunha, & de Fernam Soarez, por quë elle 
mandaua a elRei duas perlas de muito preço, & hü fio de riquas perlas que houuera de 
Cojeatar, em desconto dalgüa parte das pareas que elRei de Ormuz era obrigado pagar 
cadanno, & quatro Persios mançebos nobres, frecheiros, que captiuara ë Ormuz: hos 
quaes dous capitães se perderam, sem nüqua se delles saber nouas, hos outros cinquo 
chegaram a saluamento a Lisboa. 

 
CAPIT. xxxviii. De quomo ho Viçerei partio de Cananor em busca dos Rumes, & 

do que fez em Dabul. 
 
Partido Afonso Dalbuquerque pera Cochim, & hos capitães das naos de carga pera 

Portugal, ho Viçerei se fez a vela de Cananor pera Dia, ahos xij dias do mesmo mes de 
Dezëbro, em busca de Mirhoçem capitam do Soldam de Babilonia, com dezanoue velas, 
& mil, & trezentos soldados Portugueses, & quatroçentos Malabares de Cochim, afora 
gëte de seruiço. Has velas eram has seguintes .s. seis naos grossas, em que ihão por 
capitães Ioão da Noua, esta era ha capitaina por ho Viçerei ir nella: das outras ho eram 
George de Mello Pereira, Nuno Vaz Pereira, que hauia pouco que chegara de Zeilãd, 
onde ho mandara ho Viçerei, a cousas que cumpriam a seruiço delRei, Garçia de Sousa, 
Françisco de Tauora, Pero Barreto de Magalhães, & quatro nauios de gauea, capitães, 
Emanuel Telez Barreto, dõ Antonio de Noronha, Martim Coelho, Afonso Lopez da 
Costa, & seis carauellas, capitães, Antonio do Campo, ho cõmendador Rui Soarez, 
Phelippe Rodrigues, Pero Cão, Aluaro Paçanha, Luis Preto, & duas gales, capitães Paio 
de Sousa, & Diogo Pirez, & hum bargantim de que era capitam Simão Martïz. E porque 
neste tempo elRei de Baticala tinha algüs desgostos de Timoja que era nosso amigo, & 
lhe fazia guerra, a seu rogo foi surgir ho Viçerei na bara de Baticala pera ho fauoreçer 
com elRei: mas quando ahi chegou elles tinham ja ãtre si feita paz, pela que se fez dalli 
a vela pera Onor, onde Timoja ha foi visitar, & lhe leuou hum grande presente de 
refrescos, de quem sabendo ho Viçerei que no rio hauia algüs paraos de Calecut, mãdou 
Paio de Sousa, Simão Martïz que hos fossem queimar, ho que fezeram com muita 
resistëçia dos que hos guardauam, dos quaes algüs sairam feridos, & outros mortos, & 
dos nossos muitos encrauados das frechas, posto que nam morresse nenhum. Deste 
porto de Onor se foi ho Viçerei a Anchediua fazer augoada, & pareçendolhe que acharia 
hos Rumes no caminho, teue alli cõselho, açerqua do modo que teria ë hos cometter. Ho 
que assentado se partio Danchediua pera dar em Dabul, çidade da Çabaio senhor de 
Goa, que era hum dos que fauoreciam hos Rumes, & dera azo a virem a India, & sobre 
tudo pela ma cõpanhia que hos desta çidade fezerão as naos de Cochim, quando dom 
Lourenço foi dar guarda as que foram a Chaul, quomo fica dito, pelo que determinou de 
dar nesta çidade. Pera onde seguindo seu caminho, sem sua liçëça, se foi Paio de Sousa 
a hüa aldea de Mouros, pera tomar refresco, & aguoa, & porque hos seus se 
desmandarão a roubar gado, hos da terra sairão a elles, & hos fezeram recolher a gale, 
deixando ho capitam Paio de Sousa morto, & George Guedez, per cuja morte deu ho 
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Viçerei ha capitania da gale a Diogo Pirez, & ha de Diogo Pirez deu a Diogo Mëdez. 
Surta toda ha armada diante da barra de Dabul, mãdou ho Viçerei sondar ho porto de 
noite, pera aho outro dia entrar na rio que he muito largo, & ha çidade era mui grande, 
& fermosa, situada de lõgo da rio, aho pe de hüa serra muito fresta, no Regno de Dacão, 
em que entam estaua hum capitam Mouro, que alli mandara ha Çabaio, com quinhentos 
Turcos, & outra gente da terra, que seriam per todos seis mil, ho qual ha tinha 
fortificada de tranqueiras, baluartes, artelharia, & todalas outras cousas neçessarias pera 
se defender, & no Rio quatro naos de Cambaia, com outros nauios da terra, tão confiado 
que touxe consigo ha sua prinçipal molher, com todo seu thesouro, & fez vir muitas 
pessoas que morauam em outros lugares, & quintas, pera verem ha victoria que cuidaua 
hauer dos Portugueses, allë do que mandou apregoar sob pëna de morte que ninguë se 
saisse, nem tirasse fazëda da çidade. Passada ha noite, em começando ha mare de 
creçer, & ha viraçã de seruir a nossa armada, ho Vicerei mãdou dar a vela, leuando diãte 
has gales, & apos ellas has carauellas, & por derradeiro has naos, todas com hos bateis 
fora, prestes pera em chegando sairë em terra. Emparelhadas has gales com hü baluarte, 
& tranqueiras, que era ho mais forte da çidade, se começou de hüa, & de outra parte, 
hum medonho jogo dartelharia, & ho mesmo se fez das carauellas, & naos depois que 
chegaram, no qual instãte teue ho Viçerei tëpo pera dos bateis sair ë terra, elle primeiro 
cõ ha bandeira Real, que assi ho tinha ordenado: Ho qual ë desembarcando foi cometter 
ho baluarte, mas ãtes que la chegasse ho capitão da çidade ho veo reçeber com sua gëte 
em boa ordë, trazëdo diante de si, por desprezo do Viçerei, sette Mouros honrrados, 
cada hum ë seu andor com sombreiros de pe, mas ho escarneo lhe custou mais do que 
cuidaua, porque hos sette Mouros, com muitos outros que has defendiam foram mortos, 
& todos desbaratados, & ho capitam ho primeiro que fugio, dos quaes seguindo hos 
nossos ho alcançe ganharam ho baluarte, & jütamëte entraram na çidade dëuolta cõ hos 
vëçidos, ë que foi tamanho ho medo, que nenhum dos que se pode acolher ficou nella, 
& hos que ficaram morrerã quasi todos, assi homës, quomo molheres, no que creçeo 
tãto ha crueza na nossa gente que tomauã hos mininos dos collos das mãis, & sem lhes 
abastar has mattarë a ellas, esborrachauam has crianças nas paredes, innoçentes da causa 
porque se ha tal vingança tomaua. Nesta furia mattarão tãbë ha molher do capitão, ë hüa 
casa em que estaua, com outras de muita qualidade, que por resgate de suas pessoas 
prometiam muito dinheiro: & foi tanta ha crueza nesta victoria, que ficou ë toda ha India 
por prouerbio dizerem por praga, ha ira dos frangues venha sobre ti, assi quomo veo 
sobre Dabul. Durou isto atte noite, em que pereçeo grande numero dalmas, & durara 
mais se ho dia se alõgara, porque ho Vicerei por se ha gente nam espalhar mais pela 
çidade, ë se ho sol pondo mãdou recolher todos a hüa mesquita, onde passaram aquella 
noite, com duzentos, & vinte feridos, & xvj mortos. Na qual noite por hõrra de tamanha 
victoria armou muitos caualleiros na mesma mesquita, dõde em amanheçendo mandou 
sair ha gëte a saquear ha çidade: mas vendo que se desmandauam no muito que hauia 
que roubar, lhe fez secretamente poer fogo, em que arderão muitos cauallos, que 
estauam presos em estrebarias, & morrerão todalas pessoas que com medo do fogo se 
sairam das casas, ë que estauam escondidas, sem perdoarem a nenhüa, posto que quomo 
vençidos pedissem misericordia. De maneira que do roubo, & do fogo ha çidade foi de 
todo destroida, & has casas, & mesquitas que nella hauia abrasadas, & ho mesmo se fez 
das naos de Cambaia, & outros nauios que estauam no porto, do que tudo foi tamanha 
ha perda, afora ha multidam da gente que morreo, que se estimou em mais de dous 
contos douro, porque da çidade, pelo assi mãdar apregoar ha capitão, quomo fica dito, 
allem de nam sair nenhüa pessoa, se nam tirou cousa algüa de todalas mercadorias, & 
riqueza que nella hauia, do que ainda não satisfeito ho Viçerei, se foi a Serra, onde fez 
queimar muitos, & mui frescos castellos, & quintãs. No qual negoçio mattaram hos 
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nossos muitos dos imigos, que em algüs passos da serra lhe sairão aho caminho, & 
porque soube dalgüs captiuos, que çinquo legoas pelo rio açima hauia hü lugar raso, 
grãde, & riquo, se foi la nas gales, & no bargantim, cõ algüs bateis, & sem lhe poder 
chegar, por caso do vento ser contrairo se tornou, destruindo muitas aldeas, de hüa, & 
da outra parte da rio, na qual caminho tomaram vaquas, bois, & gado meudo pera 
prouisam darmada. Ho que acabado, estando ho Viçerei ainda em Dabul lhe derão 
cartas de offereçimentos de Meliquiaz, & outras dos Portugueses que captiuara ë Chaul, 
em que lhe screuião sobelos resgate de suas pessoas, & quão bem trattados delle eram: 
mas ha visitaçam de Meliquiaz era mais pera pelo mesageiro saber ho que ho Viçerei 
fazia, que não por desejo que tiuesse de sua amizade. Recolhida ha artelharia que se 
achou na çidade as naos, & algüas outras cousas que escaparã do fogo, ho Viçerei se fez 
a vela ahos çinquo de Ianeiro, de M.D.IX, & de caminho recolheo has pareas que Niza 
Maluquo senhor de Chaul deuia de tres ãnos, per virtude do contratto que com elle 
fezera dõ Lourenço, quomo fica dito, sobelas quaes ho Viçerei renouou ho contratto, 
contentandosse de dous mil cruzados cadanno, porque soube que nam tinha Niza 
Maluco poder pera pagar hos çinquo mil que lhe dom Lourenço pedira. De Chaul foi ter 
aho rio de Maim, que he no regno de Cambaia, onde tomou refresco, & mãtimentos, & 
achou hum lugar, cõ hüa grande, & mui fermosa mesquita, çercada de hum adro, na 
qual hauia mais de çem mil cabeçeiras de couas de finados ho que querëdo saber lhe foi 
dito pelos da terra, que alli houuera ho grande Hercules duas batalhas cõ ho Rei que 
entam regnaua; em que Hercules fora desbaratado, & lhe mataram toda ha gente de 
guerra que cõsigo tinha, & que por memoria se poseram aquellas cabeçeiras: ho que 
pareçe concordar com Herodoto, que diz, que Hercules escapou da India de todo 
desbaratado. Seguindo ho Viçerei seu caminho deste rio de Maim, chegou a barra de 
Dio ahos dous de Feuereiro dia da Purificaçam de nossa Senhora, onde desbaratou ha 
armada do Soldão de Babilonia quomo no capitulo seguinte ouuireis. 

 
CAPITU. xxxix. De quomo ho viçerei pelejou com Mirhoçem, 

& com ha armada de Calecut, & de Miliquiaz senhor 
de Dio, & hos vençeo, & desbaratou.  

 
Em ho Viçerei chegando a barra de Dio, determinou Mirhoçem de sair aho largo 

pelejar com elle, posto que contra vontade, & pareçer de Miliquiaz, pelo que mandou 
loguo ahos capitães das suas gales, paraos de Calecut, & fustas de Miliquiaz que 
saissem pera fora do baluarte do mar, & por lhes acalmar ho terrenho surgiram aho 
longuo da terra, junto de quatro naos de Cambaia, que estauam a vante do baixo pera 
fora, das quaes hüa era de Miliquiaz. Has velas de Mirhoçem eram tres naos mui 
grossas, tres galeões, & seis gales, allem das paraos do Çamorij Rei de Calecut, & fustas 
de Miliquiaz, que fariam per todas mais de çem velas, mui bem artilhadas, & esquipadas 
de tudo ho que lhes era neçessario. Ha gente de guerra de Mirhoçem, eram oito çentos 
Mamaluquos, & outros soldados de diuersas nações, armados de saias de malha, laudeis 
de laminas de ferro, & corno de Bufaro, & outras armas Leuantiscas, aho nosso modo, 
afora hos Malabares de Calecut, & gente de Miliquiaz, que era muita: hauia tambem 
nesta frota algüs Christãos, de que hos mais erã Sclauões, & Venezeanos, ë espeçial hos 
comitres, & offiçiaes das gales. Ho Viçerei por ho vëto acalmar vendo surgir hos imigos 
fez ho mesmo, sperãdo pela viraçam, ho qual depois de surto teue conselho na sua nao 
com hos capitães pera assentarë ha maneira, & ordë que cada hü delles hauia de ter 
nesta peleja. Ho que feito se foram pera seus nauios aperçeber do que lhes era 
neçessario, no que occupados, começou ha viraçam: mas posto que ja fosse tarde, ho 
Viçerei mãdou desferir ho traquete, ho que tambem fezeram todolos outros capitães, 
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seguindoho atte se poer a tiro de bombarda das naos dos Rumes, onde surgio, por ha 
mare ainda aquelle tempo vazar, & estar junto de hum baixo, que alli ha, em que se 
podera perder se passara a diante. Hos nauios de remo dos imigos que estauam surtos de 
longo da terra, em vendo fazer ha nao do Viçerei a vela, se aleuantaram, & se foram 
lançar a tiro de falcam da nossa frota, começando logo de jugar com ha artelharia, ho 
que tambem no mesmo instante se fez, assi da çidade, quomo do baluarte do mar com 
quarenta bombardas grossas, que de hüa, & da outra parte estauam assentadas em lugar 
donde mui bem lhe podião impedir ho passo, aho que se lhes da nossa frota tambem 
respondeo com ho mesmo jogo, no que estiueram atte a noite, em que hos nauios de 
remo dos imigos se recolheram pera dentro do banquo. E porque no conselho que 
tiueram, assentou ho Viçerei que elle hauia de ir diante de todos cometter ha nao de 
Mirhoçem, consyderando hos capitães, que se elle perigasse seria causa de se todos 
poerem em desordem, se foram a sua nao pedirlhe que em maneira nenhüa ho não 
fezesse, ho que lhe elle muito agardeçeo, ellegendo logo pera isso Nuno Vaz Pereira, 
dizendolhe, que tiraua esta honrra de si pera lha dar, quomo seu amigo que era, & 
porque ha sua nao era grande, & demandaua muita aguoa, mandou com elle Dioguo 
Pirez, pera na gale ir sondando diante. Assentado que fosse Nuno Vaz ho que hauia de 
aferrar Mirhoçem, passaransse pera sua nao Ioam Gonçaluez de Castelbrãco de 
Coimbra, Antonio de Sousa de Santarem, hum filho de Emanuel Paçanha, & Ioão 
Gomez cheira dinheiro, & outras, & pera a nao de George de Mello, que hauia de seguir 
Nuno Vaz, se passou Fernam Perez Dandrade, & Simão Dandrade seu irmão se passou 
pera a de Françisco de Tauora seu cunhado, na qual noite repartio Nuno Vaz has 
capitanias da nao, de que deu ha proa a Rui Pereira, & com elle Ioam Gonçaluez de 
Castelbranco, Antonio de Sousa de Santarem, Ioam Gomez cheira dinheiro, Hërrique 
Machado, Frãçisco de Madureira, Simão Velho de Soure, & Françisco Lamprea, ha 
capitania do cõnues deu a Rui de Nobaes, & elle ficou na popa, nesta mesma noite 
vendo Mirhoçem quam determinado ho Viçerei estaua pera pelejar, mudou ho proposito 
que tinha de ho ir cometer fora do baixo, porque alli donde estaua ho podia fazer com 
mor auantajem, por caso da artelharia da çidade que ho ajudaua, & assi pelo socorro que 
lhe podia vir de terra, pelo que assentou que suas naos, & galeões sperassem ha nossa 
frota ëcadeadas de duas ë duas, & elle no meo dellas, & detras has gales, & fustas de 
Miliquiaz com hos paraos de Calecut, pera lhe acudirem depois que estiuesse aferrado, 
& has naos de Cambaia com ha de Miliquiaz mandou que ficassem de fora do banquo 
de longo da terra assi quomo estauão. Ho dia seguinte que era de Sam Bras, em ha 
viraçam começando, que seria as noue horas do dia mandou ho Viçerei tirar com hüa 
bombarda, que era ho sinal com que se hauião de fazer a vela, quomo fezeram, seguindo 
ha nao de Nuno Vaz Pereira, em que iriam bem duzentos homës, ho que George de 
Mello Pereira nam pode fazer, por negligençia, & mao azo do seu mestre que se nam 
quis desamarrar tam asinha quomo hos outros. Miliquiaz quomo vio desferir ha nossa 
armada mandou desparar ha artelharia da çidade, & do baluarte do mar, & ho mesmo 
fez Mirhoçem com ha sua, aho que ho Viçerei respondendo, se trauou hüa braua peleja, 
no começo da qual hum pilouro mattou na nao de Nuuno Vaz Pereira dez homës juntos 
no conues, que iham caçãdo ha escota, de que hum foi Rui de Nobaes, mas nem por isso 
deixou Nuno Vaz de seguir a vãte. Hos das naos de Mirhoçem vendo que ha 
determinaçam de Nuno Vaz Pereira era de hos aferrar, se abriram pera ho tomarë no 
meo, ho que elle entendido, mãdou aho seu condestabre, per nome Ioão de la Camara, 
que tirasse com hüa bombarda grossa a hüa destas naos, que estaua atrauessada diante 
da de Mirhoçem, ho que fez em tam boa hora, que lhe passou por baixo da amura aho 
lume daguoa ambolos costados, aho que hos Rumes acudindo, pareçendolhes que nam 
fazia ha nao aguoa senam por hüa banda lhe deram pendor, com que se foi logo aho 
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füdo, & se afogarão hos mais dos que nella estauam, aho que ha nossa gente deu hüa 
grande grita, com que has imigos começaram de desacoroçoar. Passando assi Nuno Vaz 
a diante pera aferrar ha nao de Mirhoçem lhe fez Diogo Pirez, que iha diante sondando, 
sinal que amainasse por achar pouca aguoa. Mirhoçë vendo ho surto alargou ha amarra, 
& sem nenhum medo ha veo aferrar per hum bordo, ho que tãbem fez Nuno Vaz, & 
ficando assi ambas has naos aferradas hüa de longo da outra, Rui Pereira com hos que 
estauam na proa se lançaram na de Mirhoçem, leuando com muito trabalho, & perigo 
hos imigos atte ho cõues, onde mattaram Henrrique Machado. Neste tempo andauam ja 
algüs dos nossos enuoltos com hos imigos sobela rede da conues, de maneira que 
debaixo, & de riba se trattaua ho negoçio com muito animo, & hos que dos imigos, com 
mais esforço pelejauam erão algüs Abexins, que Mirhoçem trazia a soldo. Durando esta 
peleja hum galeão dos seus aferrou ha nao de Nuno Vaz pelo outro bordo, com que se 
dobrou ho trabalho, & perigo a todos, & a elle se causou ha morte, porque no tëpo que 
ho galeão aferrou ha sua nao pelo outro costado, elle andaua na de Mirhoçem pelejãdo, 
onde sabendo ho que passaua temëdosse que aferrado dambalas naos ho vençeriam, por 
acudir a sua se apressou tanto, que pera tomar folego abaixou ë tal hora ho barbote que 
trazia sobre hum gorjal que lhe deram hüa frechada pela garganta, de que logo caiho, & 
morreo dalli a tres dias: algüs dos nossos que andauam apar delle ho leuaram logo a nao 
pera que ho curassem, ahos quaes andando neste trabalho, sem vençerem, nem serem 
vençidos, acudio Frãcisco de Tauora, que com ha sua nao veo aferrar ha de Mirhoçem 
pela outra banda, na qual se lãçou com hum golpe de gente, sobela rede da cuberta, com 
tanto impeto, que quebraram has perchas sobre que estaua, & com ella juntamente 
cairam todos embaixo, com que de nouo se começou ha pelleja de maneira, que hos 
mais dos da nao de Mirhoçem foram mortos, outros se lançaram aho mar, & porem elle 
escapou ferido, no esquife da sua nao. Hos do galeam, que tinha aferrada ha nao de 
Nuno Vaz ha alargaram, hos quaes seguidos dos nossos nauios, as bombardadas, sem 
mais sperarem, se lançaram todos aho mar, & ho galeam assi quomo iha, com ho 
traquete desferido, sem nelle hauer pessoa nenhüa que ho gouernasse, entrou com ha 
mare pera dentro. Entre tanto que estas naos pelejauam, hos outros capitães nam 
estauam ocçiosos, porque Pera Barreto aferrou outra nao das de Mirhaçem, & ha 
rendeo, ainda que com muito trabalho, & perigo, & Antonio do Campo tomou hum das 
galeões de Mirhoçem, & George de Mello Pereira depois que se desamarrou foi 
cometter has naos de Cãbaia, & Pero Cão se chegou tãto a outro galeão dos Rumes, que 
së ho aferrar, saltou dentro sobela rede com trinta, & oito homës, & por na carauella 
nam ficarem senam algüs pajës, & grumetes que ha nam podiam marear, ha leuou ha 
corrente: mas vendosse Pero Cão com hos seus sobela rede, & que hos imigos, que 
todos estauam debaixo della hos trattauam mal, correo a portinhola pera entrar por ella, 
pela qual em metendo ha cabeça lha leuou dos hombros hum Mamaluquo, de hum golpe 
despada. Hos outros que ainda andauam sobela rede pelejando foram socorridos, & ho 
galeão entrado, & mortos quãtos nelle hauia: dos outros capitães nam ficou nenhum que 
não aferrasse com hos imigos, saluo ho Viçerei, que nam passou ho baixo, donde as 
bombardadas meteo hüa nao das Rumes no füdo, & algüs paraos de Calecut, & fustas de 
Miliquiaz, ho qual Miliquiaz, durando ha peleja não fazia outro offiçio, que da praia 
onde andaua mandar gente de refresco a frota dos Rumes, & elle com hum terçado que 
trazia nu na mão feria, & mattaua has que podia alcançar, daquelles que fogiam pera 
terra, & hos outros fazia tornar pera frota: finalmente hos imigos foram vençidos, & 
desbaratados de todo, & tantos mortos que ha aguoa era toda tinta em sangue. Hos 
primeiros que fugiram forão hos paraos de Calecut, que per todo ho caminho foram 
dando nouas que ficaua ho Viçerei desbaratado. Has fustas de Miliquiaz se recolheram 
pera dentro, ho que tambë fezeram has gales de Mirhaçem, ho que vendo ho 
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commendador Rui Soarez, has seguio com ha sua carauella por lhe seruir ha viraçam, & 
mare, & se meteo antre duas dellas, que iham juntas, nas quaes mandou lançar em cada 
hüa sua ancora, & has teue aferradas atte que has despejou de todo, & has trouxe ambas 
atoadas a nao da Viçerei, & assi se acabou de desbaratar de toda ha armada de 
Mirhoçem. Mas ha nao de Miliquiaz que estaua com has tres de Cambaia, ficou atte fim 
do jogo, sem ha poderem entrar, porque tinha muita, & boa gente, & artelharia, & era 
çerrada por çima, & cuberta de couros crus, de maneira que se nam podia entrar senam 
pelas portinholas, has quaes querendo hos nossos cometter, depois de terem ha nao 
aferrada, foram tam mal trattados que ho Viçerei teue por milhor partido mandala 
esbombardear: mas ha nao era tam forte de costado, & tinha taes arrombadas por dëtro 
que assi quomo lhes hos pilouros dauam, assi tornauam pera tras, no que estiueram hum 
bom pedaço, atte que do nauio de Garçia de Sousa lhe açertaram com hum tira grosso 
aho lume daguoa, com que se foi loguo aho fundo, pello que hos que estauam dentro, 
vendosse alagar se lançaram todos a nado, dos quaes hos nossos, que andauã nos bateis 
fazëdo esta caça, mattarã muitos, & assi se acabou de todo ha execuçam desta batalha, 
que durou desno meo dia atte noite, em que morrerão dos imigos mais de tres mil afora 
hos Mamaluquos, que de oitoçëtos que eram, sos xxij escaparam de serem mortos, ou 
captiuos, & Mirhoçem com medo que ho entregasse Miliquiaz aho Viçerei, se acolheo 
logo pela posta a corte delRei de Cambaia. Foi esta batalha tam trauada, & bë cõmettida 
dambalas partes, que nam houue nenhüa vela das nossas em que se nam achassem 
muitos pilouros das bombardas dos imigos, com que todalas padesadas, & obras mortas 
atte ho lume daguoa estauam desmanchadas, & em algüas dellas se acharam passante de 
çinquo mil frechas: dos nossos foram feridos mais de trezentos, & morreram trinta, & 
dous, de que hos conheçidos eram, Nuno Vaz Pereira, Rui de Nobaes, Pero Cão, 
Fernam Soarez, Hërrique Machado, & dous filhos de Emanuel Paçanha. Das velas dos 
Rumes se meteram duas naos no fundo, & ha de Miliquiaz, & algüas das suas fustas, & 
dos paraos de Calecut: tomaransse dous galeões, & duas gales, & duas naos dos Rumes, 
& duas naos de Cãbaia, nas quaes velas se acharam muitas armas, & artelharia, & muita 
moeda douro, & prata, & pannos de brocado, seda, & algodam, ho que se repartio per 
todolos darmada, sem ho Vicerei querer nada pera si. Hauia nesta frota dos Rumes tanta 
diuersidade de gente, & lingoagës que se acharam nas naos, & gales que tomaram, 
muitos liuros em latim, Italiano, Alemão, Esclauom, & Françes, Castelhano, & algüs ë 
Portugues. No despojo entraram tres bãdeiras Reaes do Soldam de Babilonia, com ha 
deuisa que elle trazia, por ter sugeita ha casa Sancta de Hierusalem, que era hum Caliz 
com hüa Hostia alleuantada, metida nelle: has quaes bandeiras vieram a este Regno, & 
elRei has mandou aho Conuento de Tomar, onde deuem destar guardadas por lembrança 
desta tão gloriosa victoria. 

 
CAPITU. xl. De quomo ho Viçerei assentou pazes com Miliquiaz, 

& se partio pera Cochim, & do que fez atte la chegar. 
 
Com quanto has armadas do Soldam, & delRei de Calecut, & de Miliquiaz eram 

desbaratadas, nem por isso deixauão de tirar da çidade a nossa, pelo que ho Viçerei, por 
euitar ho dano que lhe faziam, & com reçeo que lhe nam lançassem balsas de fogo, se 
saiho de noite pera fora com muito trabalho, & perigo. Mas posto que ho Miliquiaz 
visse alõgado da çidade, nem por isso perdeo ho reçeo que tinha, pareçëdolhe que por 
vingança do passado lhe faria guerra, pelo que aho outro dia pela manhã lhe mandou 
hüa carta, per Çide Alle ho torto (natural do regno de Grada, que conheçia ho Viçerei do 
tempo que andara nas guerras daquelle Regno quando elrei dom Fernando, & ha rainha 
donna Isabel ho ganharam ahos Mouros) desculpãdosse da ajuda que dera a Mirhoçem, 
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rogandolhe que dalli por diante ho quisesse ter por amigo, que sua tençam era em 
quanto viuesse ser seruidor delrei dom Emanuel, pera firmeza do que daria todalas 
seguranças neçessarias. Ho Viçerei hauendo respeito a quam importãte era ha amizade 
daquelle homem aho seruiço delRei, lhe conçedeo ha paz, com condiçam que lhe 
entregasse hos Portugueses que tinha captiuos, & Mirhoçem, cõ hos Rumes que 
escaparam da batalha, & assi has gales, & outros nauios que se da sua frota saluaram no 
porto da çidade. Dada esta reposta, Çide Alle se tornou, cõ quatroçëtos cruzados de que 
lhe ho Viçerei fez merçe, aho que Miliquiaz respondeo, que quanto a Mirhoçem que na 
mesma hora que se saira da nao sacolhera pera dëtro do sertam, sem lhe fallar, & que 
delle nam sabia parte, & posto que soubesse onde estaua lho nam entregaria, nem 
menos ha outra gente que se saluara da batalha, que costume era dos bõs caualleiros 
emparar, & defender hos que se a elles acolhiam, mas que has gales, & quaesquer outros 
nauios que houuesse naquelle porto da armada de Mirhoçem lhe mandaria entregar de 
mui boa vontade, & assi hos Portugueses que tinha captiuos. Ho Viçerei communicou 
isto com hos capitães, ho que a todos pareçeo muito bë: pelo que has pazes se fezeram, 
capitularam, & se juraram antrelles: ho que acabado Miliquiaz lhe entregou quatro gales 
das de Mirhoçem, com todalas munições, bombardas, & armas que nellas hauia. Estas 
quatro gales com has duas que tomara ho cõmendador Rui Soarez, mandou ho Viçerei 
loguo queimar, & a Ioam da Noua deu cargo de ir buscar hos captiuos, a quem 
Miliquiaz entregou hos que ainda viuiam, que erão dezasette, todos vestidos de cabaias 
de seda. Feitas estas entregas, ho Viçerei despachou dom Antonio de Noronha com duas 
naos carregadas de mantimentos pera fortaleza de Çacotora, de que era capitam dom 
Afonso de Noronha seu irmão, allem do que lhe mandaua algüa roupa de Cãbaia da que 
tomara nas naos, & elle se partio pera India, deixãdo naquelle porto Tristão de Sa, hü 
dos que forão captiuos, por capitam de duas naos, das que foram dos Rumes, pera has 
leuar a Cochim cõ mantimëtos, & cousas neçessarias pera hos almazës, quomo fez. Esta 
victoria que ho Viçerei houue da armada do Soldam de Babilonia, foi ho prinçipio da 
deminuiçam de seu estado, atte lho Selymão Emperador da Turquia tornar, & ho mattar, 
ho que aconteçeo no ãno do Senhor de M.D.XVII, & erão tamanhos hos direitos que lhe 
pagaua das espeçiarias depois de has trazerem de Calecut a Iuda, & de ahi has leuarem 
aho Cayro, & do Cayro a Alexandria que se tinha pelo milhor, & mais sustançial de 
todas suas rendas. Mas depois que has armadas que elRei trazia na India começarã de 
impedir a nauegaçam de Calecut pera India, hos ganhos foram mingoando, porque por 
nam nauegarem tantas naos quomo soiham, estes tributos se deminuiram. De maneira 
que por ho Soldão acudir a isso com fauor dalgüs dos Reis, & senhores da India, 
ordenou esta armada, que ho Viçerei desbaratou, ho qual depois de ter capituladas has 
pazes que fez cõ Miliqueaz, se partio de Dio ahos dez dias de Feuereiro, donde foi ter a 
Chaul, & cõfirmou has que assentara cõ Niza Maluquo, do qual reçebeo has pareas 
daquelle anno, & lhe deu carta de vassallagem. Dalli se foi a Onor, pera fallar com 
Timoja, sobela tomada de Goa, em que ja tinham praticado, mas nam ho achou porque 
era fugido dalli, cõ medo que elRei de Narsinga (que entam viera aquellas partes) ho 
mandasse prender, por ser corsairo. No qual lugar se veo ver com ho Viçerei elRei de 
Onor, & acreçentou ahos mil pardaos que cadanno daua de pareas, duzentos, & 
çinquenta, & ho Viçerei lhe pedio que tiuesse sempre em sua graça Timoja, & assi lho 
prometeo. Dalli foi ter a Baticala, ahos xxv do mesmo mes de Feuereiro, onde ho elRei 
veo visitar a praia, & se fez vassallo delrei dõ Emanuel, cõ tributo de dous mil fardos 
darroz cadanno. Ho que feito mandou Pero Barreto, Garçia de Sousa, & Martim Coelho 
a mõte Delli pera ahi andarem darmada, & guarda da costa, & elle se partio pera 
Cananor: & a vista da fortaleza mandou enforcar algüs dos Rumes que trazia captiuos, 
& cõ outros usou outra mor crueza, porque hos mãdou poer nas bocas das bombardas 
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grossas, cõ has quaes, & cõ hos pedaços dos corpos destes miseros saluou ha çidade, 
negoçio tam barbaro, que parece que quis Deos por castigo de hüa tamanha 
deshumanidade que morresse elle depois a mãos da mais barbara gente que se sabe em 
todo ho uniuerso mundo, quomo se aho diante dira. Elrei de Cananor ho veo reçeber a 
praia, acõpanhado de muitos Caimães, & Naires, & com elle Lourenço de Brito capitam 
da fortaleza. Depois de ho Viçerei repousar algüs dias em Cananor, & prouer nas cousas 
que compriam, se partio pera Cochim, onde chegou ahos oito dias de Março, & foi 
reçebido, assi de Afonso Dalbuquerque, quomo de todolos Portugueses, & delRei cõ 
muita festa, & alegria: mas em chegando a porta da fortaleza, tendosse ja elRei de 
Cochim despedido delle, Afonso Dalbuquerque, per conselho de homës zelosos de mal, 
se lhe atrauessou diante, requerendolhe que não entrasse nella, & lhe entregasse ha 
gouernança da India, quomo ho elRei mandaua, ho Viçerei espãtado de hü tam 
desassozoado requerimento, lhe dixe que ho deixasse repousar do trabalho do caminho, 
que quanto a gouernança elle lha não negaua, & della lhe faria entrega quãdo fosse 
tempo: ho que dito se recolheo pera dëtro, & mandou fechar has portas, ficando Afonso 
Dalbuquerque de fora. Sobelo qual negoçio, per induzimento destes maos homës, houue 
antrelles tantas desauëças, que ho Viçerei pareçendolhe que era assi seruiço de Deos, & 
delRei, por euitar mores descõçertos, dos em que ja andauam, ho mandou quomo preso 
pera Cananor, onde esteue atte a chegada do Marichal a India, quomo se no capitulo 
seguinte dira. Deste negoçio fazem hos que screueram has cousas da India largos 
capitulos, hos quaes eu tiuera por mui excusados, por nam seruirem pera mais que pera 
ficarem por muito tempo, odio, & malquerença arreigados entre has progenias destes 
dous tam valerosos, & esforçados capitães, & tam dignos de serem louuados, pelas 
grandes qualidades de suas pessoas, & particular prudençia que em cada hum delles 
houue. 

 
CAPITU. xli. De quomo elRei mandou ho marichal dom Fernãdo 

Coutinho a India por capitão de quinze naos. 
 
Por elRei ter todolos annos nouas, pelas naos que vinham da India, quã cõtrairo, 

lhe era ho Çamorij rei de Calecut, & quãto fauoreçia hos Mouros ë seu deseruiço, 
determinou mandar dõ Fernando Coutinho Marichal de Portugal a India, pera lhe 
destruir ha çidade de Calecut, dandolhe ha capitania de quinze naos, em que iriam mais 
de mil, & seis çëtos soldados Portugueses. Hos outros capitães eram, Pedrafonso 
Daguiar, que iha por sota capitam, Frãçisco de Sa veador da fazenda do Porto, Sebastião 
de Sousa Deluas, Lionel Coutinho, Frãçisco de Sousa Mãçias, Rui Freire, Gomez Freire, 
George da Cunha, Frãçisco Coruinel, Rodrigo Rabello de Castelbranco, Françisco 
Marecos, Bras Teixeira, Aluaro Fernandez, & George Lopez Bixorda. Cõ estas xv naos 
partio ho Marichal de Lisboa, ahos doze dias de Março, de M.D.IX, & ho primeiro 
porto que tomou foi Moçambique, donde foi ter a Melinde, & dahi a Cananor no mes 
Doutubro, cõ toda ha frota junta, saluo Françisco Marecos que inuernou em 
Moçambique. Cõ ha chegada do marichal foi Afonso Dalbuquerque mui alegre, mas 
nam Lourenço de Brito, por ter ha parte do Viçerei: ho qual quomo soube has nouas da 
vinda do Marichal, que era muito parëte de Afonso Dalbuquerque, reçeoso que lhe 
fezesse algüa sem razam, entregou ha fortaleza aho alcaide mor, & elle se foi pera 
Cochim. Afonso Dalbuquerque foi visitar ho Marichal a nao, & lhe contou has 
desauenças que houera antrelle, & ho Viçerei dom Frãçisco, do que ho Marichal tomou 
has informações que lhe pareçeram neçessarias, pera nisso poer algü bõ meo. Ho que 
feito se partio pera Cochim, leuando cõsigo Afonso Dalbuquerque, onde depois de 
chegado, ho Viçerei ho veo reçeber a praia com sua guarda ordinaria, de çem 
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alabardeiros. Chegado ho Marichal a Cochim, trabalhou quanto pode em conçertar ho 
Viçerei com Afonso Dalbuquerque, & assi ho fez. E prestes tres naos de carga que 
hauiam de vir pera ho Regno, ho Viçerei entregou ha gouernança da India a Afonso 
Dalbuquerque & disso tomou estormentos publicos, & assinados do mesmo Afonso 
Dalbuquerque, do estado ë que deixaua ha India, com quãtas fortalezas, naos, gales, 
carauellas, & artelharia. Ho que acabado se embarcou, sem mais sair da nao, dõde 
mandaua negoçear has cousas que lhe cõpriam, atte que se partio, muito amigo cõ 
Afonso Dalbuquerque, que a tudo ho que lhe mandaua pedir daua, & mandaua dar todo 
ho auiamëto neçessario, com muita diligencia. Partido ho Viçerei, de cuja viajem se 
trattara aho diãte, ho Marichal amostrou hüa carta delRei a Afonso Dalbuquerque, per 
que lhe mandaua que em tudo ho que fosse neçessario pera se destruir Calecut, fezesse 
ho que ho Marichal ordenasse, sobelo que se teue conselho, sendo elRei de Cochim 
presente, em que se assentou, que pera se saber ho estado em que estaua ha çidade 
madassem secretamente chamar Cojebiqui, que la moraua, & era nosso amigo, do qual 
souberam quomo elRei de Calecut andaua dëtro no sertam fazëdo guerra a hü Rei seu 
vizinho, muito amigo delRei de Cochim, com tudo que na çidade hauia muitos Naires, 
& Mouros que lhes poderiam resistir, & que por isso cuidassem bem no negoçio que 
queriam cometter. Finalmente ho Marichal se fez loguo prestes, no que Afonso 
Dalbuquerque ho ajudaua, & fazia tudo ho que lhe pareçia comprir a seruiço delRei. 
Andando assi occupado nestes apercebimentos, chegou a Cochim Vasquo da Sylueira, 
com cartas de Duarte de Lemos, em que lhe mãdaua pedir naos, & gente pera refazer ha 
frota de que era capitão, com que defendia que has naos dos Mouros nam passassem da 
India aho mar Darabia: mas Afonso Dalbuquerque, posto que visse has prouisões, & has 
tiuesse por boas, respondeo que ho nam podia prouer atte nam tornar de Calecut. Ho 
que vendo Vasquo da Sylueira, se offereçeo aho Marichal pera com elle ir seruir elRei 
neste feito de Calecut, ho que lhe agradeçeo muito, & ho leuou cõsigo. Hos quaes 
deixaremos todos occupados neste aperçebimëto que durou atte fim do anno de M.D.IX, 
& antes que entremos no de M.D.X, trattarei algüas cousas das que neste tempo 
passaram no Regno. 

 
CAPI. xlii. Do nascimëto do infante dõ Afõso, & de quomo Duarte Pacheco 
Pereira vençeo ho corsairo Mondragom, & ho trouxe preso a Lisboa. 

 
Atras fica dito quomo ha rainha donna Maria pario em Abrãtes ho Infante dom 

Fernando, na qual villa elRei esteue algüs dias & dahi se foi pera Euora, onda ha Rainha 
pario ho Infante dõ Afõso, ahos xxiij dias Dabril de mil, & quinhëtos, & noue. A este 
Prinçipe mandou ho Papa Leão deçimo ho capello de Cardeal no ãno de M.D.XVI, cõ 
titulo de Bispo Zagitano, Diacono, Cardeal de Sancta Luçia, ho qual lhe trouxe Emanuel 
de Noronha da camara, que agora he Bispo de Lamego, de cuja mão ho reçebeo ë 
Lisboa, nos paços da Ribeira, sëdo elRei seu pai a isso presente. Foi assaz docto na 
lingoa latina, & que estimaua muito homës letrados, & lhes fazia muitas merçes, 
prinçipalmente ahos Theologos: foi Bispo Deuora, & Arçebispo de Lisboa juntamente, 
& Abbade Dalcobaça, nas quaes dignidades deu sempre mostras de mui prudente, & 
catholico Christão, porque elle fazia muitas vezes hos offiçios diuinos, & foi ho 
primeiro Prelado que nestes Regnos ordenou que se lesse todolos dias ha Doctrina nas 
egrejas, & que se screuessem hos nomes dos que se casauam, & dos que baptizauam, & 
elle mesmo baptizaua algüas vezes has crianças fazendo nisso ho offiçio de verdadeiro 
Prelado: teue algüas desauenças com elRei dom Ioão terçeiro seu irmão, per cujo 
respeito se quisera ir secretamente pera Roma, aho que elRei acudio com muita 
prudençia, & pelo tirar dalgüs pensamentos a que ho induziam homës zelosos de mal, 
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lhos tirou de casa, & lhe deu outros de mor confiãça, do que tudo se elle teue por 
satisfeito, conheçendo que se fazia por lhe assi cumprir, pelo que em quanto viueo foi 
sempre mui verdadeiro amigo do seruiço delRei, & lhe acatou quomo a hum tal, & tam 
bom irmão conuinha. Atras fica feita mençam quomo ho corsairo Mondragom Frãçes 
roubara Iob Queimado tornando da India, sobelo que elRei no anno passado de 
M.D.VIII, em que se fez este roubo, mãdou recados a Frãça sobela restituiçam desta 
fazenda: mas sabendo que tudo se passaua em dissimulações, & dilações, & que ho 
mesmo Mondragõ armaua quatro naos pera outra vez sair aho mar, fazer seu 
acostumado offiçio, mãdou fazer prestes algüas velas, de que deu ha capitania a Duarte 
Pachequo, ho qual ahos dezoito dias de Ianeiro, deste anno de M.D.IX, sencontrou com 
este corsairo aho cabo de Finis Terrae, entre hos quaes se trauou hüa crua batalha, mas 
em fim Mondragon foi vençido, & hüa das suas naos metida no fundo, & elle trazido 
preso a Lisboa, com has tres, onde depois fez seus conçertos com elRei, & se tornou 
pera França, com lhe prometer que dalli por diante seria seu leal, & bõ seruidor, & 
trattaria bem seus vassalos onde quer que hos achasse. 

 
CAPITU. xliii. De quomo mattaram ho Marichal em Calecut, & ho gouernador 
Afonso Dalbuquerque, & todolos que com elles iham forã desbaratados, 

& do que aconteçeo a seis naos que despachou pera Portugal. 
 
Depois que ha armada com que ho Marichal, & Afonso dalboquerque hauiã de ir 

sobre Calecut foi prestes, elles se partiram ãbos de Cochim aho derradeiro dia de 
Dezembro, de M.D.IX, donde cõ bom tempo chegaram a Calecut, ahos dous dias de 
Ianeiro, de Mil & quinhëtos, & dez, ja sobela tarde, leuando ho Marichal ha mesma 
armada que trouxera de Portugal em capitania sobre si, & Afonso Dalbuquerque ha que 
elle fezera em Cochim, & Cananor, de que eram capitães dom Antonio de Noronha seu 
sobrinho, dom Hieronymo de Lima, & Emanuel Paçanha, George da Sylueira, Aires da 
Sylua, Fernam Perez Dãdrade, Françisco Pantoja, George Fogaça, Duarte de Mello, 
Françisco Pereira Coutinho, Emanuel Laçerda, Antonio Pachequo, Simão Dandrade, 
Diogo Mëdez, Vasquo da Sylueira, Françisco de Miranda Chichoro, Phelipe Rodriguez, 
& Simão Pirez: nas quaes armadas iham mais de dous mil soldados Portugueses, afora 
seis çëtos Malabares de Cochim, de que era capitam ho Rei de Porca, que Afõso 
Dalbuquerque leuaua em sua companhia com algüs paraos. Surta ha armada, se teue 
conselho no modo que se teria em cometter ha çidade: ho que assentado, ho Marichal 
dixe a Afonso Dalbuquerque, que elle viera de Portugal, nam pera enrriqueçer, senam 
pera ganhar ha honrra que speraua de hauer na destruiçam de Calecut, de que elle ja 
tinha adquerida tãta na India, que lhe nam haueria enueja a esta, que por isso lhe pedia 
lhe quisesse dar a dianteira, ho que lhe Afonso Dalbuquerque conçedeo, posto que 
pesadamente, por conheçer ho Marichal por colerico, & apressado em suas cousas, polo 
que arreçeaua ho que depois aconteçeo. Acabado ho conselho, ho demais que ficaua da 
noite se passou em se cada hum fazer prestes pera seguir seu capitam, do modo que se 
assentara, ho que pareçeo mal a algüas pessoas, prinçipalmente a Emanuel Paçanha, que 
era mui bom caualeiro, & mui pratico nas cousas da guerra, que logo adiuinhou ho triste 
sucçesso deste negoçio. Prestes hos bateis, & embarcada ha gente nelles, ficando na 
frota ha neçessaria pera guarda della, indo ho Marichal, & Afonso Dalbuquerque diante, 
que hauiam de ser hos primeiros que saissem em terra, com ho mor silençio que poderã 
chegaram a praia, nam cuidãdo de achar ho brauo reçebimento que lhes fez hum 
capitam delRei de Calecut que alli estaua, com muitos Mouros, & Naires, com estãçias 
feitas, donde, & do Çerame delRei hos começou a trattar mal com ha artelharia, & ho 
fezera pior se has estancias, & Çerame estiueram mais a liuel da praia, que causaua 
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passarë muitos tiros por çima dos ferros das lãças; & outros darem pelas astes dellas: ho 
que vendo Afonso Dalbuquerque dixe aho Manchal, que por nam receberë tanto dãno se 
deuiam despalhar hos bateis, & que cada hum trabalhesse por chegar a praia, com ha 
sua gente, ho que se assi fez. Mas Afonso Dalbuquerque que nas cousas da guerra tinha 
muita conta com ha occasiam do tempo, quomo se vio apartado do Marichal, (ho qual 
tendosse por seguro da dianteira iha com ha voga branda) mandou apressar ha sua, & 
em chegando a praia pojou em terra, remetendo logo a hüa tranqueira que ganhou com 
trabalho, por debaixo de muitas bombardadas & frechadas, fazendo fugir hos imigos 
pera ho Çerame delRei, que era hüa casa grãde de madeira, a tiro de besta dalli, em que 
por ser forte, & hauer nella Naires que ha guardauam, se recolherão muitas molheres, 
mininos, & outra gëte. A estes que iham fugindo acodiram algüs Naires dos que 
estauam no Çerame, hos quaes todos em hum corpo fezeram rosto ahos nossos, cõ que 
se trauou hüa peleja milhor ferida que ha da trãqueira, & andando assi enuoltos, algüs 
dos nossos chegaram aho Çerame, & lhe poseram fogo, ho que vendo ho Manchal, que 
ja neste tempo chegara a tranqueira, começou de dizer a altas vozes, que mal lhe 
guardara Afonso Dalbuquerque ho que lhe prometera, & outras palauras cheas de 
colera, & paixão. Afonso Dalbuquerque quomo soube que ho Marichal estaua na 
tranqueira, & ho que dezia, se veo pera elle, dandolhe sobre isso muitas desculpas que 
elle nam quis reçeber, mas muito anojado chamou Gaspar ho lingoa, & lhe dixe alto, 
onde estam hos paços delRei que la quero ir buscar homës com que peleje, que hos 
desbaratados, com tam pouca resistençia nam ho deuem ser: Gaspar lhe mostrou de hum 
teso hos paços, que seria da praia mais de mea legoa. Resoluto ho Marichal em ir 
queimar hos paços, mãdou desembarcar dous tiros de metal que entregou a Pedrafonso 
Daguiar seu sota capitam, pera hos leuar diante, & sem querer tomar ho pareçer dalgüas 
pessoas que lho desaconselharam, mãdou tocar has trombetas, aho som das quaes 
abalou com obra de oitoçentos homës, & todolos capitães de sua frota, mandãdo dizer a 
Afonso Dalbuquerque sua determinaçam, que ho podia seguir ou fazer ho que lhe 
pareçesse. Ho Gouernador, posto que tiuesse ho perigo por mais çerto que ha victoria, 
ho seguio com obra de seisçëtos homës, & hos Malabares de Cochim, deixando seu 
sobrinho dom Antonio de Noronha, & cõ elle Emanuel de Laçerda, Simão Dandrade, & 
Rodrigo Rabelo, em guarda da praia, & dos bateis, cõ trezentos homës, mandandolhes 
que recolhessem ha artelharia da trãqueira, & ha que ficara do Çerame, & posessem 
fogo as naos, & outros nauios dos imigos que estauam varados em terra, ho que elles 
fezeram bem a sua vontade. Ho Marichal chegou ahos paços delRei com algüa resistëçia 
dos imigos, de que hos mais foram morros, mas nos paços ha achou mor, por que dentro 
se recolheram ho Regedor da çidade cõ muitos Naires, que lhe defenderam ha entrada, 
mas em fim elles se escoaram per portas secretas, & hos paços foram ganhados cõ muita 
riqueza que nelles hauia, por respeito do que, & de serë grandes de muitos pateos, 
jardins, & casas, hos nossos se começarão de desmandar, ho que vendo Emanuel 
Paçanha dixe aho Marichal que mandasse recolher hos que se desmandauã porque 
estaua em mais perigoso lugar do que lhe pareçia, & que antes de hüa hora se se dalli 
nam fosse, se ajuntariam tantos Naires que per nenhum modo poderião escapar de serem 
todos mortos as frechadas, pelo que deuia de mandar logo poer fogo ahos paços, & 
recolhersse pera a praia: aho que respondeo, que ja sabia quam fracos, & couardos eram 
hos Mouros da India, & Naires de Calecut, & quam mal pelejauam, que elle hauia de 
repousar alli, & que se recolheria quando lhe pareçesse tëpo. Andãdo ho negoçio 
trauado deste modo, chegou Afonso Dalbuquerque ahos paços, & sem querer entrar 
nelles, por estarë ja muitos Naires tam perto delle, que lhe feriram muitos dos seus, em 
que hum foi Fernam Perez Dandrade, mandou dizer aho Marichal que se recolhesse 
porque recreçia muita gente dos imigos, & que dalli a praia era longe, & ho caminho 



 89

muito azado pera poucos a poucos hos mattarë todos, sem se poderem valer: aho que lhe 
respondeo que se fosse elle diante cõ ha sua gente, que elle ho segueria, quomo ho fogo 
fosse bë ateado nos paços, que lhe ja mãdara poer. Afonso Dalbuquerque quomo teue 
este recado encaminhou pera praia, leuando hos feridos diante & ho mesmo fez ho 
Marichal depois que vio arder hos paços per muitas partes, onde hauia mais de duas 
horas que esteue sem querer tomar ho conselho de Emanuel Paçanha, de que se lhe 
causou ha morte, porque hos imigos quomo viram abalar Afonso Dalbuquerque 
começaram de vir mais sem medo, chegandosse hüs pera hos paços, & outros pera 
Afonso Dalbuquerque, seguindoho de perto as frechadas, mattãdo, & ferindo, assi hos 
que iham com elle, quomo outros que andauam espalhados pelas casas a roubar. Ho 
Marichal ë saindo dos paços achousse çercado dos imigos, sobelos quaes (vendo muitos 
dos seus feridos, & quasi todos postos ë desbarato) voltou com obra de trinta homës, 
recolhëdosse ho milhor que podia as voltas. Ha gente de Afonso Dalbuquerque apertada 
dos imigos se lhe começou de desmandar, ho que elle vendo hos animou ho milhor que 
pode, fazëdo corpo pera acudir aho Marchal, porque sabia ho trabalho em que estaua: 
mas ha multidam delles era tanta, que ho nam deixou voltar. Finalmente ho Marichal foi 
ferido em hüa perna de hü golpe despada de que caiho, sem se mais poder soster que em 
geolhos, & cõ elle foram jarretados Emanuel Paçanha, & outros, hos quaes assi quomo 
estauam se defenderam dos imigos, & mattaram algüs delles, atte que de cãsados, & 
feridos cairam mortos: dos quaes hos que morreram junto do Marichal, foram Rui 
Freire, Françisco de Miranda Chichoro, Pero Fernãdez Tinoco, Phelippe Rodriguez, & 
outros atte treze, em que entrou, Vasquo da Sylueira, que sabendo ho perigo em que 
estaua ho veo socorrer per antre hüs vallos, em que elle mesmo mattou tres Naires com 
hüa lança, ha morte dos quaes, & ha sua mesma adiuinhou Emanuel Paçanha, com ja ter 
sacrificado na India quatro filhos no seruiço de Deos, & de seu Rei. Mas tornando a 
Afonso Dalbuquerque, elle se foi recolhëdo cõ muito tento, porque de riba dos vallados 
por serem altos lhe feriã, & mattauam muitos dos seus, & a elle deram hüa zagunchada 
no ombro do braço ezquerdo, de que ficou quasi aleijado, & hüa frechada no pescoço, & 
per derradeiro lhe deram com hü canto nos peitos, de que caiho embaçado, & se lhe nam 
acudira Diogo Fernãdez de Beja, alli ficara morto, dõde ho leuaram em hum pades 
caminho da praia, ha qual se nam fora tam perto, quomo era do lugar em que feriram ho 
gouernador, ha nossa gente se podera mal saluar, que tanto hos apertauam hos imigos, 
& ho fezeram muito mais se dõ Antonio, & Rodrigo Rabelo cõ outros capitães lhe nam 
acudiram, com cuja vinda começaram de afloxar de maneira que hos nossos se 
recolheram com menos perigo ahos bateis, & dahi a frota, dos quaes ho derradeiro que 
se recolheo foi George Botelho de Põbal. Foram feridos dos nossos neste desbarato 
mais de trezentos, morreram settëta, & oito, de que hos conheçidos foram, ho Marichal, 
Vasquo da Sylueira, Lionel Coutinho, Emanuel Paçanha, Rui Freire, Françisco de 
Miranda Chichoro, Gonçalo Queimado que trazia ha bãdeira de Afonso Dalbuquerque, 
& hum seu paje per nome Antonio Borges, Phelippe Rodriguez, Fernão Valarinho do 
Algarue, & Pero Fernãdez Tinoco, & has duas bõbardas perdidas. Dos imigos morreram 
(quomo se soube per conta) mil, & çento, & trinta, afora quinhëtos, & settenta homës, 
molheres, & mininos que pereçerão no Çerame delRei, & nas casas da cidade que 
arderam com boa parte dos paços delRei: forã queimadas vinte naos da carreira de 
Meca, que estauam varadas ë terra. Recolhidos hos nossos ja de noite, aho outro dia pela 
manhã Afonso Dalbuquerque se fez a vela com toda ha frota, & foi surgir no largo, 
donde logo despachou Pedrafonso Daguiar pera ho Regno com tres naos que ja estauão 
carregadas, has quaes despedidas Afonso Dalbuquerque se fez a vela pera Cochim, onde 
foi recebido, não com alegria, posto que ha perda dos imigos fosse mor que ha nossa, 
senam com tristeza pela morte do Marichal, & dos mais Portugueses, & assi por elle 



 90

ainda estar tam mal trattado das feridas & golpe da pedra que duuidauão hos sururgiões, 
& fisicos de sua vida. Ha primeira cousa que fez em chegãdo a Cochim, foi despachar 
outras tres naos com carga despeçiaria pera ho Regno, de que eram capitães Sebastião 
de Sousa, Françisco de Sa, & Gomez Freire, dos quaes Sebastião de Sousa, & Françisco 
de Sa foram encalhar nos baxos de Padua, & por ho tempo ser bonança se saluou toda 
gente nos bateis, em hum ilheo que esta jüto dos baxos, com muitos mantimentos, & 
fazenda, ho que tudo se depois leuou a Cananor, & Gomez Freire foi ter a Moçambique 
onde achou Pedrafonso Daguiar, em cuja companhia partio pera ho Regno, & tanto 
auante quomo ho cabo das correntes fez hüa nao tanta aguoa, que foi neçessario 
tornarsse Pedrafonso Daguiar com ella a Moçambique, & mandar dalli ha sua pera 
Portugal, porque era grande, & leuaua muita espeçiaria, encarregando ha capitania della 
a Bras Teixeira, & ho nauio de que era capitam Bras Teixeira tornou pera ir nelle, 
acompanhando esta nao que fazia auguoa: & pera mor segurança da gente se saluar, se 
se ha nao fosse aho fundo, fez com Gomez Freire que tornasse em sua companhia a Mo-
çambique, onde recolheo toda ha fazenda em casas que pera isso mandou concertar. Ho 
que feito se partiram pera ho Regno, ahos oito dias do mes Iunho de Mil, & quinhëtos, 
& dez, que era ja bem tarde, com tudo Deos hos trouxe a saluamento a Lisboa, onde 
chegaram ahos dezanoue dias de Outubro do mesmo anno. 

 
CAPITU. xliiii. De quomo dom Françisco Dalmeida foi ter a augoada de 

Saldanha onde ho mattaram hos negros naturaes 
da terra, aque chamam Cafres. 

 
Entregue ha gouernança da India a Afonso Dalbuquerque, dom Frãçisco Dalmeida 

se partio de Cochim pera Cananor, ahos xix dias de Nouëbro de Mil & quinhentos, & 
noue, a tomar algüa carga pera has suas tres naos, de que hos outros capitães erã George 
de Mello Pereira, & Lourenço de Brito, que fora capitam de Cananor, onde dom 
Françisco continuãdo seu acostumado offiçio de liberal, deu mais de dez mil cruzados 
de sua propria fazenda a algüs fidalgos, & outras pessoas que tornauam pera Portugal 
em sua companhia, por saber que vinham pobres. Tomada ha carga, & mantimëtos 
neçessarios, se fez a vela aho primeiro de Dezëbro, & seguindo sua viajem foi ter a 
augoada de Saldanha, que he junto do cabo de Boa Sperança, no qual porto estando ja 
prestes pera se fazer a vela, hum Diogo Fernandez Labaredas, tendo tomada algüa 
familiaridade com hos negros que vinham resgatar gado a praia, se foi com elles a hüa 
aldea hüa legoa pelo sertão dentro, dos quaes foi festejado, & por sinal damizade lhe 
deram hum carneiro grande, & gordo, que elle por ser tal apresentou a dom Françisco 
Dalmeida, gabandolhe muito ha terra, & ha multidã de gado que nella vira, & 
simpliçidade da gente: & porque na armada hauia ainda neçessidade de carne, & outros 
refrescos, mãdou ho mesmo Diogo Fernandez com doze homës, que fosse aquella aldea 
resgatar vaquas, que era ha carne que se mais hauia mister, pera ho que leuou algüas 
cousas das que hos negros daquella parajem usam, & acostumão trazer sobre si. 
Chegados estes homës a aldea hos negros hos conuidaram com carneiros, & outras 
viãdas da terra. Acabado ho jantar, entenderão no resgate, trazendo logo ho gado que 
hauiam de dar, a hü escampado fora da aldea, contra a praia, onde estauam juntos hos 
doze homës que foram com Diogo Fernandez, que andaua naldea vendo hos curraes, 
escolhendo ho gado que lhe pareçia bom, & dalli ho mandaua aho lugar do resgate. Ho 
qual acabado começarão de caminhar pera praia, leuando ho gado consigo, & ja hum 
pouco alongados da aldea veo hum negro com algüs carneiros, a tenção de resgatar, ho 
qual parece que mãdou ho spirito maligno, pera se ordenar ho triste caso que acõteçeo, 
porque dentrestes doze hü delles per nome Gõçalo Homem, parente de Ioão Homem, 
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cuidando que fazia negoçio per que hos negros ficarião mais seguros na nossa amizade, 
dixe ahos outros que tomassem aquelle negro, & que ho leuassem a dom Françisco 
Dalmeida, pera que ho vestisse, & lhe desse algüas peças, com que se tornasse contente 
pera a aldea, que isto seria causa de resgatarem sempre de milhor vontade com has naos 
que alli viessem ter: ho que pareçendo bem ahos outros lançarão mão do negro, ho qual 
vendosse preso deu dous brados, a que da aldea acudirão algüs dos negros. Diogo 
Fernandez que ainda la estaua, vendohos correr acudio de mistura com elles, & com 
assaz trabalho se meteo entre hos nossos, que a poder de pedradas, que lhes hos negros 
tirauam, tomarão por partido soltar ho negro, & ho gado que leuauão, hos quaes 
chegados a nao de dom Frãçisco lhe derão a entender ho negoçio aho contrairo do que 
passaua, do que mouido teue conselho sobre ir dar naldea, & ha destruir, ho que lhe 
contrariaram Lourenço de Brito, George de Mello Pereira, & Martim Coelho, dizendo 
que vingança de homës tam barbaros nam era victoria, que quãto aho que tinham feito 
era cousa de pouca importançia, & que se se lhes tomasse desculpa, ou ha elles soubessë 
dar, que por vëtura não seria sua ha culpa sendo dos nossos, que tinhão por costume 
serë desmandados, & mal comedidos em terras alheas, & que quando ho caso mereçera 
castigo, nam era bõ conselho illos cometer hüa legoa pelo sertão, sem terem noticia do 
caminho, nem do socorro que lhes poderia vir dos lugares vizinhos. Deste pareçer foram 
contrairos Pero Barreto de Magalhães, Emanuel Telez Barreto, & Antonio do Campo, 
dando pera isso suas razões, as quaes inclinado dom Françisco, assentou de ir dar na 
aldea, pera ho que mãdou fazer prestes hos bateis, & com çento, & çinquoenta homes 
chegou a praia a hüa hora depois de mea noite, encaminhãdo logo de seu vagar pera a 
aldea, a qual Pero Barreto, & George Barreto que iham diante quomo fora ordenado, 
chegarão ante manha, & ha entrarão cada hum com sua gente per duas partes. Hos 
negros em hos sentindo acudirão cada hum com seu çurrão de couro de cabello çingido, 
cheos de pedras, & de ferros de setas de feiçam de farpões, encastoados em troços de 
hum palmo de comprido, que enxerião em astes de pao tostado, que traziam nas mãos, 
com has quaes, & com has pedras se seruiam darremesso, de maneira que em pouco 
spaço fezeram voltar ha nossa gente pera praia, mattando dos primeiros tiros Fernão 
Pereira: com tudo hos nossos leuauam algum gado grosso diante de si, que tomaram 
antes de chegar a aldea, com que encaminharam pera onde dõ Frãçisco ficara com ha 
bandeira Real, ho qual acharão ja quasi junto da aldea, que em hos vendo vir de longe, 
tendo ho negoçio por acabado a sua vontade, aballou contra a praia, pera ho lugar em 
que deixara hos bateis, hos quaes nam achou, porque Diogo de Unhos, mestre da sua 
nao, se mudara dalli pera outro lugar de milhor embarcadouro. Pelo que dõ Françisco 
tomou ho caminho pera la, indo diante de todos por se nam encher do po que fazia ho 
gado, que hos nossos ainda trazião jüto, guiado per tres homës, & elles vinham detras 
ahos botes com hos negros, hos quaes depois de serem juntos tantos que lhes pareçeo 
que sem reçeo podião cometter hos nossos, bradando, deram sinal aho gado, & ho 
fezeram ajuntar em hum magote: ho que feito remeterão ahos tres homës que ho 
guiauão, hos quaes logo mattaram com tiros darremesso, ficando elles entre ho gado, & 
ha nossa gëte que vinha hü pouco detras, na qual deram com tanto impeto que ha 
fezeram espalhar, de que algüs acudiram aho gado, leuandoho pera onde estaua dom 
Françisco, que lhes dixe a alta voz, deixai esse gado que ho ham de leuar hos negros, & 
ha nos com elle. Ho que dito começou de caminhar, mas vendo que ha gente se 
desordenaua, & espalhaua cada vez mais, & que hos negros mattauam, & ferião muitos 
delles, fez volta, & hos recolheo todos em hum corpo, começando de encaminhar pera 
onde estauam hos bateis, mas hos Cafres ganharam ho gado, ho qual leuando diante de 
si, faziam estar, & andar segundo ho sinal que lhe dauam, & detras delle tirauam ahos 
nossos, que por irem juntos hos feriam, & mattauão a sua vontade, indo ja algüs tam 
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cansados, que se nam tinhão criados, ou amigos que has leuassem de braço, caião no 
chão, onde has trilhaua ho gado passando por çima delles, & se algüs ficauam viuos hos 
negros que vinham detras, hos acabauam de mattar, hos quaes vendo que hos nossas 
iham ja desbaratados, se começaram a desmandar, passando a diante da gado, 
lançãdolhe tiros, fazëdo biocos, que he manha que usam na guerra pera espãtar hos 
contrairos, ho que nam podendo sofrer Pero Barreto remeteo a hum destes que se mais 
chegaua, & correndo hum pedaço tras elle ho passou com hüa lãça de que logo caiho 
morto, aho que acudindo hos Cafres, a poder de pedradas mattaram a Pero Barreto, ho 
que sabendo dõ Françisco quisera voltar, ho que nam pode fazer por hos negros leuarë 
ha nossa gëte muito apertada, cõ tudo não deixaua de caminhar pera a augoada, na 
milhor ordem que podia: mas vendo que cada vez creçia ho numero dos Cafres & 
desfaleçia ho da sua gëte, adeuinhando ho que foi, dixe a George de Mello Pereira, que 
lhe entregaua ha bandeira Real delRei seu senhor, que ha não deixasse ë poder daquelles 
negros, onde segundo via lhestaua limittado ho fim dos seruiços que lhe sempre fezera. 
Isto era ja perto daugoada, onde Diogo de Unhos estaua com hos bateis prestes pera 
recolher a gente, a qual hora tendo dõ Frãçisco tirado ho barbote lhe derão com hum 
zaguncho sem ferro na gargãta que lha atrauessou de parte a parte, ha dor do qual golpe 
lhe fez loguo poer hos geolhos no chão, com has mãos na aste pera ha arrincar, mas 
sentindo que se afogaua, has aleuãtou pera ho çeo & sem poder dar outro sinal de 
catholico Christão, caiho morto, jüto do qual mattarão hos Cafres Diogo Pirez, pelejãdo 
sobelo seu corpo, que fora aio de seu filho dõ Lourenço, & assi acabarão todos tres 
nesta viajem da India. Morto dom Françisco Dalmeida, hos nossos se começarão a 
desbaratar de todo, fugindo pera hos bateis, nos quaes entraram com lhes dar ha aguoa 
pela çinta, porque Diogo de Vnhos, que era homem pratico nas cousas do mar, vendo ho 
que passaua, com reçeo que se lãçassem muitos dos que fugião em algüs dos bateis, & 
que poderia assi ficar em sequo, hos mandou alargar todos, com tudo algüs da 
campanhia quiseram antes morrer que saluarensse com deshonrra, antre hos quaes 
foram, Lourëço de Brito, & Martim Coelho, que em sabendo quomo dom Françisco era 
morto bradauão ahos que fugiam dizendolhes, que razam dareis em Portugal de 
deixardes morto ho vosso capitão de gente tão barbara, & tam desarmada, së tomar 
disso vingança, & com isto pelejado sem fazerë a pe atras, hos mattaram cõ algüs outros 
de sua companhia. Morreram neste triste caso, que aconteçeo aho primeiro dia de 
Março, de Mil, & quinhentos, & dez, sessenta, & çinquo Portugueses, em que entraram 
onze capitães, que foram dõ Françisco Dalmeida, em idade de sessenta annos, Lourenço 
de Brito, Emanuel Telez, Pero Barreto de Magalhães, Martim Coelho, Françisco 
Coutinho, Antonio do Campo, Fernão Pereira, Gaspar Dalmeida, Diogo Pirez, & Pero 
Teixeira, todos mui esforçados caualleiros experimentados nas cousas da guerra, 
acostumados a vëçer nos mais das negoçios em que se acharam, por debaixo de tiros de 
bombardas, rocas, & bõbas de fogo, cõtra homës armados, & exerçitados ë todo genero 
de guerra, hos quaes alli acabarão a mãos de gëte barbara, desarmada, a tiros de pedras, 
& azagaias de ferro morto, cõ tão pouco acordo que pareçe que lhes tinha Deos 
ordenada ha morte naquelle lugar, por castigo dalgüas crueldades, & sam razões que 
poderiam ter usadas nas victorias que lhes cõçedera, nas quaes hos homës deuë de ser 
mui moderados, & se deuë de lembrar, que assi quomo vençë podë ser vençidos, & 
quomo captiuam podem ser captiuos, & que da clemëçia, ou crueza que nisto usam, 
resultalhes guardar Deos ho galardam, ou castigo, pera lho dar em seu tempo. Ho 
mesmo dia a tarde depois dos negros terë recolhido ho despojo, & serë idos pera suas 
aldeas, saiho George de Mello Pereira, & George Barreto em terra, com ha mais da gëte 
da frota, pera enterrarem hos mortos, hos quaes acharam todos nus, & ho de dom 
Françisco Dalmeida aberto pelos peitos, & pela barriga. Enterrãdoos estes que jaziam na 
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praia, sem mais passarë a diante, se recolheram as naos, onde logo houue diferenças 
antre George de Mello Pereira, & George Barreto sobela capitania da armada, no que se 
tomaram pareçeres, ë que se assentou que ha bandeira fosse na mesma nao em que iha, 
& que George Barreto fosse ho capitão. Ho que assi cõcluido se partirã aho outro dia, 
hos quaes todos chegarã a saluamëto a Lisboa, õde entam elRei estaua, que cõ toda ha 
nobreza do Regno sëtio muito ha morte de dõ Frãçisco Dalmeida, & cõ muita razam, 
pelas boas partes, & qualidades que nelle hauia, sobre ser mui esforçado caualleiro, do 
que deu manifestos sinaes, sendo ainda mançebo, nas guerras do regno de Grada, 
quando ho elrei dõ Fernando, & ha rainha donna Isabel ganharam ahos Mouros, a quë 
nesta conquista elle fez muitos, & assinados seruiços, por lembrança dos quaes elrei 
dom Fernando quando lhe elrei dom Emanuel mandou ha noua de sua morte, foi mui 
anojado, retrahendosse, quomo se fora por pessoa de seu sangue Real. Foi dom 
Françisco Dalmeida, allem de bom caualleiro, mui prudente, & sagaz, bem assombrado, 
& graue em sua pratica: açerqua das cousas da India foi de opiniam, que quantas mais 
fortalezas elRei la tiuesse, tanto mais fraco seria, que ha força com que hauia de 
senhorear ha India era no mar, que sem nelle trazer grossas armadas, não poderia 
defender, nem soster has fortalezas, & assi lho screueo, & que nüqua seria bem seruido, 
se nam quãdo seus capitães, & offiçiaes não comprassem nem vendessem, nem 
leuassem camara. 

 
Laus Deo. 

 
Impresso em Lisboa, em casa de Françisco Correa, impressor 

do serenissimo Cardeal Infante. Ahos dez dias 
do mes de Septembro de 1566. 
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Tauoada dos capitulos desta segunda parte. 

 
CAPITVLO PRIMEIRO. Do regimëto que elRei deu a dom Françisco Dalmeida 

antes que partisse pera India. 
CAPITULO. ii. Do que Dom Françisco Dalmeida passou do dia que partio do 

porto de Bethelem, atte chegar a Quiloa, & ho que ahi fez. 
CAPITULO. iii. Do que dom Françisco Dalmeida fez em Mombaça, & quomo 

depois de ha tomar, & queimar, partio pera Melinde, & dahi pera a India. 
CAPITU. iiii. De quomo elRei de Onor, e Timoja, & ho Alcaide de Çintacora 

mandaram pedir paz a dõ Frãçisco Dalmeida, & lha conçedeo, & de quomo ho Rei de 
Onor ha quebrou & foi desbaratado.  

CAP. v. Do que Ioão Homë fez a hüs mouros de Calecut que estauam em Coulão 
& do que mais lhacõteçeo, & de quomo ho gouernador dom Françisco Dalmeida 
chegou a Cananor, & se chamou Viçerei. 

CAPI. vi. Em que se trattam algüas cousas do regno de Narsinga, & poder do 
Rei, & ordem de sua casa. 

CAPITU. vii. Do reçebimento que ho Viçerei dõ Françisco Dalmeida fez aho 
embaixador delRei de Narsinga, & da liçença que houue delRei de Cananor pera fazer 
fortaleça, & de quomo ë Coulam mattaram ho feitor Antonio de Sa, & hos Portugueses 
que cõ elle estauão, & do que se sobrisso fez. 

CAPI. viii. De quomo ho Viçerei dom Françisco Dalmeida inuestio elRei de 
Cochim no Regno ë nome delRei dõ Emanuel, & mãdou pera Portugal oito naos, de que 
deu ha capitania a Fernã Soarez, & da viaja que fez atte chegar a Lisboa. 

CAPITU. ix. De quomo el Rei depois da partida de dom Françisco Dalmeida 
mãdou Pero Danhaia a Çofala com seis velas, pera ahi fazer hüa fortaleza, & do que 
em sua viajem passou, atte que faleçeo, & da chegada de Çide Barbudo, & Pero 
Quaresma a India, que partiram do Regno depois delle. 

CAPITULO. x. Em que se trata da terra de Çofala, & dos costumes dos que nella 
viuem, & no grade Regno de Benomotapa. 

CAPIT. xi. De quomo indo dom Lourenço buscar has ilhas de Maldiua per 
mandado do Viçerei seu pai, foi ter a ilha de Zeilão, & do que ahi fez, & do sitio, & 
costumes dos da terra. 

CAPITU. xii. De quomo dom Lourenço foi por mandado de seu pai correr ha 
costa do Malabar, onde desbaratou hüa armada delRei de Calecut, & de quomo se 
deesfez ha fortaleça Danchediua. 

CAPIT. xiii, Da vinda delrei Phelippe a Castela, & da embaixada que lhe elRei 
mandou per dom Diogo Lobo baram Daluito, & da ida de Duarte Galuão, & de Ioam 
Sotil a Roma, & de quomo elRei mandou fazer ho castello Real em Africa.  

CAPIT. xiiii. De quomo elRei mandou quatorze naos a India repartidas em quatro 
capitanias, & da morte de Vasco Gomez Dabreu. 

CAPITUL. xv. Da causa por que se azou ha guerra que elRei de Cananor fez 
ahos que estauam na fortaleza. 

CAPITU. xvi. De quomo elRei de Cananor cõbateo ha fortaleza, & foi 
desbaratado.  

CAPITU. xvii. Da grande fome que hos nossos padeçeram por caso de arder ha 
feitoria, & casas que estauã na ponta com muitos mantimëtos, & da victoria que 
houueram dos imigos, & quomo elRei de Cananor cometteo paz, & se fez.  

CAPITU. xviii. Do sitio, e antiguidade da çidade de Çafim, & de quomo se 
ganhou ahos Mouros.  



 95

CAPITU. xix. Do nasçimento do infante dom Fernando, & das qualidades de sua 
real pessoa. 

CAPITULO xx. De quomo elRei mandou dezaseis velas a India em duas 
capitanias, hüa pera descubrir Malaca, de quatro naos, de que foi por capitam Dioguo 
Lopez de Sequeira, & outra de çinquo, pera andar darmada no cabo de Guardafum, & 
has sette pera a carga das speçirias, de que deu ha capitania a George Daguiar. 

CAPITU. xxi. Do que Tristam da Cunha passou em sua viajem, atte chegar a 
Moçambique, & de quomo descobrio a ilha de Sam Lourenço pela banda de dentro, & 
da morte de Ioão Gomez Dabreu, & sitio, fertilidade da ilha, & costumes da gente que 
viue nella. 

CAPITU. xxii. De quomo Tristam da Cunha partio de Moçambique pera ilha de 
Çacotora, & de caminho destroio has çidades de Hoja, & Braua, & do sitio da ilha, & 
costumes dos naturaes della. 

CAPIT. xxiii. De quomo Tristam da Cunha tomou per combate ha fortaleza que 
elRei de Caxem tinha na ilha de Çacotora, & do que ahi mais fez atte partir pera India. 

CAPITU. xxiiii. De quomo se Tristam da Cunha achou em hüa peleja que ho 
Viçerei teue no lugar de Panane, & se partio pera ho Regno. 

CAPITU. xxv. De quomo ho Viçerei dom Françisco Dalmeida mandou dom 
Lourenço seu filho darmada a dar guarda a algüas naos de Cochim, & do que passou 
no caminho atte chegar a Chaul, onde pelejou cõ Mirhoçem capitam de hüa armada do 
Soldam de Babilonia. 

CAPITU. xxvi. De quomo se azou ha morte de dom Lourenço. 
CAPITU. xxvii. De quomo elRei mandou hüa armada sobela çidade Dazamor, de 

que deu ha capitania a dom Ioão de Meneses camareiro mor do Prinçipe dõ Ioão seu 
filho. 

CAPITU. xxviii. De quomo elRei de Fez veo çercar Arzilla, & ganhou ha vila, & 
do socorro que lhe veo. 

CAPITU. xxix. De quomo dom Ioam entrou no arreçife, & socorreo ho castello 
com gente, & mantimëtos, & elRei de Fez aleuantou ho çerco, & do que elrei dom 
Emanuel sobre este negoçio fez. 

CAPI. xxx. Do conçerto que se sez antre estes Regnos, & hos de Castella, sobre 
limitações da conquista Dafrica, & recados que elRei teue do grã capitã Gõçalo 
Fernãdez de Cordoua, & de quomo ho Duque de Medina Sidonia & dom Pedro Gyram 
vierão a este Regno desauindos delRei dom Fernando, & elRei mandou aho regno de 
Manicongo Ioam de Sancta Maria, & outros doze religiosos. 

CAP. xxxi. Do que Afonso Dalbuquerque fez em Çacotora depois da partida de 
Tristam da Cunha, & de quomo se foi dalli a ilha de Ormuz, & do que fez atte la 
chegar. 

CAPITU. xxxii. Do sitio da ilha de Ormuz, e prinçipio da çidade, & costumes da 
gente, & dos aperçibimëtos que se fezeram pera reçeberem Afonso Dalbuquerque de 
guerra. 

CAPITU. xxxiii. Do que Afonso Dalbuquerque fez em chegando a çidade de 
Ormuz.  

CAPITU. xxxiiii. De quomo se Afonso Dalbuquerque vio com elRei de Ormuz, & 
dalgüas cousas que logo socçederam, que foram causa de se ha guerra começar de 
nouo. 

CAPITU. xxxv. De quomo se rõpeo ha paz, e do que se de hüa, & da outra parte 
fobrisso fel, & da conjuraçã dalgüs capitães contra Afonso Dalbuquerque, & de quomo 
se partio de Ormuz pera Çacotora.  

CAPITU. xxxvi. Do que Afõso Dalbvquerque fez em Çacotora, Calaiate, & 
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Ormuz atte se ir pera India. 
CAPITU. xxxvii. De quomo em se ho Viçerei fazendo prestes pera ir a Dio buscar 

hos Rumes, reçebeo cartas delRei, per que lhe mandaua que entregasse ha gouernãça 
da India Afonso Dalbuquerque, & do que com elle sobrisso passou, & quomo 
despachou sette naos pera ho Regno. 

CAPIT. xxxviii. De quomo ho Viçerei partio de Cananor em busca dos Rumes, & 
do que fez em Dabul.  

CAPITU. xxxix. De quomo ho Viçerei pelejou com Mirhoçem, & com ha armada 
de Calecut, & de Miliquiaz senhor de Dio, & hos vençeo, & desbaratou. 

CAPITU. xl. De quomo ho Viçerei assentou pazes com Miliquiaz, & se partio 
pera Cochim, & do que fez atte la chegar. 

CAPITU. xli. De quomo elRei mandou ho marichal dom Fernãdo Coutinho a 
India por capitão de quinze naos. 

CAPI. xlii. Do nasçimëto do infante dõ Afõso, & de quomo Duarte Pacheco 
Pereira vençeo ho corsairo Mondragom, & ho trouxe preso a Lisboa. 

CAPITU. xliii. De quomo mattaram ho Marichal em Calecut, & ho gouernador 
Afonso Dalbuquerque, & todolos que com elles iham forã desbaratados, & do que 
aconteçeo a seis naos que despachou pera Portugal. 

CAPITU. xliiii. De quomo dom Françisco Dalmeida foi ter a augoada de 
Saldanha onde ho mattaram hos negros naturaes da terra, aque chamam Cafres. 
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