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xa Licenças, 

ESte liuro cujo titulo lie peregrinação de Pernão Mendez Pinto não tem eoufa algua contra anoffafanra Tc oubósco- 

fturaes & guarda dellcs,antes he hi(V?ria muyco boa,chea demuyta variedade 6c nouidade, por as quais parti s ha de 

contenrar muyto, porque a nouidade (fegundo diz o Fhilofopho) deleita, & a variedade como affirma S. Augufiinfao tira o 

faflio,peloquefepode imprimir. Em S.Domingos de Lisboa a iç.dc Mayo de 603. 

Fr. Manoel Coelho. 

VIfta a informação podefe imprimir efte liuro cujo titulo he Peregrinação de Fcrnaõ Mendez Pinto, & depois dim- 

prcílb torne a efte conieiho peia ie conferir como original, ôc íe dar licença pc/a correr, Sc fem cila não correr à. £» 

Lisboa u.de lunho de ^03. 

Marcos Teixeira. Rny Pirez, da Veiga. 

POdcfe imprimir efte liuro da Peiegrinação dePernão Mendez. E depois de impreíTò nam correra fem ternar a efta »cfa 

pera fe taxar. Em Lisboa a 16. de 1 unho de.'613. 

Sebajliam Bar bofa. LuysCMachado de Gouuea. 

p Odcfe imprimir vifta a licença do fanto Officio a 23. de Agoftode 603. 

Sarayua. 

PRIVILEGIO. 

EV el Rey faço faberaos que efte aluara virem queo Prouedor & Irmãos da cafa 

piadas penitentes defta cidademeenuiarãodizer por fua petição que eu lhes fi- 

zera mcrce de licença para fe imprimir o liuro da hiftoria da perigrinação do 

Fernão Mendez Pmto que húas filhas fuas deixarão àdirtacafa por jaeftar approuado 

& reuiftopelo fando officio pelo ordinário, & porque fe eftaua imprimindo me pe- 

diao lhes fizefle merce de lhes conceder priuilegio na forma coftumada, paraq nenhua 

pefloanem liureyroo poíla imprimir fem licença delles fupplicantes,&vifl:ofeu reque- 

k rimento.&por fazer merce por efmollaà dita cafa,ey por bem, & me praz que por té- 

pe dedezannos,imprimidor,liureiro,nem outra algúa pefToa de qualquer qualidade q 

feja-poíTa imprimir,nem vender,em todos eftes reynos & fenhorios,nem trazerde fo- 

ra delles oditolíuro,fenão os impreíTores,liureiros,ou peíToas que para iíTo tiuerem li- 

cença dos dittos Prouedor & Irmãos daditta cafa, & qualquer impreíTor, liurciro.ou 

peíloa que durandoodito tempode dez annos,imprimir, ou vender o dito liuro, nos 

ditos meus reynos & fenhorios,ou o trouxer de fora dellesfem a dita licença, perdera 

paraelles todos osvolumesqueafsi imprimir,vender,ou trouxer de fora, & alem diflo 

encorrerà em penade cem cruzados,a metade para o dito Prouedor &Iimãos,&a ou- 

tra ametade para quem oaccufar; & mando ásjuftiças, officiaes, & peíToas a que o co- 

nhecimento difto pretencerque cumprão & guardem efte aluara como fe neile con- 

them,o qual fera impreíIo,& encadernado no principio de cada volume do dito liuro, 

&quero que valha, tenha força & vigor, pofto queo effeito delle aja de durar mais de 

hum anno,fem embargo da Ordenação encontrado. Miguel d'Azeuedo ofczemLif- 

boa a íeis de Nouembro de mil feifeentos & treze. Ioão da Cofta o fez efereuer. 

REY. 

DE Dl- 

vAll*) 



dedicatória deste 

LIVRO A EL REY DOM PHILIP PE 

II. Nosso SENHOR DO PROVEDOR E IR. 

mãos daadminiftracao da caía pia das penitentes reco- 

lhidas deita cidade de Lixboa. 

jrfi 

Ernao Mendez Pinto natural deite Reyno, nobre & criado dos 

Reys dclle,efcrcLieo hum liuro de fua própria mão, em que re- 

copilou as coufas mais notaueis & eítranhas que vio,& os muy- 

tos trabalhos & perigos que por elle paííaráo na longa pere- 

grinação que fez nas partes da índia Oriental correndo em 

muytos annos que nelias andou as prouincias & reynos daquelle grande [m- 

perio,&pela particular deuaçao queteueem fua vida a eíta íanóta caía, á 

qual le vem recolher as molheres que Deos chama do miado a milhor vida) 

1 "»e deixou por lua morte eíte largo itenerario de feus trabalhos, paraque o 

intereíTe da imprefíaò delles lhe fofle algum íubíidio de fuás necefsidades. 

E como voíía Mageftade he Prote&or deita caía, & a lição deite liuro alem 

de íer varia òc apraziuel da muyta noticia das coufas do Oriente em que 

vofla Mageftade tem tão grande parte, & porque el Rey que aja gloria fa» 

b.endo que Fernam Mendez trataua de ordenar eíta hiítoria moítrouíèr- 

uiríè delia, (por termos ánoíTa conta com ordem devoíla Mageftade a ad- 

miniftraçao defte pio recolhimento) nos pareceo que era mais obrigação 

nofla que atreuimento ofiferecer humilmente a vofia Mageftade eíte liuro 

para que debaixo da Real protecção de voíía Mageftade pudefíe entrar & 

íayr das maos dos que o lefíem,íem padecer os rifeos & cenfuras que faltan* 

dolhe eíte emparo pudera temer. N0ÍI0 Senhor profpere por largos annos 

a Catholica & RealpeíToa de voíTa Mageftade. De Lisboa a 26. deFeue- 

reyro de 16 14. / ; 

AO 



AO LEITOR. 

Wre os Portuguefes que no defcobrimento da. índia. Oriental & depois dellepafiir 

rao aquellas partes,he dignifimo de grande louuor & perpetua memoria, Fernad 

Mendez, I into Autor dejle liuro (natural da villa de Almada muyto conhecido por 

nobre & de fmgukr engenho, memoria, & verdade) porque com muyta dom 

& honra, do nome nação Portuguefa a cufia do fangue que mintas ve7.es derra- 

mou pelejando pela Fe com os inimigos delia, padecendo os trabalhos & rifeos da 

própria vida,que fempre o acompanharam na larga peregrinação que fel por todos os reynos U pro- 

umetas daquelle grande império,alcançou a noticia de cou fas notaueis & (èqredos nunca communica- 

dos por outro algum hifloriador,as quais agora fe oferecem ao mundo nejla breue hi/loria que Fer 

iiao CMendez,efcreueoem efilio tao varioqueiguahnentefe podemrecrear & aproueitar com a lição 

dtlU os curiofos,porqueinda quefeja de coufas muyto nouas & peregrinas, deuemfer cridas, afsi pelas 

rejirir &affirmar hum Autor de tao cenheadaverdade,que as vio &palpoucom as maos/á efere- 

ueocom a penna,nenhua delias chega aofoder & jurdição que o Criador de tudo deu k natureza par* 

obrar em qualquer parte coufas marauilhofas com aue cada dia nos da noticia de outras tão nouas que 

parece q a excedem,pof o que,como difie o Philofopho,fendo a arte tão poderofi & milagro fonas obras, 

que fa7 quando maischegaria a imitar a natureza, mas nunca a perfeição & primor delia. 

2\lemje deue ef ranhar ao Autor deixar efe liuro que efereueo na vida para fe ettampar depois da 

morte,porque os Portuguefes fio&forão fempre mais afeiçoados a trabalhar & merecer*que a publi- 

carJuas obras,&quanto mais difto teue Fernão CMendeznoJfo natural, tanto mayorobriracao fica 

aos que na lição defe feu liuro o tratarem, de eshmar fua memoria, & defender eflefeu retrato de 

quem o quifer manchar, negando ou duuidando das coufas que nelle diTjorn a verdade, que fempre 

guardou cr falou em todo o difcurfo de fua vida. ' 
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que pafjej em minha mo cicia-: 

de ncjte cR^yno nte tjitçi me cm~ 

>ara a índia. 

4) 

Vaiido às vezes po- 

nho diamédos olhòà 

os murros &grãdes rra 

balhos &infortunios q 

por mimpaflarão, co- 

meçados no principio da minha pri 

meira idade , 8c continuados pella 

mayor parte,& milhor tcpo da mi- 

nha vida, acho q com muita razão 

nicpoflo queixar davctura que pa- 

rece q tomou por particular tenção 

&empreza l-uaperíêgu.irmé1& mal• 

tratar me,como Te iíTo lhe ouuera.d.e 

ier matéria de grande nome , & de 

grande gloria, porque vejo que nao r 

contente de me por na minha patria 

logo no começo da minha mocida- 

de,em tal eftado q nella viui fcmpre 

em miferias, & em pobreza, & nao 

íem alguns fobreíaltos & perigos da 

vida me quis també leuar às partes 

da índia,onde em lugar do remédio 

q eu hia bufear a ellas,me forão cre- 

cendo com a idade os trabalhos, & 

os perigos.Mas por outra parte qua 

do vejo que do meyo de todos eítes 

J-» Vi.» ^ • V*» V * ^         | 

tirar lempre em laluo, & porme em 

fegi.iro,acho que nw tenho tanta ra 

vão cfè me,queixar por todos os ina- 

les |fA:ííadós',qmta d cl he d ar graças 

por eíkf fó bcprefcnte, pois. rac quis 

-eonfôntór a-vicLi, paraq eu puddJs 

fazciríeftâ. rude 3; roíca cicntura;qu?, 

por erítVca deixo a meus fílhosíporq 

ió par;t tiles he minha cençao elcre- 

uella) paraque elles vejão nella jeltes 

meus trabalhos^ perigos da vida q 

paITèi no d i feurfo devinte& h u ãnos 

cm q fuy tre^c- vezes caciuo,&dcza- 

fete vendido,naspartês'da índia,E- 

tiopia, Arabia felix,China, i artaria4 

Macaílar,Samacr3^ Si outras muitas 

prouincias daquclle orienral arcipe 

lagojdos confins da-Aíli,a q os eícri 

toresChins,Siamcs,Gueos,Elequios 

nòmeáo nas luas geografias por pefl 

cana do.mudo,como ao diante eípc 

ro tratar muito particular, & muito 

diftufamenteA daquipor húa parte 

tomem os homes motiuo de íe nao 

defanimarem cos trabalhos da vida 

para deixarem de fazer o q dcuem, 

porque nao ha nenhús, por grandes 

que íèjão,com q não polia a nature- 

za humana,ajudada do fauordiuino 

& por outra me ajudem a dar graças 

ao Senhor omnipotente por víàr co 

A 

■Js 

migo 



'Peregrinações cie 

migo da ília infinita mifericordia, a 

pelar de todos meus peccados,porq 

eu entendo 8c còfeífo que delles me 

nacerão todos os males q por mim 

paífarão, & deliaesforças, & o ani- 

mo para os ppder paííar, & efcapar 

delles com vida,È tomãdò porprin 

cipio deíla minha peregrinação o q 

paíTey nefte Reyno, digo q deípois 

que pairei a vida ate idade de dez 

ou dozeannosna mifcria 8c eftreite 

za da pobre caía de meu pay na vil- 

la de Montemor o velho , hum tio 

meu,parece que defejoío de me en- 

caminhar paramilhor fortuna,me 

trouxe a cidade de Lisboa,&me pos 

no íeruiço de húa fenhora de gera- 

ção aífaz nobre,& de parentes aíTaz 

illi]ftres,pareccdolhe que pella valia 

aísi delia como delles poderia auer 

cflFeito o q elle pretendia para mim. 

E ííio era no tempo em q na mefma 

cidade deLisboa fe quebrarão os ef- 

çudos pella morte dei Rey domMa 

noel daglorioía memoria , quefoy 

cm dia de íãnta Luzia treze dias do 

mes deDezébrodo annode 1521.de 

q eu íoli be lébrado,& doutra coufa 

mais antigua deíle reyno me não lé- 

bro. Atenção deíle meu tio não teue 

o fuceíTo q elle imaginaua,antes o te 

ue muito differente,porq auendo an 

no 8c meyo pouco mais ou menos q 

eu eílaua no feruiço deíla fenhora, 

me locedeo hum cafo q me pos a vi 

da em tanto rifco, que para a poder 

íaluar me foy forçado íairme naqlla 

mefma ora de caía,fugindo cõ a ma 

yor preíTa q pude, 8c indo eu afsi tão 

defatinado co grande medo qleua- 

ua, q não íabia por onde hia, como 

qué vira a morte diãte dos olhos,& 

a cada paíTò cuidaua q a tinha comi 

go,íuy ter ao cayz da pedra onde a- 

chev húa carauêllad'Alfama, q hia 

coni caúallos 8c fato de hum fidalgo 

para Setuual, onde naqlle tempo eí- 

taua el Rey dó Ioão o terceiro que 

lãnta gloria aja cô toda a corte, por 

caufa da peíle q então auia em muy 

tos lugares do Reynotnefta carauel- 

la me embarquei eu,& ella fe partio 

logo,&ao outro dia pella menhã íen 

do nos tãto auante como Cezimbra 

nos cometeo hum Frances colTairo, 

& abalroando com noíco,nos lãçou 

dentro quinze ou vinte homés , os 

quais fem reíiílencia,né contradição 

dos noflos,íefenhorearão do nauio, 

8c defpois que o defpojarão de tudo 

uãto acharão nelle, que valia mais 

e íeis mil cruzados, o meterão no 

fundo,& a dezafete q eícapamos co. 

vida, atados de pès 8c de mãos nos 

meterão no feu nauio,cô fundamen 

to de nos leuarem a vender a Lara- 

che,para onde fe dizia que hião car- 

regados de armas q de veniaga leua 

uãoaos Mouros, &trazendonos co 

eíla determinação mais treze dias, 

banqueteados cada ora de muitos 

açoutes,quis fua boa fortuna que no 

cabo dellesao por do íòl,ouuerão vi 

íla de hua vella,&íeguindoa aquella 

noite marcados pella fua eíleira,co- 

mo officiaes velhos práticos naquel 

la arte,forao com ella antes do quar 

to da modorra rendido,«Scdandolhe" 

tres çurriadas de artilharia a abalroa 

rão muito esforçadamente, 8c ainda 

que 



Mc/rre de Santiago por nome íraii- 

cifeo de Farini, ao cjUal lcruiquãtt'0 

annos, em íarisfação cíos quais me 

deu ao mefmo Meftre de Santiago 

por íèu moço da Camara,aquém lei 

ui hum anno & meyo. E porque a 

moradia que então era cuftume dar- 

íe nas caías dos Príncipes, me não 

baílaua para minha fuftentaçao, de- 

termine y embarcarme para a índia, 

ilida que com pouco remedio,ja of- 

ferecido a toda ventura ou má ou 

boa,que me foccedeíle. 

CAT. II 

Fernão cfKicndei^Pinto, 2 

noífos ilmia^rrt olmcP:lltc c'os Ç",r mão de mínThtlm fidalgo do nonos algua refíítencia.nem ííTo báf- 

ton para os itiimigos deixarem dea 

f"'? jC°m mortedefcis Portugue- 

n ' ' eferauos. Era cfte 
au,° f moCi niQ d(_ ])um 

mi 01 vi "Â dc C°nde <lue fe cha- maua Silueftre Godinho, que outros 

mercadores de LIsb0aCr'al,5o freta- 

resle,r ,C°P muyt«aÇuca- 

b art qlulos P°bres ™> 

bados.cjuclameutauáoluadeiauen- 

tura!Punhao em valia de quarenta 

fa'rosTe°°S' ^ ^ C,ks cof" 

r r -P °poiico que antes tra- 

iao,lefiieraona volta de Franca, & 

jeuarao eomfigo algQs dos noilos pa- 

ra eriuço da mareado da nao que 

unhão tomada. E aos outros min- 

S 'i101" lançar na praya de 
ides,nus, Sc defcalços,& alauscõ 

~s chagasdos a^s 'Z£ 

::ízrM 

tro dia ter a Santiago de Ca 

cem,no qual lugar todos forão muy- 

«o bem prouidos do neceQario pela 

gente da terra,& principalmente por 

a Senhora que ahi eftaua, por no- 

me dona Bmiz filha do Conde de 

Villanoua, & molhei- de Alonfo Pe- 

rezPantoja, Commendador & Al- 

caide mor da mefma Villa E defpois 

que os fer.dos & os doentes forão 

conua ecidos, cada hum fe foy par.-, 

onde lhe pareceo que teria o remé- 

dio de vida mais certo, & o pobre de 

my com outros íeis ou fete tão de- 

emparados como eu, fomos ter a 

tuuel, onde me cahio em fQrte 

Qomo deíle reyno mepartj para a 

índia, ç> do jucce/so que teue 

a armada em quefuy. 

O S onze dias do mèá 

de Março do Anno de 

mil & quinhentos 8c 

trinta & fete party dei- 

te reyno em íúa arma- 

da de cinco naos, cm que não Foy 

Capitão mór,íènao fomente os Ca- 

pitães particulares das naos, os quais, 

erão,nanao Raynha,dom Pedro da 

Svlua, que d'aícunha fe chamaua o 

Gallo,filhodo Conde Almirante do 

Vafco da Gama,na qual trouxe a of- 

íada de leu pay, que el Rey dò loao 

que então eftaua em Lisboa, man- 

dou receber comòr aparato & pom- 

pa fúnebre que ate oje íe recebeo 

nenhuaque não foííecSeRey: &na 

nao S, Roque dom Fernando de Li- 

ma filho.de Diogo Lopez de Lima 

A z Alcaide 



rperigrtndçoes de 

:\lcaide mòr de Guimarães, que lo- baya,que o Gouernador tinha rnm- 
■ /■% \ a 

go no anno feguinte de 15 3 ^a^e" 

ceo em Ormuz fendo Capitão da 

fortaleza; & na nao fanta Barbora, 

feu primo lorge de Lima, que hia 

prouido em Capitão de Chaul;& na 

nao írol dela mar, Lopo Vaz Voga- 

do Capitão ordinário de viagem; & 

na nao Galega que foy a em quefe 

perdeo deípois Pero Lopez de Sou- 

fa; hum Martim de Freitas natural 

da ilha da Madeyra, que aquelle 

anno mataraõ em Damaó com mais 

trinta ôc cinco homés que leuaua 

comíígo. E velejando todas eftas 

naos por fua derrota prouue a noífo 

Senhor que chegarão a faluamento 

a Moçambique , onde achamos de 

inuernada a nao São Miguel de que 

era Capitão &fenhorio hum arma- 

dorque fechamaua Duarte Triftao, 

a qual partindo defpois para o rey- 

no muytorica,deíapareceo,fem ate 

oje fe faberem nouas delia, como 

por nofios peccados a outras algúas 

tem acontecido neíla carreyra da 

índia. Defpois de eftas cinco naos 

íerem todas auiadas ôc preftes pa- 

ra fe partirem de Moçambique, o 

Capitão da fortaleza, que era Vicen- 

te Pegado, aprefentou aos Capitães 

delias húa prouifaó do Gouernador 

Nuno da Cunha, em que mandaua 

que todas as naos que aquelle anno 

defte reyno aly foliem ter, foflem a 

Diu, & deixaflem a gente na forta- 

leza, pela fofpeita que fe tinha da ar- 

mada do Turco, porque fe então ef- 

peraua na índia, por cauía da mor- 

te do Sokão Bandur Rey de Cam- 

to o verão paliado, bile negocio íoy 

logo poftoem coníèlho, ôc fe deter- 

minou por todos que as tres naos 

que eraó dei Rey foliem a Diu co- 

mo a prouifaó mandaua, ôc as duas 

de mercadores foliem a Goa, por al- 

gus requerimentos & proteftos de 

encampaçaó que feus Procuradores 

fobre efte cafo ja tinhão feitos. Par- 

tidas as tres naos dei Rey para Diu, 

ôc as duas de mercadores para Goa, 

prouue a noíío Senhor leuallas to- 

das a faluamento. E furgindo as tres 

na barra de Diu a cinco de Setem- 

bro do meímo anno de 1538. An- 

tonio da Sylueira irmaõ do Conde 

de Sortelha Luys da Sylueira, que 

entaó ahi eftaua por Capitão, as fef» 

tejou ôc recebeo com alTaz de ale- 

gria , gaitando largamente com to-J 

das de fua fazenda , aísi em dar de 

comer a mais de fetecentos homés, 

como em outras mercesde dinhey* 

ro ôc efmolas que fazia continua- 

mente. E vendo a gente deíla arma- 

da tãta largueza & abaftança, ôc que 

aforaiílo lhe pagauaõ foldos ôc mã- 

timento, fe deixou aly ficar quaíi to- 

da por fua própria vontade, fem fet 

ncceffario para iífo nenhum rigor 

nem pena dejuítiça, como fempre 

fe cuítumoá nas foitaiezas em que 

auia fofpeita de cerco. As tres naos, 

defpois de venderem aly bem fúas 

fazendas, fe foraõ para Goa com lós 

os officiaes delias, Ôc a gente do mai'» 

onde eftiuerão mais algús dias, ate 

que o Gouernador acabou de as dei- 

pachar para Cochim, Ôc dahi, to- 

mada 



/ 

,máda a carga, fe tornarão todas cin- 

co para o reyno, onde chegaraõ a 

laluamento, leuando também con- 

igo cm companhia outra naonoua 

^ue e íizcra na índia, por nome 

.5a° Pedro de que veyo por Capi- 

r rvr c^e ^acedo que trouxe 
o afllifco, a que câ chamarão o tiro 

e ih,^por fe tomar ahy na morte 

oo Soltao Baudur Rey de Camba- 

ya, com mais outros dous do meímo 

teor, os quais foraó dos quinze que 

o Rumecaô Capitão mor da arma- 

da do Turco trouxe de Suez no an- 

r° ,e 1 5} 4- quando deite reyno 

% dom Pedro de Caftelbrancon* 

doze Caiauellasdofocorro que par- 

tirão em Nouembro. 

CAT. Hl. 

C omo de Diu me cmbarquey para 

o eHreito de Adeca, do que 

fajsej nesta viagemn 

\ E K D O fós dezat 

icte dias que eu era 

chegado a efta forta- 

leza de Diu, fazendoíè 

Hellapreíles duas fuk 

tas parairem ao eftreytode Meca,a 

ftberem a certeza da armada d^s 

Jum ^ ja na '"di^auia ai- 
gum receyo, mc embarquey em 

bua delias de que hia por Capitáo 

bum meu amigo, por me elle fazer 

grandes encarecimentos da fua ami- 

gue naquella viagem,,fazendome 

niuyto facilfayreu delia muyto ri- 

co cm pouco tempo, que era o que 

%Íende^Tlntõ. 
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cu então mais pretendia que tudo. 

Confiado eu nefta promelía, & en- 

ganado com eíta efpe rança, fem pòf 

diante dos olhos quão caro muytaã 

vezes iílo cufta, & quão arrifeadaeu 

então leuaua a vida, alsi por fer fora 

de tempo, como pelo quedefpois 

locedeo por peccados meus & de 

todos os que nella fomos, me em* 

barquey com efte meu amigo nua 

Fufta que fe chamaua a Sylueira. 

Partidas ambas eftas furtas deita for- 

taleza deDitl, & nauegando jutitas 

em bua coníerua com tempo aííaz 

forte,na deípidida do inuerno, com 

grandes chuueyros, & contra mon- 

ção, oliuerrios vifta das ilhas de Cu- 

ria, Muria, & Abedalcuria, nas quais 

eftiuemos de todo perdidos, fem 

nenhúa efperança de vida; & tor- 

ttandonos, por não atier outro reme- 

dio, na volta do fudueíle,. proiiuea 

noííb Senhor que ferramos a ponta 

da ilha C,acotorà, hua legoa abaixo 

donde efteue a noíTa fortaleza que 

dom Franciíco d'Almeida, primey- 

ro Viforrey da índia fez, quando 

noannode 1507. foy defte reyno, 

& aly fizemos noílã agoada, & ou- 

uemos algum refrefeo, que por nof- 

íõ reígate compramos aos ChriftaoS 

da terra, que decendem daquelles 

que antiguamente o Apoftolo São 

1 ome conuerteo nas partes da ín- 

dia , & Choromandel. Defta ilha 

nos partimos com fundamento de 

abocarmos as portas do eftreito, Ôc 

em noue dias de tempo bonança 

nos puíçmos na altura de Mafliiaa, 

onde ao por do Sol ouuemos vifta 

A | de 
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<k híía vclb; a qual feguimos com homçs dos oitenta quenella yinha6, 
\ 1 • 

tanta preífa, que ao quarto da pri* 

ma rendido chegamos a ella. E que- 

rendo nos por via de boa amizade 

auer falia do Capitão delia, pera 

nos enformarmos delle do que pre^ 

tendíamos íaber da armada do 1 ur- 

co, fe era ja partida de Suez, ou que 

nouas auia delia; a reporta dos da 

nao foy taó fora do que efperaua- 

mos, que lem fallarem palaura nos 

aíTombrarao com doze pilouros,dos 

quais os cinco erão de falcões, & ro« 

cueyros,& os fete de berços, a fora 

muytas arcabuzadas que também 

nos tirarão, como gente que nos nao 

tinha em conta. E de quando em 

quando nos dauão muytas gritas & 

apupadas, 8c capeandonos com ban • 

deyras 8c toucas, nos moftrauão de 

cima do chapiteo de popa muytos 

terçados nus, efgrimindo com elles 

no av,peraque nos chegaílèmos a el- 

les. Com a primeyra vifta deftas fuas 

fonfarrices ficamos nos algum tanto 

embaraçados. E praticando os Capi- 

taés ambos 8c os outros companhey- 

ros íobreo que fe faria nefte caio, fe 

concruyo por parecer dos mais, que 

os inimigos fe nao foííem tanto a 

feu faluo,masque fe trabalhaíTe tudo 

o pofsiuel pelos irmòs gaftãdo com 

a artilharia ate que foííè menham, 

porque então nos ficaria mais fácil 

& menos perigofo o abalroalos, o 

que afsi fe fez. Edandolhe caça to- 

do o mais que reftaua da noite, 

prouue a noíío Senhor que ja quafi 

menham ella mefma fe rendeo por 

Jy com morte de fefíenta & quatro 

& os que ficarão viuos quaíi todos 

fe.lançarão ao mar, tendo efte por 

milhor partido que morrerem quei- 

mados das pane las de poluoraque 

lhe nos lançauamos. Aísi que de to* 

dos os oitenta não efeaparão mais 

que fós cinco muyto feridos, dos 

quais hum foy o Capitão da nao,o 

qual metido a tormento confeííou 

que vinha de Iudaa donde era na- 

tural, & que a armada do Turco era 

ja partida de Suez, com tenção de 

vir tomar Adem, 8c fazer ahy for* 

taleza primeyro que cometeíTe a ín- 

dia, porque aísi o trazia o Baxá do 

Cayro, que nella vinha por Capitão 

mor, num dos capitolos do feu re- 

gimento que o Turco lhe mandara 

de Conílantinopla. E difle também 

outras muytas coufas particulares 

muyto importantes a noffopropofi- 

to. E antre alguas que nos dilíe, nos 

veyo aconfeflar que era Chriílão 

renegado, Mal.horquy de nação,na- 

tural de Cerdenha, filho de hum 

mercador que íe "chamaua Paulo 

Andrés, 8c que não auia mais que 

iós quatro annos que fe tornara Moll 

ro por amor de húa Grega Moura 

com que era cafado. Os CapitaéS 

ambos lhe cometerão então íe f\ 
» 

queria tornar a fè, 8c fazerfe Chrif- 

tão, aqueelle refpondeo tãodui-ó, 

8c tao fora de toda a rezão, como fe 

nacera &c fe criara fempre naqifélla 

maldita feita, Os Capitães ambos 

vendo quão cego 8c defatinado'efta* 

na eíle malauenturado no conh'eci- 

mentoda fanta 8c Gatholica verda- 

de 
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da tao pouco tempo que fora Chrií- 

tao, como tinha confeflado, crecen- 

«olhe a cólera, com hum zelo janto 

honra de Deos o mandarao atar 

de pes & de maós, & viuo foy Ian- 

o ao niar com hum grande perie- 

do aopefcoço, donde o.diabo o le* 

iioua participar dos tormentos de 

Matamcde em que taó crente efta- 

na, & a nao com os mais foy metida 

no tnndo, por ler a fazenda fardos 

de untas como d he o paftd, qH0 

Ula end0 Pava nada, ti- 
rando aguas peças de chamalote 

íoldados tomaraõ para fe 

veíiircm. 
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tomo daquj fomos a MaJJita4 

por terra a May do, 

'Preste loao^àfortaleza 

de Cjikjtor0 

A Q V Y defta para- 

gem nós partimos pa- 

ra Arquíco, terra do 

T reíle íoao, a dar huá 

c i . carta que Antonio da 

Sylueira mandaua a hum Anrique 

BaiboCa feitor feu,que là andauaa- 

",a tres annos por mandado do 

Gouernador Nuno da Cunha, o 

com quarenta homens que tra- 

zia comligo eícapara do aleuanta- 

mento de Xael,onde caduaraódom 

Manoel de Meneies, com mais cen- 

to & lejfenta Portuguefes, & to- 

&icis naos Portuguefas, que forão 

as que Soleymão Baxâ Viforrey do 

Cayro leuou cos mantimentos Sc 

munições da fua armada, quando 

no anno de mil, quinhentos & trinta 

ta & oito veyo pór cerco á fortaleza 

de Diu , por lhas o Rey de Xael 

mandar ao Cayro com feífentaPor- 

tugueíes de prelente, & dos mais 

fez efmola ao ícu Mafamede, co- 

mo cuydb que as hiítorias que tra- 

tão da.groucrnança de Nuno da Cu- 
h. . ' 

a diráí), largamente. Chegando 

nos a Gotor húa Iegoa abaixo do 

porto de Mafliiaa,fomos todos bem 

recebidos da gente da terra, & de 

hum Portuguez que ahy achamos, 

por nome Vafco Martins de Seixas 

natural davilla de Óbidos, que por 

mandado de Anrique Barboia auia 

hum mes quealy eíitaua, eíperando 

por algum nauio de Portuguefes, 

com húa carta do mèfmo Anrique 

Barboíã que deu aos Capitaes, eni 

que lhe daua as nouas que tinha fa- 

bidodos Turcos, & lhepidia que 

em todocafo fe foflem ver alguns 

Portuguefes com elle, porque im- 

portaria muytoao feruiço de Deos 

& dei Rey, & que elle os nao podia 

yr bufear, porque eílaua naquella 

fortaleza de Gileytor em guarda 

de princefa de Tigremahom Mãy 

doPrefte com quarenta Portugue- 

íès que ahy tinha comíigo. Os Ca- 

ptraes ambos puferaõ efta vda em 

coníelho cos mais que para íííò fo- 

rao chamados, & fe afientou por 

parecer de todos aue quatro íolda- 

A 4 dos 



dos o foíTcm verem companhia do 

Vaíco Martins, & lhe leuaífem a car- 

ta que Antonio daSyliieiralhe man- 

daua, o que afsi fe fez. E partidos 

os quatro, dos quais eu fuy hum, lo- 

oo ao outro dia feguinte, caminha- 

mos por terra em boas caualgadu- 

ras de mulas que o Tiquaxy Capi- 

tão da terra nos mandou dar por 

húa prouifaò da princefa May do 

Prette, que o Vafco Martins trou- 

xera pera iífo, com mais féis Abe- 

xins que nos acompanharao. Ea^ 

quelle mefmo dia tomos dormir a 

hum Mofteyro de officinas nobres 

& ricas que fe dizia Satilgáo, & co- 

mo ao outro dia foy menham, ca- 

minhamos ao longo de hum rio 

mais cinco legoas, até hum lugar 

que fe chamaua Bitonto, no qual 

nos agafalhamos aquella noite em 

hum bom Mofteyro de Religiofos 

que fe chamaua Sao Miguel, com 

muyta fefta ôc gafalhado do Prior 

ôc Sacerdotes que nelle eftauao, on- 

de nos veyo ver hum filho do Bar- 

nagais Gouernador defte império 

de Ethyopia, moço de idade de de- 

zafíete annos, Ôc muyto bem def- 

pofto, acompanhado de trinta de 

mulas,& elle fomente vinha em hum 

cauallo ajaezado à Portuguefa, com 

hum arreyo de veludo roxo fran- 

jado douro, que da índia lhe man- 

dara o Gouernador Nuno da Cu- 

nha auia dous annos, por hum Lo- 

po Chanoca, que defpois foy catiuo 

no Cayro,ao qual efte Príncipe man- 

daua refgatar por hum mercador íu- 

deu natural de Azebibe, porem qua- 

çoes de 

do efte lâ chegou, o achou ja mor- 

to, de que dizem que moftrou muy- 

to fentimento, ôc nos affirmou o Vaf- 

co Martins, que aly naquelle Mo- 

fteyro de São Miguel lhe mandara 

fazer o mais honrado faymento que 

elle nunca vira em fua vida,no qual 

íe ajuntarão quatro mil Sacerdotes, 

a fora outra mor copia de noui- 

cos aque elleschamão Santileus. E 

íabendo que fora caiado em Goa, 

& que tinha tres filhas moças pe- 

quenas^ muyto pobres, lhes man- 

dara de efmolla trezentas oqueas 

douro, que da noíTa moeda tem ca- 

da oquea doze cruzados. Ao outro 

dia nos partimos defte Mofteyro 

em boas caualgaduras que efte Prín- 

cipe nos mandou dar, com quatro 

homens feus que nos acompanhaf- 

fem, os quais nos foraò agafalhan- 

do por todo o caminho eíplendidif- 

íimamente, ôc fomos dormira híías 

cafos grandes que fe diziao Bete- 

nigus, que quer dizer cafas de Rey, 

cercadas em diftancia de mais de 

tres legoas de aruoredo muyto al- 

to de acipreftes, Ôc cedros, & palmey- 

ras de datiles ôc cocos como na ín- 

dia. E continuando daquy pornoí- 

fas jornadas de cinco legoas por dia 

por campinas de trigo muyto gran- 

des& muyto fermoías,& chegamos a 

huaíèrra que fe dizia Vangaleu, po- 

uoada de ludeus, gente branca, ôc 

bem proporcionada, mas muyto po- 

bre, iegundo o que nos pateceo del- 

ia. E dahy a dous dias &meyo che- 

gamos a húa boa pouoaçao que ie 

chamaua Fumbau, duas legoas da 

fortaleza 

h 
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fortaleza de Gilcytor, onde acha- 

mos Anricjiie Barbofajcos quarenta 

Portuguefes, os quais nos recebe- 

rão com muyta alegria, acompa- 

nhada de grande copia de lagri- 

mas, porque ainda que (como nos 

clles diziaõ) aly eítiueífem muyco 

à iua vontade, fendo em tudo fe- 

nhores abfolutos de toda a terra, 

com tudo Te nao auião por fatisfei- 

tos nella, por fer aquillo defterro, 

& não patria lua. E porque ia ao 

tempo queaquy chegamos era muy- 

to noite, nao pareceo a Anrique Bar- 

bofa iaber a Princeía da noíTa che- 

gada. E ao outro dia pela menham 

que era hum Domingo quatro dias 

de Outubro nos fomos com elle <Sc 

cos quarenta Portuguefes ao apoíèn- 

to onde a Princefa viuia, a qual tan- 

to que foube que éramos chegados, 

nos mandou entrar na capella on- 

de ja então eftaua para ouuir MiC. 

íà, & pondonos em joelhos diante 

delia, lhe beijamos o auano que ti- 

nha na mão, com mais outras ceri- 

monias de cortefía ao feu vfo que 

os Portuguefes nos tinhão inlina- 

do. Ella nos recebeo com muyta a- 

legria,&nosdiíTe: a vinda de vof- 

outros, verdadeyros Chriftaós, he 

ante mym agora taõ agradauel,& 

foy fempre tão defejada, & o he to- 

das as horas deíles meus olhos que 

tenho no roílo, como o freíco jar- 

dim defeja o borrifo da noite, ve- 

nhais embora, venhais embora, 6c 

feja em tão boa hora a voíTa en- 

trada nefta minha cafa, como a da 

Raynha Ilena na terra fanta de Ie* 

ruíãlem. E m and a n donos affentar 

em húas eíleyras, quatro ou cinco 

paífos afaftados de fy, nos cfteue 

perguntando com a boca cheya dc 

rifo" por algúas couías nouas & cu- 

ríolaâ, a que diziao que íèmpre fo- 

ra muyto inclinada, pelo Papa, co- 

mo fe chamaua, quantos Reys auia 

na Chriílandade, fe fora ja algum 

de nos à cafa Santa , & porque le 

defcuydauãp tato os Príncipes Chri - 

ílaõs na dêftruyção do Turco , & 

o poder que el Rey de Portugal ti- 

nha na índia ie era grande, & quan- 

tas fortalezas auia nella, ôc em que 

terras eitauao, & outras numas cou- 

ías delia mancyra. E das repoftas 

ue os nolTos lhe dauão moílraua 

icar fatisfeita. E com iílo nos def. 

pidimos delia, & nos recolhemos 

ao noíTo apofento. E defpois dc a- 

uer ja noue dias que aquy eftaua- 

mos, nos fomos defpidir delia, Sc 

beijandolhe a mão nos^difíe : certo 

que me pefa de vos yrdes tão ce- 

do, mas ja que he forçado fer afsi, 

ydeuos muyto embora, & feja em 

tão boa hora a voíía tornada à In. 

dia,que quando là chegardes vos 

recebãoos vofloscomoo antigo Sa- 

lamão recebeo a noíTa Raynha Sa- 

baa na caía admirauel de íua gran- 

deza. A todos quatro nos mandou 

dar vinte oqueaas douro, que íàò 

duzentos & quareta cruzados,& mã- 

dou também hum Naique com vin- 

te Abexins que nos veyo guardando 

dos ladroes,& prouendonos de mãti- 

meto &caualgaduras ate oporto de 

Arquico onde as noílas Furtas eíla- 

uao 
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não, & o Vaíco Martins de Seixas 

trouxe hum prefente rico de muy- 

tas peças de ouro para o Gouernador 

da índia, o qual le perdeo no cami- 

nho,como logo ie dirá; 

ÇA T. V. 

(jomo nos partimos do porto de 

%Arquico & do quenosfocce- 

deo co ires veílas de Tur- 

cos que topamos. 

ORNADOS nos 

ao porto de Arquico 

onde achamos os nof- 

fos companheiros, de£- 

pois de eftarmos aly 

mais noue dias acabando de efpal- 

roar as furtas, Ôc prouellas do necef- 

fario, nos partimos húa quarta feira 

leys dias do mes de Nouembro do 

anno de 15^7. E leuamos com nof* 

co o Vafco Martins de Seixas co pre- 

íente & carta q a May do Prefte Ioão 

mandaua ao Gouernador, ôc leua- 

mos também hum Biípo Abexim, 

que vinha para vir a efte reyno, Ôc 

daquyyr a Santiago de Galiza, ôc a 

Roma, ôc dahy a Veneza, para dahy 

fe paíTar a Ierufalem. E vellejando 

deíde húa hora ante menham, que 

faymos do porto, fomos com ventos 

bonanças ao longo da cofta atequa- 

íi a veípora, & fendo ja tanto auante 

como aponta de Gocao, antes de 

chegarmos ao ilheo do arrecife, vi- 

mos tresvellas furtas, & parecendo- 

nos q lenao geluas,ou tarradas da ou- 

*Perigrinãçocs de 

tra cofta, fomos guinando a ellas a 

vella,& a remo, porque ja nefte tem- 

po o vento nos hia acalmando, & co 

tudo porfiamos tanto nefta ida, cjue 

em eípaço de quaíi duas horas nos 

chegamos tão perto delias que lhe; 

enxergamos toda a ape Ilação dos re- 

mos, ôc conhecemos que eraó ga-. 

leotasde Turcos, pelo qual nostorv 

namos a fazer na volta da terra com 

a mòr preíía q pudemos, como quei 

defejaua de fugir do perigo em que 

ja eftaua metido. Os Turcos enten- 

dendo, ou fofpeitando noíía deter- 

minação, deraõ húa grande grita, ÔC 

em menos de hum credo fe fizeraò 

todos a vella, & bordejando por noí- 

fa efteyra com as vellas quarteadas 

de cores,& muytas bandeyras de fe- 

da; como o vento lhes ficaua maia 

largo, forão logo fenhor es do balra-4 

uento, com que fem nenhum traba-; 

lho vieraò arribando fobre nos, & 

tanto que íoraó a tiro de berço, def- 

pararaò em nos toda íua artilharia, 

&nosmatarao logo noue homes & 

ferirão vinte & féis, & ficando cò ifto 

as noílas fuftas de todo mancas, porq 

a mais efquipação fe lançou toda ao 

mar, os i urcos fe chegaraò tanto a 

nos q das fuás popas nos ferião a bo- 

te de lança. Dos noííos a efte tepoin- 

da auia.quareta ôc dous qpodiaõpe- 

lejar,eftes vedo q fó no (eu braço efta 

U2 a lua íaluaçaõ,co tanto ímpeto ôc 

estorço cometerão a Capitaina das 

três,em q vinha Soleymao Dragut, 

Capitão mor da frota, q a axoraraó 

logo toda de popa a proa, cõ morte 

de vinte ôc fete laniçaros, porem a- 

cudindolhe 



cudindolhe então as outras duas, que 

eílanão mais aí afta d as hum pouco a- 

tras, lhe lançaraó dentro quarenta 

1 urcos,com o qual focorro os nof- 

íos ficaraóde rodo rendidos, & de tal 

maneyra foraó tratados, que do nu- 

mero dos cinquenta & quatro que 

erão por todos, íós onze ficaraò com 

vida, dos quais ao outro dia fallece- 

raó dous, que os Turcos fizeraõ em 

Quartos,& para triúfo csleuarão pin- 

urados nas pontas das vergas ate a 

cidade de Mocaa,cujo Capitão era 

fogro deite Soleymío Dragut q nos 

tomara- & ao tempo que aly chega- 

mos, cltauaja napraya cõ todo o po- 

uo para receber o genro,& darlhe os 

par abes da Victoria, & tinha confígo 

hum Caciz ftu Moulana que elles ti- 

nháo por íanto, por auer poucos dias 

que viera da caía do feu Mafoma, o 

qual em hum carro toldado de feda 

com grandes benções & celas prouo- 

caua os ouuintes a darem miiytos 

loúuores a Mafamede pela vitoria 

que dera contra nos aquelle Turco. 

Aly defembarcamos os noue que fi- 

camos viuos, todos prefos cm húa 

corrente, & cò nofco tambê o Bifpo 

Abexim,o qualhia tão ferido que ao 

outro dia falleceo com moftras de 

muyto bomChriftao,o q a todos nos 

animou; <Sc nos cònfolou muyto.: A 

gente do pouo vendonos vir atsi pre» 

fos,& conhecendo q éramos os Chri- 

ftaõs catiuos,foraó tãtas as bofetadas 

q nos deraó q em verdade afirmo q 

nunca cuidey q efcapafíemos daly cõ 

vida, porq auião, pelo q o Caciz di- 

zia, que ganhauâo indulgência ple- 

Fernão Mende^JPhto. d 

naria cm noá vituperarem,& maltra- 

tarem. Defta maneyra fomos leu a-* 
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dos por toda a cidade a modo de 

triunfo,com grandes gritas ik tange- 

res,onde ateasmolherés encerradas, 

& os mocos ôc mininos nos lançauao 

das genellas muytas panellas de ou- 

rina por vitupério & defprezo do no- 

me Chriftão. E ja quaíi Sol pofto nos 

meterão em hua mazmorra que eíla« 

ua debaixo do chão, na qual eftiue- 

mos dezaflete dias có aííaz de defa- 

uentura & de trabalho,íem em todos 

elles nos darem mais que nua pouca 

de farinha de ccuada para todo o 

dia, & algúas vezes graõs crus mo- 

lhados em 2goa fem mais outra cou- 

fa nenhúa. 

IAT. VI. 

De bum motim que ouue neJla ci- 

dade* ç> da cauja; O-do JuccejJo 

deíle, porque via eu ftty da - 

cm leuado Pera Orvftít^ 

Omo os mais dos mi- 

feraucis de nos vínha- 

mos maltratados das 

feridas, que eraó gran- 

des & perigofas, ajun- 

tandofe a ifto a deshumanidade cò 

quenaquellatriíle prifaó fomos tra- 

tados, quando veyo ao outro dia 

pela menham, dous cio conto dos 

noue amanhecerão mortos , hum 

por nome Nuno Delgado, & ou- 

tro Andre Borges , ambos de boa 

geração & homes esforçados, por- 

que como eftes ambos vinhap feri* 
..... <fós 
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dos nas cabeças das feridas penetra- lana mayor da cidade de Medina pu 
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tes,& aly não tiuerão beneficio de cu 

ta, ou de outro remedio algum, iflo 

foy cauía de elles acabarem tão de- 

preíla. O Mocadão da mazmorra 

cjue era o carcereyro daquella pri- 

hó,tanto que os vio mortos deu lo- 

go rebate diíío ao Guazil da juftiça, 

que entre elles he como Corregedor 

entre nos, o qual veyo em peífoa a- 

companhado de muytos miniftros 

de julliça com híí grande & temero- 

ío íaufto>& lhes mandou tirar os gri- 

lhões 8c as algemas cô q ambos efta- 

uaô preíos,& mandandoos atar com 

cada hum Tua corda pelos pès, os ti- 

raraò fora a rafto, & afsi foraõ leua- 

dospor toda a cidade, com grande 

íoma de moços q os hiaò apedrejan- 

do,ate os lançarem no mar. Ao ou- 

tro dia a tarde os fete que ficamos 

viuos fomos portos em leilão em húa 

praça, onde todo o pouo da cidade 

eftaua júto,& o primeiro que o por- 

teyro tomou pela maó para fazer 

feu officio, foy o pobre de mym, 8c 

começando a dar o primeyro pregão, 

o Cariz Moulanaq ja ahy era chega- 

do co mais outros dez ou doze íeus 

inferiores també Cacizes da maldita 

feita,requereo ao Heredim Sofo Ca- 

pitão da cidade, q nos mandaííe de 

efmola a cafa de Meca para onde el- 

le eftaua de caminho, paraq em no- 

me daquelle pouo fizeífe aquella ro- 

maria, porq naó era razão, nem taò 

pouco honra do melmo Capitaõ, 

mandar vilitaro corpo do Profeta 

Nobycom as maós vazias, &íèm 

leuar coufa em q o Rajaa Dato Mou- 

delfe por os olhos, porq o não que- 

reria ver nem concederlhe perdão 

nenhíí cj lhe elle pidiíle para os mo- 

radores daquella cidade q taóneceP 

fitados eftauaõ dos fauores de Deos 

por feus peccados: a q o Capitao rcC- 

pondeo q não tinha poder naquella 

preía para difpenfar nella tão largo 

como lhe elle pidia,mas qfallafíe el- 

le ao Soleymão Dragut feu genro, 

porq elle o faria de muyto boa vóta- 

de. O Caciz lhe replicou dizédo, q as 

couíàs de Deos,& das efmollas pedi- 

das em feu nome, naó auiaõ de íer 

joeyradas por tantas maós como elle 

dizia, fe não fomente pelas daquel- 

les a quem fe pediflem.E que pois 

elle só era Capitao daquella cidade, 

& daquelle pouo que aly eftauajun- 

to^que a elle só pertencia condecen* 

der cm petitorio taó jufto & tão fan* 

to, & taó agradauel ao Profeta No- 

by Mafamede, pois elle so fora o que 

dera a vitoria daquella prefa a feu 

genro, 8c não o esforço dos feus foi-» 

dados como elle dizia. O que ouuin- 

do hum laniçaro Capitão de húa das 

tres Galeotas, home honrado, 8c de 

muyto fer 8c valia entre elles,por no- 

me Coja Geinal,lhe reípondeo quafi 

menencorio do que lhe tinha ouuido 

em defprezo feu,& dos mais que fo- 

raó na nolíà tomada : mas quanto 

milhor vos fora para íaluaçaó da 

voífaalma partirdes cos pobres íol- 

dados do voílo que vos fobeja,que 

có palauras de hypocreíiaquererdefi 

lhe roubar o feu, como tendes por 

ofíicio fazer continuamente, 8c íé 

quereis 



quereis nao leuar as mãos vazias co- 

mo dizeis, para por volío inteveííe 

peitardes os cacizes de Meca, ieja co 

patrimonio quevofío pay vos dei- 

xou, & nao cos catiuosque cuftarao 

muytas vidas dos que ja eftaó encer- 

rados,(Sc a nos os que eftamos viuos 

rnuyto infindo fangue; de que vos eu 

não vejo a voíla cabaya tão tinta,co- 

mo me vos podeis ver a minha, & as 

deites pobres íoldados que eíKo pre- 

fentes. A qual repofta dada tão li- 

Uremence por efte Capitão em fauor 

dos Toldados, o Moulana Caciz to- 

mou tão mal, ôc fallou tão íoberbo, 

& com húas palauras tão mal con- 

certadas, que afrontado o Capitão 

Geinal delias, & os mais íoldados 

íTu rcos & Mouros que cílauão â ro- 

da, hus & os outros fizerão hua.taó 

grande vnião com a gente do pouo 

que o Moulana tinha por fy, & com 

cuja afouteza fallaua tao foíto, que 

durou todo aquelle efpaço que ref- 

taua do dia íem fe poder pacificar, 

nem o Heredim Soío Capitão da ci- 

dade fer poderofo para iílo, de ma- 

neira que poreuitar prolixidade, & 

não me deter nas particularidades 

defte calo, que ferião muyto largas 

de contar; defta vnião íe veyo a tra- 

uar antre elles húa briga caõ afpe- 

ra,& tão aceía; que veyo a parar em 

mais de leiícentos mortos de ambas 

as partes, & em fer faqueada mais 

demeya cidade, & roubada a cafa 

do Moulana, & ellc feito em quar- 

tos, & lançado no mar com fete mo- 

lheres íuas, & noue filhos, & toda a 

mais gente da fua familia que os 

Fernão Aíende^JPintô. 7 

íoldados tomarão naquelle fragan- 

te, !em a nenhum quererem dar a 

vida. E nos os fete Portuguefes que 

aelle tempo, como ja difle, eílaiía- 

mos na praça para nos venderem 

em leylão > tomamos por remedio 

mais certo de nofía faluação tornar- 

monos a meter na mazmorra, fem 

que miniftrõ algum de jufliça.ou ou- 

tra peíToanos leuafie, ou foííecom, 

nefeo, ouuemos que em o Moca^ 

dão carcereyro delia nos meter das 

portas a dentro^ nos nao fazia pe- 

quena merce, Ella táo afpera & taò 

perigola reuolca fe veyo em fim a 

pór em paz pelo meyo & authori- 

dade do Soleymão Dragut Çapitaò 

das Galeotas, o qualquiz tomar ci- 

te /negocio a feu cargo, porque o 

Heredim Sofo feu logro, & Capitão 

da cidade eftauaaefte tempo na ca- 

ma maltratado de hum braço que 

lhe cortaraô na briga, & daly a tre- 

ze dias cm que a couía acabou de 

eftar de todo quieta, nos puferao 

outra vez em leilão com toda a mais 

prela* alsi de fato como de artilha- 

ria que fe tomou nas fuftas, de que 

por então fe fez bom barato. E ao 

pobre de mim quiçá como menos 

ditofo coube em forte comprarmé 

hum Grego renegado, de que eu ar- 

renegarey em quanto -viu cr, porque 

me tratou de maneyra em íôs tres 

mefes que fuy feu catiuo,que por fete 

ou oito vezes eftiue tentado para mc 

matar com peçonha (fe noílo Se- 

nhor me nao fizera merce de me 

ter da fua mão) para lhe fazer per- 

der o que por mym tinha dado, 

porque 
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porque era o mais deshumano, & pera a índia em hua nao de hum 

cruel inimigo cjiie nunca fe vio no 

mudo.No cabo dos tres mefes prou- 

uea noífo Senhor que receofo elle q 

por íèr infofriuel perdefle o que dera 

Jór.mim, comoalgus feus vizinhos 

he tinhão ja dito, me vendeo a tro- 

co de tamaras por preço de doze mil 

reis a hum Iudeu por nome Abrão 

Muça, natural da cidade do Toro, 

duas legoas & meya do monte Si- 

nay, o qual em húa Cafila de mer- 

cadores que partio de Babylonia pa- 

ra Cayxem me leuou a Ormuz,& me 

aprefentou a dom Fernando de Li- 

ma que então ahi eílaua por Capi- 

tão da fortaleza, & ao Doutor Pero 

Fernandez Ouuidor geral da índia, 

que de poucos dias ahi era vindo por 

mandado do Gouernador Nuno da 

Cunha a fazer alguas couíasde fer- 

uiço dei Rey, & elles ambos porefc 

molas que tirarão pola terra, & po- 

lo que também derão de fuás caías, 

ajuntarão duzentos pardaos,que de- 

rão por mim aoludeu^com que fe 

elle ouue por muy to bem pago. 

CAT. VIL 

T)o que paJJej depois que me em- 

barquej em Ormu^ ate che- 

gar a fndia. 

Vendo ja dezafeis dias 

que eu era chegado a 

Ormuz, & liure pela 

mifericordia de noflo 

Senhor dos trabalhos 

que tenho contado, me embarquey 

iorge Fernandez Taborda, que hia 

com cauallos pera Goa,& velejando 

por noffa derrota com vento bonan- 

ça de monção tendente,em dezaíete 

dias de boa viagem ouuemos vifta 

da fortaleza de Diu, & chegandonos 

bem a terra com determinação de 

fabermos ahi alguas nouas, enxerga- 

mos de noite por toda a coita húa 

grande quantidade de fogos, &de 

quando em quando tom de artilha- 

ria^ lançando noííosjuizosfobre o 

que ifto poderia fer, pairamos com 

pouca vella o que reítaua da noite 

ate que de todo foy menham, emq 

claramente vimos a fortaleza cerca- 

da de húa grande quantidade de vel- 

las Latinas. Embaraçados nos todos 

com efta nouidade tão deíacuíluma- 

da, ouuç fobre ella muy tas alterca- 

ções,& diueríidade de pareceres,por- 

que os maisdizião que era o Gouer- 

nador que nouamente chegara de 

Goa a fazer as pazes da morte do 

Soltao Bandur Rev de Cambaya, q 

os dias paliados elle tinha morto; 

outros affírmauão com grandes apo-» 

fias, que era o Iítante domLuys, ir- 

mão dei Rey dom Ioão o terceiro, q 

então chegara defte reyno, ôc que o 

grande numero de velías Latinas q 

vi*imosyeiao as carauellas em cj elle 

viera, porque afsi fe tinha então em 

toda. a índia pornoua certa; Outros 

dizião que era o Patemarcaa,com as 

cem fuftas do Qamorim Rey de 

Calecíi, outros todauia diziao que 

erão T urcos,& afsi o affirmauão por 

rezoes muyto claras & euidentes. 

Eílando 



Eftandonosneíla confufaò & varie- 

dade de fpfpeitas,com aííaz de arre-i 

ceyo do que tinhamos diante, nos 

iayrao do meyode toda a frota cin- 

co Gales muyto grandes, com íeus 

baitardos quarteados de verde & ro- 

xo &muytas bãdeiras por cima dos 

toldoá, & nos calccfcsdosmaftosc- 

ítendartes muyto compridos, qUe 

cjuali tocauão com as põtas na agoa- 

& podo todas cinco as proas em nos' 

le vierao a orça fenhoreando do bal- 

raiieto; pelo que então acabamos de 

entender que era6 Turcos: nos tanto 

que as conhecemos, differimos com 

muvea prefla a VelJa grande, que ja 

tínhamos de verga da!co,& nos fize- 

mos na volta do mar com bem gra- 

de arreceyo que por noíTos pecca- 

aos nos acontecefíe aly outro defa- 

itrefemelhanteao de que atras te- 

nho trataoo. Os inimigos feguindo- 

nosfempre por nofla efteyra ate qua- 

li a noite,prouiie a noflo Senhor que 

fe tornarao afazer na volta da terra 

a demandar o pofto donde tinhaò 

iaydo. Anofla naobemeontentede 

le ver l.ure de tamanho perigo, che- 

gou daly a dous dias a Chaul, onde 

o Cap.tao della, cos mercadores que 

nella vmhao, fe foraó logo ver com 

o ^L,ed.ez Capitão da fortaleza, 

aquém derao conta de tudo o que 

lhe foccedera nafua viagem, ao que 

j reípondeo: certo que tendes to- 

dos muyca rezãode dardes graças a 

Oeosporvoshurar de tamanho'pc. 

que auia ja 

vinte dias que Antonio da Sylueira 

ua cercado de húa grofía arma- 

Fcmao MendeTinto. 8 

da de Tu rcos, de que era Capitão 

mor Soleymão BaxA Vilorrey do 

Cayro, & que a grande quantidade 

vrllrjç nnp frnKamAc das vellas que tínhamos vifto, craó 

cinquenta &oito Galés reays & ba- 

ftardas, que tirauão cinco peças por 

?roa, &c algúas delias paílamuros, & 

iões, &efperas, & oito naosgtoflas 

em que vinhaò muytos Turcos de 

íobreflalente para refeição dos que 

morreííem. E que também traziaò 

muytos mantimentos & munições, 

em que fe affírmaua que vinhaò tre-> 

zentas peças de bater, em que entra* 

uao doze Baíàlifcos; com a qual no- 

ua ficamos todos aílas confuíos, <& cf- 

pantados, Sc demos muytos louuo- 

res a noflo Senhor pela merce q nos 

fizera ena nos liurar de tamanho pe- 

rigo. 

CAT. VlIL 

T)o que nos foccedeo na viagem de 

(Joaulpara Cjoa, do que 

eu pajfej depois que che- 

guey a ella. 

Ogo ao outro dia nos 

partimos daquy de 

Chaul na volta de 

Goa, & fendo quali 

tanto auante como o 

rio de Carapatao, encontramos Fer- 

não de Morais Capitão de tres fufc 

tas,que por mandado do Viíòrrey dó 

Garcia de Noronha, que então che- 

gara do reyno, hia para D'abul a ver 

fe podia tomar ou queimar húa nao 

de 1 urcos que eftaua ahy no porto- 

carre- 
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carregando de mantimentos por má- E que o Hidalcão refpòdera |5or pa* 
- 1 • >v^. t 

dado do Baxà. O qual Fernão de 

Morais tanto que cooheceo anoílà 

nao,requereo ao Capitão delia que 

de vinte homés que leuaua comfigo 

lhe deífe os quinze, por quãto vinha 

muyto falto de gete pela muyta pref- 

fa com que o Viforrey o mãdara em- 

barcar,por afsi fer neceíTario ao fer- 

iiiço de Deos & de fua alteza. E dek 

pois de auer lobre ifto muytos dei- 

golfos de ambas as partes, de q não 

trato por encurtar rezoés, em fim íe 

vieraõ a concertar que o Capitão da 

noííànao lhe deíle doze homés dos 

quinze que Fernão de Morais lhe pi- 

dia,de que elle ficou íatisfeito,& dei- 

tes fuy eu tãmbem hum,por fer fem- 

pre o mais engeitado, ôc com iílo fi- 

carão ambos auindos. Partida a nao 

para Goa, Fernão de Morais com as 

luas tres furtas feguio ília viagem na 

volta do porto de Dabul, onde che- 

gou ao outro dia às noue horas,& to- 

mando nellc hum paguei de Mala- 

lauares, que no meyo da angra eíla- 

ua furto,carregado de algodão,& de 

pimenta,pós logo a tormento o Ca- 

pitão & o piloto delle,"os quais con- 

feííáraó que os dias atras viera aly 

ter hua nao do Baxà a bufear manti- 

mentos, ôc trouxera hum Embaixa- 

dor que leuaua húa cabaya muy to 

rica para o Hidalcão,a qual elle não 

quifera aceitar,por náo ficar vaííàllo 

do Turco, vifto não fer cuílurne entre 

os Mouros mandarenfe eftas caba- 

yas,fenão do lenhor ao vaffallo,po!a 

qual defauença a nao fe tornara fem 

jnantimécos,nem outra coufaalgua. 

laura aos offerecimentos que o Ba- 

xà lhe mandara fazer em nome do 

Turco, que antes queria a amizade 

dei Rey de Portuga^com lhe ter to- 

mada Goa, que a íua, com lhe jfroi 

meter areftituiçãodella: ôc que fó? 

dous diasauia que ánao era partida, 

&queo Capitão delia que íè cha-í 

mauaÇjde Ale, deixara apregoada 

guerra co Hidalcão^ jurando que co- 

mo a fortaleza de Diu foífe tomada 

(o qual nao tardaria oito dias, fegú- 

do o eílado em que ja.fi.caua poíla)o 

Hidalcaó perderia o reyno Ôc a yida* 

ôc então conheceria.quão pouco lhe 

podiam aproueitar os Portuguefes, 

Fernão de Morais vendo que ja não 

tinha aly que lazer, ie tornou para 

Goa,a dar conta ao Viíorrey do que 

paflaua, onde chegou daly a dous 

dias,3c achamos.nclla furto Gonçal* 

lo Vaz Coutinho,que cò cinco fufhs 

hia para Onor,a .pedir à Raynha dá 

terra hua Gale das da armada do 

Soleymão^ue com t:empo.q|gar.raa 

aly fora ter, E porque huni do&Ca- 

pitães delias fuftas era muy to m,eiva-i. 

migo,& me via vir tão desbaratado, 

delejando de me poder ajudar ej» 

algúa coufa, me cometeo que me 

embarcafíe com elle, ôc que me faria 

aly logo pagar cinco cruzados,o que 

eu aceitey de boa vontade, parecen- 

dome também que la me poderia 

Deos abrir algum caminho com que 

me proueíTe de outra milhor cap^ 

que a que então trazia, ja q de meu 

não tinha mais que o que pretendia 

alcançar por minhas mãos.E acudin- 

dome 
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dome então os Toldados da fufta 

com alguns petrechos neceifarios,de 

que eu vinha falto, fiquey feito afsi 

de pedaços como qualcjuer dos ou- 

tros meus companheyros que hiao 

na armada, tão necefsitados como 

eu. Ao outrò dia pela menham, que 

foy hum Sabbado, partimos da bar- 

ra de Bardees, & à íegunda feyra fe» 

guinte furgimos no porto de Onor, 

com grande eftrondo de artilha- 

ria, &as vergas ao modo de guer- 

ra em torno de eípada, Sc grande 

vozaria de pifaros & tambores, pa- 

ra que a gente da terra neftas mo- 

ftras exteriores lhe pareceíTe que 

rao tínhamos nos os Turcos em 

conta, 

CA <P. IX 

T)o que Çfonçallo rÒas> £outi- 

nho f afiou com a cI\aynhz 

de Onor. 

E SP O I $ que a ar- 

mada foy furta, & fe 

fez no porto a falua q 

diíle, o Capitão Gon- 

çallo Vaz Coutinho 

mandou logo à Raynha húa carta 

que lhe leuaua do Viforrey,por hum 

Bento Caftanho homem diíereto, Sc 

bem criado, pelo qual lhe mandou 

dizer oparaque aly era vindo,Sc que 

pois fua alteza era amiga dei Rey 

de Portugal, & tinha com elle pa- 

zes Sc amizade auia tanto tempo, 

que como recolhia no feu porto Tur- 

^  ? 

cos, que erao noíTos capitais inimi- 

gos? ao que ella refpondeo,que fua 

merce folie muyto bem vindo com 

toda a lua companhia, que quãto .1o 

que lhe mãdaua dizer das pazes que 

tinha com el Rey de Portugal,& cos 

feus GouernadoreS, era muyta ver- 

dade, Sc afsi as teria em quanto vi- 

ueífe, porem quanto aos 1 urcos enl 

que lhe apontauá,que íó Deos, aqué 

ella tomaua por Iuiz neíle caio, fa« 

bia quanto contra feu gofto elles aly 

eraò vindos, Sc que pois fua merce 

trazia forças para os poder lançai 

fora, o fizefle,que ella lhe daria pav 

raiflotodoo fauor quanto lhe tof« 

íè pofsiuel, que para mais bem fabia 

elle que não era ella poderoía, nem 

fe atieuia a pelejar com tamanha foi- 

ça, Sc que lhe juraua pelas alparcas 

douradas do feu pagode, que tan- 

to folgaria com a vi&oria que Dcos 

lhe deífe contra elles> como que o 

Rey de Kaffinga,cuja eícraua ella e- 

ra, a aífentaífe à mela com lua mo- 

lher. Ouuindo Gonçalo Vaz a ef^ 

ficada deíí:e recado, Sc os compri- 

mentos que a Raynha lhe fazia,indá 

que ifto era menos do que elle efpera 

ra delia, todauia o difsimulou com 

prudência,Sc informandofe da gen- 

te da terrado que os Turcos deter- 

minauão, onde eftauão, Sc o que fa- 

ziáo,defpois de còfultado o negocio, 

Sc tratada muyto deuagar a impor- 

tada delle,em fim fe aífentou por pa- 

recer de todos os q fe niífo acharãò,q 

por honra daquella bãdeyra dei Rey 

noííò Senhor, a Gâlè íè cometelíé, 

a ver fe fe podia tomar,& quãdo não 

B ' íetra- 
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fc trabalhafíe todo opofsiuel por fe defpidido, aquém o Capitão mòr 

qgeimar,porque Deosnoflo Senhor 

por quem pelejauamos,nos ajudaria 

contra aquelles inimigos da íua Tan- 

ta l è. Aífentado iíto afsi & jurado, 

& feito difíò hum alTento em que os 

mais afsinaraó, oCapitão mòríe le- 

.uou mais para dentro do rio, diftan- 

cia de dous tiros de falcão, & antes 

que furgiífe chegou â fua fufta húa 

almadia de terra,na qual vinha hum 

Bramene que falaua muyto bê Por- 

tuguez,o qual deu ao Capitão mòr 

hum recado da Raynha em que lhe 

jnandauapedir muyto, & requeria 

c}a parte do fenhor Viforrey,que por 

nenhum cafo elle peleiaíle cos Tur- 

cos,porque tinha fabido por eípias q 

lobre iffo trazia, que eftauão muyto 

fortes em húa tranqueyra junto da 

foíía em q tinhaó metida a fua Gale, 

pelo que lhe parecia que auia my fter 

muyto mòr poder que o que trou- 

xera para tamanho feito, & que a 

Deos tomaua por teílemunha da gra- 

de dor & fentimento que tinha pe- 

lo receyo em que eftaua de lheacó-» 

tecer algum defaftre. A que o Capi- 

tão mór reípondeo cõ palauras pru- 

dentes ôc de cortefía, dizendo que 

beijaua as mãos a fua alteza por ta- 

manha merce, ôc taõ bom confelho, 

mas que quanto a cometer os Tur- 

cos,por nenhum cafo deixaria de fa- 

zer,porque não era cuflume de Por- 

tuguefes deixarem de pelejar por me- 

do dos inimigos ferem muytos nem 

poucos, porquequãtos maisfoíTem, 

tanto mayor íeria a fua perda delles, 

&com eíta refpoíla foy o Bramene 

deu húa peça de chamallote verde,. 

ôc hum chapeo forrado de citim 

crameiim,com que foy muyto con- 

tente. 

CA <P. X 

Como o Capitao mòr comete o quej- 

mar a Çale dos Turcoss do 

qucfobre tjjo pajffou. 

Eípidido o Bramene, 

o Capitão mòr Gon- 

çallo Vaz Coutinho fc 

determinou de todo 

cm pelejar cos Turcos, 

mas primeyro teue auilo, por eípias 

que niífo trazia, do modo que com 

nofeo queriaò ter, & de como aquel- 

la noite, com fauor da Raynha,fcgú- 

do fe dizia, meterão à Galé em húa 

fofTa, junto da qual tinhaõ feiía húa 

tranqueyra de vallos muyto altos, ôc 

prantadas nella vinte & íeis peças de 

artilharia. O Capitão mór com tu- 

do íè abalou para onde os inimigos 

eftauão, ôc delembarcou obra°de 

hum tiro de btrço afaftado delles 

com oitenta homes comíigo,porque 

o reftanteda gente que trouxera de 

Goa para eíle eífeito, que foraó cem 

homes, deixou no rio em guarda das 

fuftas. E feitos todos num corpo 

com boa ordenãça começou de mar- 

char para os inimigos, os quais ven- 

do a nofla determinação, ie determi- 

narão tãbem como homes esforça- 

dos^ faindo a receber osnofTos obra 

de vinte ôc cinco ou trinta paííos fo- 

ra 
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rada ítfat r a hqueyr à, fe trauou a bri- 

ga entre híís& outros tao afpera, & 

com canto impeto,q em pouco mais 

de dóus credos ficaraó no capo qua- 

"renta & cinco mortos, dos quais íôs 

os oiço foraò noiTos,& todos os mais 

f>arte contraria, & apertando o 

Capitão mor outra <itz de nouo cò 

elles, prouue â nollo Senhor que vi- 

fàtão as coitas, & fe recolherão com 

'muytadefordem, como gente já vc~ 

cida, o que vendo os noíTos,os fe~ 

guirao ate dentro daíuatranqueyra, 

onde elles de -nono nos' -cornarao a 

fazer roitò, W íiquy andamos todos 

cãò baralhados hús cos outros, que 

cos punhos das efpadas fe- feríão afc- 

ígfe rtos roílos^' Nefte tempo chega- 

rão as no fias fuitas que \iinhao re- 

mando ao lòngõ da pray.a, as quais 

com grande'giíftá dei pararão nelles 

toda a artiU*aria> Cõm que lhe dei»- 

rubaraõ dez ón doze Ianicaros de ca- 

rapuçoés de;veludo verde, que en- 

tre Turcos he deuiía de;gente fidal- 

ga, com a- morte dos quais todos os 

outros defac.òrbçoaraôy & de todo 

largarão o campo. O noffo Capica© 

mór cometeò então queimarlhc a 

"©álé, &c lhe lançou dentrô cinco pã> 

-nellas de poluora, & eòtYieçandofeja 

tJe atear o fòigo no tòl^ôv^llesíico- 

ir.o homes niit-y to esfolados o tor» 

naraÒ a apdgar em miiyto póuçoeíP» 

*paco. E aperfiatidò!!índ-aoes. nofíris 

por entrarem ná fofla, tís inimigos 

derão fogo&ftfta "péçàÇíofl^ qHC &L 

gCmdo a forma:dò^pi lofttb,' parecia 

ler Camelío de marcâmayôr,©; qual 

defparandO iCQm húa-ráca de pè« 
--—• —- v- . — .. — ►.— Jl . 
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dra, nos matôuiogo feis homens^ 

hum dos quais roy Diogo Vaz Cou- 

tinho filho co Capita© mòr, & ferio 

mais quinze ou dezaíTeisj com que 

de todo ficamos desbaratados. Os 

inimigos entendendo o dano que 

nos tinhão.\eito, der ao Iipa grande 

grita em final de vi&çriã, chaman* 

ilò por M'àfârncde> porém o nèfío 

Capitao.mòri vendfi por quem el- 

les chamado * esforça nd 9 os feus 

lhes diííe: AÍtf enhotes & Chrifhòs, 

jaque efícs cães: chalriao pelo diâ- 

bo queTeja com elles ^ chamemos 

lios por kfu .Chrifio que í eja com 

jiofco *. & arremetendo com cilas 
• • * T*~ H . 

palauras outrra vcz'á<" rffqlfêyra, ok 

inimigos voltarão'logo1 "'as- coitas, & 

•fugirão mànhofàinenie para onde 

-eftaua a ;Gálé v GQm:det<rrmmaçãò> 

de.fe ifazerem nellafot'te9,'porem al- 

guns dos nofiTas jejne-eiwaraé có itt 

clles deiyolta, lhe tiitórai&gafthàdò 

amóié patidfcíJa: í fanq&fôy '3d: d!án- 

do elles.cn a híia rtiinti-' fjiié 

tinhao íjtmCtí^âav ptóvb^arié âíy 

lógo morros :fèis P^ftiigúefes-ôc d?! 

roiiiraiuoSj íí; fora oattós^qúe fíéitJ 

lÚomuytQ^uei^adpa/^htli^vftH 

*haça camada, -que flOSi ftãò yiai 

mos latis; ^©í s©titíõ^. 2-rR.^èandõ' :erfÍ 

•tSò oi» 

da outia/pcídà tatí^òmb Radiai 4iul 

deitais, i eveVo r^tfratidd^Vàfá^i praí 

9ÍÍ3 & fèèhi^-e^ ^à(°orcfc:i 

iiançâjços f eíidtjs 

yo cm còitòs -dè- chègotí i 

pndeâs' Ífi.fâèífiliías elkftiáõ; oiilie d^P* 

pòis de -embáróado ,XÍe x,V6yb; á re^ 

■rno acè a-cailheca dò^nil^íínka pai> 

B z tido, 
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tido, na qual com afíaz dc dòr & manhofaméte fizera matar, co fauor 

lagrimas enterrou os defuntos , & 

enrendeo na cura dos feridos & dos 

queimados, de que ouue húa gran- 

de quantidade. 

CA<P. XI. 

T)o que mais focedeo ate o outro 

dia, que Çotiçallo Fa^fe 

fartio para (joa. 

Quelle mefmo dia,q 

para os noílòs foy bem 

trific, fe fez alardo da 

gente, para fe faber o 

que tinha cufíado o 

cometimento da tranqueira, Sc fe a- 

çharaó dos oitenta foldados os quin- 

ze mortos,& cinquenta Sc quatro fe- 

ridos, dos quais os noue ficaraó defc 

pok aleijados. E tudo o mais que re- 

ftauado dia& da noite íèguinte, fe 

paffou com aífaz de trabalho,& com 

boa vigia. Tanto que foy menham a 

Raynha mandou viíitar o Capitão 

mor com hum grande çauguate de 

muytas galinhas,& frãgaôs, Sc ouos, 

mie; elle não quiz aceitar, mas mo- 

ftrandoíè muyto colérico contra el* 

la, íoltou algíías palauras quiçaimais 

afperas do que parecia razão, «Sc dif- 

íe que o . fenhor Vifórrcy faberia 

muytq cedp^uão (eruidora ella era 

dei Rey de Poruigal, Sc quanto elle 

Jhe,4euia poriflò, paralho pagar a 

fc« tempo,& qjie para ella,ficar certa 

que auia de fe^a^iiftpqqelhe dizia, 

lhe deixaija aly em penhor feu filho 

morto, com todos os mais que cila 

& ajuda que dera aos Turcos, ôc en- 

tão lhe daria as graças por aquclle 

prefente que lhe mandaua para dif- 

íimulação do que tinha feyto. Defc 

pidido o menfageiro com efta repo- 

rta^ quafi aífombrado dos feros & 

juramentos com que o Capitão mór 

retificou algúas vezes ifto que lhe dik 

fera, chegou onde a Raynha éftaua,' 

Sc lhe encareceo a reporta que trazia 

de tal maneyra, que a fez ter para íy 

que por casfa defta Gale fem duui- 

da perderia muyto cedo o feu rey- 

no, pelo qual lhe era muyto necefía* 

lio trabalhar todo p pofsiuel,' por 

não ficar de quebra co Capitão mor; 

E tomando fobre efle cafo coníèlho 

cos íèus, lhe tornou logo a mandar 

outro recado por hú Bramene muy- 

to feu parente, & homem ja de dias, 

&de afpeito graue Sc autorizado, o 

qual foy bem recebido do Capitão 

mór,& defpois de fazerem fuas ceri- 

monias de honra & cortefía lhe diíle 

o Bramene. Se me deres,fenhor, licc- 

^aparaque falle,abrirey minha boca 

diante de tua prefença,& da parte da 

Raynha minha íenhora te direy o a 

q venho. O Capitão mòr lhe refpon- 

deo<q os embaixadores tinhão íègu- 

•ro para fuas peíToas, Sc liçéça para di- 

-zeremliurementeo aq eraó manda- 

dos, pelo que fem nenhu receyo po-r 

dia falar Ojqquitèfíe.Q Bjramcne lhe 

deu por iíTo íèus agradecimentos, Sc 

lhe^ diííç;,' EXizerte fenhor Capitão 

quão agâftada Sc triíle . eftá a Ray- 

nha pela morte de teu filho, Sç 

dos mais Porjuguefes que na peleja 

de 



de ontem morrerão, fcr.\ couta im- 

pofsiuel, porque afirmadamcinte te. 

juro por vida lua, & por-eíUl linha 

de bramene que proteíley de pe- 

Fentão MendezcVínto. I! 
* * v 

de tudo o que neíle caio mais foce- 

ddle, trouxe lie recado ao Viforrey 

por lho pedir afsi a Raynha. 

• % f « ' • 

T 1 i    — y" 

queno, que tao afrontada íicou qua- 

<lo foíibe do teu deíaílre, & d eia- 

*ient tirado iucceflo, como íe o dia 

de ojeslhe íúeraò comer carne de 

vaca na porta principal do pagode 

onde feu pay jaz enterrado, & por a- 

<}uy íenhor julgaras quanta parte 

tem no teu nojo, mas ja que no fei- 

to não pode auer o remedio que el- 

la defeja, te pede & roga, que de 

nouo lhe confirmes as pazes que os 

Couemadores p afiados lhe conce- 

derão, pois trazes poder do íeubor 

• Viforrey.para iífo,,& que ella te fi. 

«a, & te dà fua-paiauri de mandar 

logo queimar a Gale, & aos Turcos 

que íe vão fora daíua terra, porque 

para o mais, como tu fabes, não he 

«Ha poderofa, & iílologo em ter- 

mo de fós quatro dias, que para 

fo te pede de: efpaço. O Capitão 

njor entendendo quão importante 

coufa. efta era, lhe aceitou a promef- 

ía, lhe concedeo de nouo as pa- 

zes,. as quais juradas aly logo ôc con* 

firmadas de ambas as partes com as 

cerimonias coílumadas entre aquel- 

les Gentios, a Raynha bufeou tojdos 

os meyos pofsiueis para cumprir fua; 

palanra, mas por fe não poder efpe-; 

^arcttfermo dos .ouatro dias que a 

Ra.ytiha pedira,peto perigo dos muy 

tos feridos •qué.áuia. na armada,o Ca 

pitão; mpr.fè partii. lògo neíle mef- 

moí draià tarde,ôí;deixçiit ahy na ter- 

ra hum íòrge.>Lbíogueyra, peraque 

C à çI\ X I l 
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Do que pajjou nefte tempo ate 

"Pero de Faria , chegar a. 

• • Ada laca. • I V d . 
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Capi taó mor Gonçal-' 

lo Vaz Coutinho çhe- 

eouao outro dia com 

alua armada a Goa, 

.. onde foy bem recebi- 

do do Viforrey, & lhe deu conta de 

tudo ó que Ihc-íòcedera. na viagem, 

ôc do que deixara concertado com a 

Raynha deOnor,aíçi de queimar a 

Gale, como de lançaros Turcos fo-» 

ra do reyno, de que o Viforrey en- 

tão feoiuie por íafisFeito.' Pafíados 

vinte & tresdias depois q éhegamos 

a eíla cidade,em q eu acabcy de con- 

iialecer de duas feridas qúe trouxe da 

briga da tíânqueyraçívendome fent 

nenhum remédio de vida, me fuy^ 

por con/elho de hum padre meu .a*' 

migo, oíferecer a hum fidalgo hon- 

rado por nome Pero de Faria, que 

então eftaua Òrouidn de Canir.irvWí» -PH m  t.   ^ritao.a9 

Malaca,<5f qlye neíle tempo dana me 

fa a todo o.homém que & queria a- 

ceitar dclí oq y.al aceitou o meu of-: 

fereámen£o$ j&me,prometeo que ao 

dia;ite na fua ,<• a p i tan i à ,m e faria do? 

da a amizade que pudçife, pois o'eu 

quç.ria acompanhar naquella jor- 

nada cm que hia co Viforrey. Neflc 

tempo íe fazia preftes o Viforrey 

B3 dom 
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dom Garcia de Noronha parayrfo- 

corrcr a fortaleza de Diu, da qual ti- 

nha recado que eftaua em grande a- 

perto,pelo cerco que lhe tinhãopof- 

to os Turcos,para o qual ajutou en- 

tão húa aflaz groíía ôc fermofa arma- 

da; em que aueria duzentas & vinte 

& cinco vellas, de que íos as oiten- 

ta & tres erão de alto bordo entre 

naos & Galeões ôc Carauellas, & as 

mais eraó Galês, & bargantins & fu- 

ftas, em quefe affirmauaque irião 

dez mil homes limpos, & trinta mil 

de chufma,&do feruiço da marea- 

cão, & eícrauaria Chriftam. Defta 

pode rola armada era o Baxâ auiía- 

do todos os dias por cartas do Hi- 

dalcáo, & do C,amorim Rey de 

Calecu, ôc pelo Inezamaluco, ôc pe- 

lo Acedecao, Ôc por outros muytos 

Principes Gentios & Mouros, quea- 

quy nefta cidade traziao Tuas efpias 

lecretas. E fendo o tempo chegado, 

& a armada ja de todo preftes &a- 

parelhada de todo o neceíTario, o 

Viforrey Te embarcou nella hum Sa- 

bado catorze dias do mes deNo- 

uembro do anno de 1538. ondeefte-» 

ue embarcado cinco dias efperando 

que fe acabaííe de recolher nella a 

gente qeramuyta,nofim dos quais 

lhe chegou hum catur de Diu com 

cartas de Antonio da Sylueira capi- 

tão da fortaleza, em que lhe daua 

nouasque o cerco era ja leuantado, 

& os Turcos ydos, o que caufou em 

toda a gente da armada hua notauel 

trifteza,pelo defejoque todos tinhão 

de íe verem com eftes inimigos da 

nofla íanta Fè. E decendofe inda o 

ifoes de 

Viforrey aqui mais outros cinco dias 

prouendo alguas coufas neceílarias 

ao eftado da índia, deípidio daly 

donde eftaua furto duas naos para 

o reyno, das quais eraó Capitães 

Martim Afoníòde Souía, ôc Vicen- 

te Pegado,& mandou nellas o Dou- 

tor Fernão Rodriguez de Caftelbra- 

co Veador da fazenda, para lhes fa- 

zer em Cochim a carga da pimen- 

ta, & auiar o Gouernador paííado 

Nuno da Cunha; que ja lá eftaua a- 

uia dias na nao Tanta Cruz, maldeT- 

pofto, & algum tanto defeontente 

por fe lhe não ter o reípeito que el- 

le efperaua, &que tinha para íi que 

merecia por feus feruiços. De/pois 

de ifto aísi ordenado, fe partio o Vi- 

forrey defta barra de Goa húa quin- 

ta feyra pela menham, fèys dias do 

mes de Dezembro, ôc ao quarto 

dia de fua viagem furgio em Chaul, 

onde fe deteue tres dias aflFentan- 

do alguas coufas co Inezemaluco 

importantes ao bem ôc íegurança 

da fortaleza , ôc prouendo alguas 

vellas das que vinháo na arma- 

da de alguas coufas de que vinhao 

faltas, principalmente de manti- 

mentos, ôc de chufma, ôc partindo 

daquy para Diu, Tendo tanto auan- 

te como os picos de Daanuu, na 

trauefía de meyo golfão lhe deu 

. hum temporal taõ rijo, que lhe di- 

uidio a armada em muytas partes, 

de que fè perderão alguas vellas, 

em que entrou a Gale baftaxda na 

barra de Dabul, de que hia por Ca4 

pitão dom Aluaro de Noronha filho 

do Viforrey,& Capitão mòr do mar* 

&no 



& no golfaS,a Gale Efpinheyro cujo 

Capitão era Ioaõ de Souía que cha- 

Jtiauâo 4alcunha o Rates, por fer 

filno do Prior de hum lugar q cha- 

mão Rates, da qual Gale dom Chri- 

ftouão da Gama filho do Conde Al- 

mirante, que delpois os Turcos ma- 

tai ao no Prefte loaó, ("aluou a mayor 

parte da gente,por fe acharjúto del- 

la no tempo que o mar açoçobrou* 

E aísi fe perderão mais outros fete 

nauios,de cujos nomes não fou lem- 

brado. De maneyra que primevro q 

o Vilorrey fe tornaíTç a refazer do q 

perdera,& ajuntar o que a tormenta 

Ineelpalhara por diuerías partes, fe 

paliou mais de hum mes. E chegan- 

do em fim a Diu aos desafieis de U- 

neyro do anno de 1559. entendeo lo- 

go em tornar a edificar de nono a 

fortaleza,porque os Turcos deixaraó 

a mor parte delia pofla por terra; de 

nianeyraque o faluarfe pareceo que 

fora mais por milagre que por força 

humana. E repartindo eíh reedifica- 

do da fortaleza pelos Capitaes da 

armada,deu ao Pero de Faria,por ter 

muyta gente,o baluarte do mar com 

a couraça da banda da terra, que em 

vinte ôc íeys dias com íos trezentos 

foldados pòs em muyto mi llior efta-» 

do do que antes eftaua. E porque ja 

nelte tempo erao catorze de Marco, 

& a monção de Malaca era ja chega- 

da; fe partio Pero de Faria para Goa, 

onde por prouifoés do Viforrey que' 

leuaua,fe acabou deprouerde tudo 

oneceflario muyto abaftadamente, 

ôc fe partio de Goa a treze dias de 

Abriljcom hua frota de oito nãos. & 

Fchiaò Mendez; Tinto. 12 
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quatro fuílas, Sc hua Galé em qíte 
. ^ 

/rl 

leuaua feiícentos hom£s,&com tem- 

po feyto de boa monção chegou a 

Malaca a cinco dias de lunho do 

mefmo anno de 1559. 

QAT. XIII. 

Como Ter o de Faria foy vifitado 

por bum Embaixador do "Rey 

dós Batas, O do que paf- 

Jou com elles. 

* A i • • > ' 4 1 f i « ^ 

O tempo que Pero de 

Faria checou a efta for 
O \ 

talezade Malaca,efta- 

itfáwÈS! ua nelia Por CaPica° 

 '——-I dcm Eíteuao da Ga- 

ma, ôc efteue ainda algús dias ate a- 

cabar o feu tempo,porem como Pe- 

ro de Faria era Capitão chegado de 

nouo, Sc que ainda então começaua 

o feu tepo, defpoisde auer algús dias 

que era chegado à fortaleza, os Reys 

comarcaós delia o mandaraó viíitar 

por feus Embaixadores, ôc darlhe os 

parabés da fim capitania, com ofFe- 

recimentos de muyta amizade ôc cô- 

feruação de pazes com el Rey de 

Portugal, entre os quais veyo hum 

dei Rey dos Batas , que habita na 

ilha C,amarra da parte do Oceano, 

onde íe prelume que jaz a ilha do 

ouro que el Rey dom loaó o tcrcey- 

ro algúas vezes tentou mandar deí^ 

cubrir, por informações que deftas 

partes algús Capitaéslhe eícreiíeraõ. 

Efte Embaixador, que era cunhado 

do mefmo Rey dos Batas, ôc fe cha- 

maua Acuarem Dabolay,crouxe hú 

* 
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rico prcfente cie paos de aguila & ca- 

Limbaa, & cinco quintais de beijoim 

de boninas, & húa carta efcrita em 

folha dei palmeyra, a qual dizia afsi. 

Cobiçofo mais que todos os homés 

do feruiço do Lião coroado no tro- 

no efpantofo das agoas do mar,aííen 

tado por poderio increiuel no afio- 

pro de todos os ventos, Príncipe rica 

do grande Portugal teu fenhor & 

meu, ao qual em ti varaó de coluna 

de aço Pero de Faria,nouaméte obe- 

deço por verdadeyra & (anta ami- 

zade,para de oje em diante me ren- 

der por feu fubdito,com toda a lim- 

peza & amor que hum bom vaflãllo 

deue fazer,eu Angeefsiry, Timorra- 

ja Rey dos Batas, defejando agora 

de rrouo tua amizade, para cos fruy- 

tos defta minha terra enriquecer os 

teus fubditos,me offereço por nouo 

trato de ourojpimenta^anforatagui- 

la, & beijoim encher eífa alfandega 

do teu Rey &meu, com tanto que 

na firmeza de tua verdade me man- 

des hum cartaz de tua letra para mi- 

nhas lancharas & jurupangos naue- 

garem feguros com todos os ventos. 

E te peço mais de noua amizade,que 

dos efquecidos de teus almazés me 

íocorras com pilouros & poluora, de 

que ao prefente me acho muyto fal- 

to, para com a ajuda &fauordefte 

primeyro çauguate de tua amizade, 

caftigar os perjuros Aches, inimigos 

crueys deffatua antiga Malaca; com 

os quais te juro de em quanto viuer 

nunca ter paz nem amizade, ate não 

tomar vingança do fangue de tres 

filhos meus que decontino mapedé 

com as lagrimas derramadas pela no 

bre Mãy que os cócebeo, & os criou 

a feus peitos, que efte cruel tyranno 

Achem me tem mortos naspouoa- 

çocsde Iacur & Lingau, como mais 

particularmente em nome de minha 

peíloa to dirá Aquarem Dabolay ir- 

mão datrifte Mãy deftesfilhos,que 

de mim te enuio por noua amizade, 

paraque fenhor cótigo trate o mais 

que lhe parecer íeruiço deDeos,& 

bem do teu pouo. De Panaju,aos cin 

co matiiocos da oitaua Lua. Efte 

Embaixador foy bem recebido de 

Pero de Faria, & com as honras & 

cerimonias feitas ao feu modo,& defc 

pois que lhe deu a carta (a qual foy 

logo treíladada da lingoa Malaya 

em que vinha efcrita em PortLfgues) 

lhe diflepor hum interprete a caufe 

da defauença deíle tyranno Achem 

co Rey dos Batas, a qual foy, q auia 

algús dias que eíte inimigo comete- 

ra aefte Rey Bata,que era Gentio,q 

tomaíTc a ley de Mafamede,& que o 

calaria com huafua irmam,cò tanto 

que largaíTe de fy a molher com que 

eílauacafado auia vinte & feys an# 

nos, por fer também Gentia como 

elle. E porque o Bata lhe não conce- 

dera ifto que lhe pidira, incitado o 

tyranno Achem por hum feu Ca- 

riz,veyo com elle a rompimento de 

guerra,& ajuntando cada hum delles 

feu campo,tiueraôhua batalha aíTaz 

trauada,a qual defpois de durar tres 

horas, conhecendo o Achem a mi- 

lhoria dos Batas, por ter perdida- 

muy ta parte da fua gente,fe veyo re- 

tirando para hua ferra, que fe dizia 

Cagerren- 



Cagerrendao, onde o Baca o tene cer 

cado vinte Sc tres dias, & por lhe ne- 

temP° adoecer muytagente, & o 

campo da parte contraria eftar tam- 

bém muyto falto de mantimentos, 

bzerao ambos pazes entre fy,com tal 

condição que o Achem deíTe logo 

ja cinco bares de ouro, que fa- 

zem da noíTa moeda duzentos mil 

cruzados,para pagar a gente eftran-' 

geyra que tinha com figo, & que 0 

^taca aria o feu filho mais Z\hl 

^airmamdo Achem, fcfbteoue 

tmerao a diftei ença. E fatisfeito efte 

c ncerto por ambas as partes,o Bata 

1 Corn°uPara ília terra, onde desfez 

logo o feu campo, & delpidio toda a 

gente. Durou a quietacaó deflapaz 

por tempo de fòsdous meies & me- 

y°,em que ao Achem vieraó trezen- 

tos Turcos, porq efperaua do eftrei- 

tode Meca em quatro naos de pi- 

menta q la tinha mandado, & muy- 

tos caixões de efpingardas & armas 

bZ ÇCÇaS de artilharia <*e 

o Ache r0 coado,cõ °s quais O Achem & com oucra mais gence â 

ainda tinha coligo,fingindo yr aPa- 

ccm prender hum Capitão que fe 

lhe leuantara, veyo fobre dons luga- 

es do Bata, que fe chamauão [acue 

& Lingau, & como os achou defeuy- 

pelas pazes q eraõ feitas ama 

taopoucos dias, os tomou muyto fa. 

Climente,com morte de tres filhos do 

Bata, & fetecentos Ouroballoés q 

be a milhor gente, & a mais fidalga 

de todo o reyno. O Rey Bata fintin- 

do em eftremo efta tamanha traição 

tez juramento na «beça doprinci; 

TKíende^Pinto. . 

pai idolo da lua gentílica feita, por 

nome Quiay Hocombinor,Deos da 

juftiça,de não comer fruytâ,nem íàl, 

nem Coufa que lhe fizeiTe íabor na 

boca ace não vingar a morce de íeus 

filhos, & fe fatisfazer do que lhe to- 

maraó,ou morrer na demãda,E que- 

fpnrln 3íTr\fi T? PV    

ue 

ga 

mui ui na. uv.ujaua.lL CJUC* 

rendo agora efte Rey Baca pòr pot 

obra o que tinha determinado, ajii- 

tou hum campo de quinze mil ho- 

rnés, afsi naturais como eftrangeiros, 

em que algus Príncipes íeus amigos 

o ajudaraò,& não contente com iílo 

fe quiz também valer do nollo fa- 

tior, Ôc poriííb comeceo Pero de Fa- 

ria com efta noua amizade que atras 

diíTe,a qual lhe elle aceicoU de muy- 

to boa vontade, porq entendia quão 

importante ella era ao feruiço dei 

Rev,& à fegurança daquella fortale- 

za, & quanto com ellacrecia o ren- 

dimento da alfandegaj& o proueito 

feudelle, & dosPorcuguefesque na- 

quellas partes do Sul tínhaô íeus tia* 

tos,& faziao íuas fazendas. 

CA<p. xim. 

ate )o que mais pajjou jjcsle cafc 

Ter o de Faria me manda, „ 

efte "Bata, & do 

que vj no caminho. 

Erode Fariâ deípoisq 

leoefta carta do Rey 

dos Batas, & entendeo 

do leu Embaixador o 

 — negocio a que vinha, o 

fez agaíalhar o mais honradamente 

queencaofoy poísiuel. E paíTados 

dezaííete 



Peregrinações de 

iezafTete dias defpois que chegara a dez ou doze balões até a ilha, de Vpe 

Malaca, o defpidio bem defpacha- 

do,& fatisfeito do que viera bufear, 

porque lhe deu ainda algúas couíãs 

alem das que lhe pidira, como foraó 

çem panellas de poluora, ôc rocas, ôc 

bombas de fogo, com que fe partio 

tao contente deita fortaleza,que cho- 

rando de prazer, hum dia parante 

todos os que eftauao no taboleyro da 

igreija, virandofe para a porta prin- 

cipal delia, com as mãos leuantadas, 

como quem fallaua com Deos, diíle 

publicamete. Prometo em nome do 

meu Rey a ty Senhorpoderolo, que 

com defeanço ôc grande alegria vi- 

uesafíèntadb no tifouro de tuas ri- 

quezas, qíaó os efpiritos formados 

da tua vontade,que le te praz darnos 

Victoria contra efte tyranno Achem, 

paraque de nouo lhe tornemos a ga- 

nhar o cj elle com tamanha treição 

& tanta perfídia nos tomou nos dous 

lugares de Iacur ôc Lingau, defem- 

precom muyta lealdade &-agarde- 

cimento te conhecermos na ley Por- 

tugueíà da tua fanta verdade,em que 

coníifte o bem dos nacidos, 3c de no- 

uo te edificarmos em nofla terra ca- 

ías limpas de cheyros fuaues,onde 

todos os viuos te adorem có as maós 

aleuantadas, afsi como na terra do 

grade Portugal fefez fempre atego- 

ra. E afsi te prometo & juro com to- 

da a firmeza de bom ôc leal, que meu 

Rey não tenha nunca outro Rey fe 

nao efte grande Portuguez, que ago- 

ra he fenhor de Malaca. E embarcã- 

dofe logo na lanchara em que viera, 

fe partio, ôc o foraó acompanhando 

que eftaua daly pouco mais de me- 

ya legoa, onde o Bendara de Mala- 

ca,que he o ftipremo no mando, na 

honra,& najuftiça dos Mouros, por 

mandado de Pero de Faria lhe deu 

hum grande banquete ao feu modo, 

feftejado com charamellas, trombe- 

tas, ôc ataballes, ôc com muíicasde 

boas falas àPortugueía, com arpas, 

ôc doçaynas,ôc violas darco,que lhe 

fez meter o dedo na boca, que entre 

elles he final de grandilsimo efpan- 

to. Vinte dias defpois da partida de- 

í]:e Embaixador, cubicando Pero de 

Faria o muyto proueito que alguns 

Mouros lhe diziaò que naquelle rey~ 

no podia fa,zerfe em fazendas da ín- 

dia fe as lâ madalle, ôc o muyto mais 

que poderia tirar do retorno delias, 

armou híia embarcação das que na- 

quella terra fe chamao lurupangos,' 

que faó do tamanho de húacarauel- 

la pequena, em que por então não> 

quiz arrifear mais que fô$ dez mil 

cruzados de emprego, com os quais 

mandou hum Mouro natural dahy 

de Malaca para os beneficiar. E co- 

meteome fe queria eu lá yr, porque 

leuaria niífo muyto gofto, para fo 

color de Embaixador vrvifítarde 

fua parte o Rey dos Batas,Ôc yr tam- 

bém com elle ao Achem, para onde 

então fe eftaua fazendo preftes, porq 

quiçá me montaria iífo algum peda- 

ço de proueito,ôc para que dc tudo o 

que vifTe naquella terra lhedeflever- 

dadeyra informação,ôc feouuia tam 

bem là praticar na ilha do ouro,por- 

que determinaua de efereuer a fua 

alteza 



Fermo Mcndc.rT. 

alteza D que nilTo paflaffe. Não me 

pude cu então efeufar de fazer o que 

me elle pidia, inda que algum tanto 

arreceaua a yda, afsi po? Ter terra 

noua, & de gente atraiçoada, como 

porque mda então não tinha mais de 

meu que fos cem cruzados,por onde 

nao efperaua fazer lã proueito. Mas 

em hm me embarquey na compa- 

P do Nlouro S'ie leuaua a fazéda. 

atraucflàndo o Piloto daquy de 

Malaca ao porto de Surotilau, que 

. na c°fta do reyno de Aaru, vele. 

jou ao longo da ilha C,amatra por 

efta parte do mar mediterrâneo atè 

= fc dizia H'canduré, & 
muegand° mais jnco dias 

derrota,chegou a húa fermofa bahia 

nouelegoas doreyno Peediremal- 

ura de onze grãos, por nome Mi- 

nhatoley, daquy cortou toda a tra- 

ueffa da terra (a qualja aquy nelk 

Paragem não he de mais la?gíra que 

osvmte & tres Iegoas) atè ver- 

mos o mar da outra banda do Ocea- 

no^ nauegando porelle quatro dias 

com tempos bonanças, foy furgic 

num „o pequeno de fete braças de 

fundo,que fe dizia Guateameim pe- 

lo qual vellcjou feis ou fete legoàs a- 

«'ante, vendo por entre o aruorerlr 

jom,; — p°r entre o aruoredo 
do mato muyto grande quantidade 

as, & de bichos de tão admi 

raue,s grandezas & feiçoés, *ehê 

muyto para fe arrecear contalo ao 

rr 3 geT ^ V1° P°uco do mi. 
iporque efta como vio pouco, tam 

bemcuftuma a darpoucocrediío ao 

muyto q outros viraõ. Em todo efte 

> que nao era muyto largo, auia 

to. , 

muyta quantidade de lagartos, aos 

quais com mais proprio nome pude» 

ra chamar ferpentes,por ferem algús 

do tamanho de húa boa almadia,có- 

chadosporcimado lombo, com as 

bocas de mais de dous palmos,& tão 

foltos & atreuidos no cometer, fegú-< 

do aquy nos afirmaraó os naturaes 

da cerra, que muytas vezes arreme- 

tiao a húa almadia quando nao le- 

uaua mais que tres quatro negros, & 

açoçobrauão co rabo, & hum & hú 

os comião a todos, & fem os efpeda- 

çarem os engulião inteyros. Vimos 

aquy também húa muyto noua ma- 

neyra, & eílranhafeyção de bichos, 

aque os naturaes da terra chamão 

Caquelleitão, do tamanho de húa 

grande pata, muyto pretos, concha- 

dos pelas coftas, com húa ordem de 

efpinhos pelo fio do lombo do com- 

primento de húa penna de efereuer, 

& com azas da feição das do morce- 

go,co pefcoçode cobra, & húa vnha 

a modo de eíporaó de gallo na tefta, 

co rabo muyto comprido pintado de 

verde Sc preto,como íàó os lagartos 

deita terra. Eftes bichos de voo,a mo 

do de falto, cação os bugios, ôc bi- 

chos por cima das aruores, dos quais 

íè mantém. Vimos também aquy 

grande foma de cobras de capello,da 

grofíura da coxa de hum homem, 6c 

tão peçonhentas em tanto èftreqno, 

quediziãoos negros que fe chega- 

uão com a baba da boca a qualquer 

coufa viua, logo em prouifo cahia 

morta em terra, fem auer contrape- 

çonha, nem remedio algum que lhe 

aproueitafle. Vimos mais outras co« 

bras 



*Pcrigmdçoês de 

bras quç não fao dé cápello, nem cão pequena que fe dizia Batcrrendão,- 

pçconhentas como eftas, mas muyto 

mais compridas & groíTas, & com as 

cabeias do tamanho de hua vitella, 

eftas nos dizião elles,que cacauão tã- 

bem de rapina no chaó, por efta ma- 

neyra íobcníe cncima das aruores íil- 

ueftres, de que coda a terra he aííaz 

pouoada, & çnroícando a ponta da 

rabo em hum ramo fe decem abaixo, 

deixando fempre a prefa íeita em ci- 

ma A P°fta a cabeSa no mato>& com 

orelha por efeuta pregada no chaó, 

ientemeom a calada da noite toda 

a coufa que bolle, & em prepaílan* 

do o boy, o porco, o veado, ou qual- 

quer outro animal, o ferraó com a 

boca,& comoja tem feita a prefa co 

rabo là encima no ramo, em nenhúa 

coufa pregão que a não tragãoafy, 

de manevra ciue couía viua lhe não 

eícapa. Vimos aquy também muy- 

to grande quantidade de monos par- 

dos & pretos, do tamanho de grades 

rafeyros,dos quais os negros tê muy- 

10 mayormec o que de todos cftou? 

trosanimaes, porque cQijjctem com 

tanto atreuimento/^ue ninguém Ihfc 

pode refiftir, . , 

xv. 

í • r r^| | 

Doq em "Tanaaju paffey co 

dos Batacantes quefe parti/se ; 

para o Achem, 

•» , • . . I v r- r r T 
f í. ' •'JU.LO kU£U r! -\JJ 0£ÍJ 

>3 d o nos por efte riç> 

acima eípaço de fete 

ou oytolegoas, chega>- 

mos a hua pouoação 

queemnoíla lingoajem quer dizer 

pedra frita, diftante obra de hu quar- 

to de legoa da cidade de Panaajú,on* 

de então o Rey dos Batas fe eftaua 

fazedo preftes para yr fobre o Ache, 

o qual tanto que foube do preíente 

& carta que lhe eu leuaua do Capi- 

tão de Malaca, me mandou receber " I 

pelo Xabandar,que he o que gouer- 

na com mando fupremo todas as 

coufas tocantes ao meneyodas ar- 

madas; o qual com cinco lancharas, 

& doze balloês me veyo bufearra a- 

quelle porto onde eu eftaua furto, ôc 

me leuou com grande eftrondo dé 

atabaques & finos & grita da chtift 

ma,até hum caiz da,cidade>que fe di-; 

zia Cãpalator,onde o Bendara, Go* 

uernador do reyno me eftaua efpe- 

rando,acompanhado de muytosOu- 

robaloés,& Amborrajas, q hea mais 

nobre gente da corte,porem os mais 

delles,ou quafi iodos pobrifsijnos no 

trato de íuas peíTo.ag, & nosfeus ve- 

rtidos, por onde entendi quenão era 

efta terra tão rica como em Malaca 

fe cuydaua. \Chegando eu às.: caia* 

dei Key,.palTey pelopri.meyro pacu> 

. delias,déna primeyra porta dfr:tegút' 

do eftaua huamoUier v dh a acojiãp^ 

phada,de;OVitrai;genlie íwiyíftrroak 

nob^.ft: me 1 h'orívata da,que'a qiis 

vinha,çoirÁfyO.; Efta velha, meace- 

noivç^iB.-a.Aião ç$mo que me. mau- 

ewtafepôí içoiTfc aípeko 

gSêRS :.^cfeu§ro .me difTç, t^a.v«jicU| 

homem tetra dei 

Rey mepTenhoj, :|ie?tã<}fagra.daucl* 

% vomade3 como a chuuaem tepo 

4 ' ■ ' (eco 



Ferrão alMende 

Teco nalauoura de noflosarrozes-en- 

tra leguro (Sdem receyo de nada,por 

queja todos,pola bondade de Deos, 

íomoscomo vosoutros, & afsi efpe- 

ramosnelle que feja atè oderradey. 

ro bpcejo do mundo,& metendome 

dentro na caía onde el Rey eftaua, 

he fiz meu acatamento, pondo tres 

vezes o joelho no chão, & afsi lhe 

com n?rtaii& ° P afcncc que leuaua> com que elle moftrou que folgaua 

raueíef me ,Fer§unt0U vinha, a que refpondi conforme ao regime- 

to que leuaua, dizendo, que a feruir 

ua alteza naquella jornada, & Ver pe 

jlcJade ^ Achem,7a 

fundo?^ } ^ ^ue braças dc tundo tinha o. rio, para faber fe- po„ 

ião entrar nelle naos groíTas & ga. 

tin°l^rF!rC|UC'° ?ap'tÍ0 de Malaca 

tmhadetermmad0,tanto que a sen. 

te v,eíTe da Jnd.a, vir ajudar fua l 

teza para lhe entregar aquelle inimi- 

go. Achem em fua mão, o que o po- 

ao f Tf0* qUa0 Confo™e ifto era 

eu defcjo^creo imuyto de verda- 

«e,& erguendofe do badeu, que era 

ltnbuna c™ S"' eftauaaíTentado.íé 

posem joelhos diante de húa cauey- 

w e vaca,que nua couía como prâ» 

teleyro ou cantareyra eftaua poíla 

,l'yt0 enramada «wytas eruas 

cheyrofas, cos cornos ambos doura- 

dos,& leuantando as maéspara ella, 

d.ffequafi chorandoi 1u que rcra' 

obrigado de amor maternal,a aue , 

•natureza te ^ * 

4 

t7 "CiTÊcreas contis- 

nuamente todos aquellesiqfae quere 

«teuleyte,como foz apropria mãv 

ao que pano, náo participando pot 

ajuntamento de carne dos trabalhos, 

& miferias de que pirticipão acjuel- 

las de que todos nacemos,eu ce peco 

de coração, que neíTes prados do íol 

onde com a grande paga & galardão 

que recebes eftâs fatisfeita do bem q 

ca fizefte,conferues comigo a noua a* 

mizade defte bom Capitão,paraque 

ponha por obra ifto que agora tenho 

ouuido,a que todos os íeus com híia 

grande grita,& com as maós aleuan - 

tadas reíponderaò, dizendo tres ve- 

zes, pachy parau tinaqpr, que quer 

dizer, ó quem o vifíe & logo mor- 

refle. E ficando logo todos em hum 

íilencio trifte, íê virou el Rey para 

mim, & alimpando os olhos das la- 

grimas que a efficaqia da oração que 

fizera,lhe tinha feito derramar, me 

efteue perguntando por algúas par- 

ticularidades da índia,& de Malaca,, 

em que gaftou hum pequeno efpaço 

até que me defpidio com boas pala- 

uras, & promeíTa de boa veniaga à 

fazendajque o Mouro'trazia, do Ca- 

pitão, que era o quei eu então mais 

pretendia.que tudo. E porque jane- 

fte tempo que aquy cheguey,.el Rey 

eftaua de caminho para o Achem, ôç 

não entendia em outra- coufa, fenão 

no que conUinha para efte effeico, 

paflàdos noue dias defpo&que che- 

guey aefta cidade de Panaaju, mo- 

tropoli defte reyno Bacaifepartiocó 

toda a gente que ahy tinha comfígo, 

para hu lugar;que fe chamauaTur* 

l>ão;daly. cinco legoas,onde a mayor 

parte da gente o eftauaja i efperando, 

•ao qualí.chegou com hua horã de 

•Sol, fem eftrondo ncríi [regozijo al- 

gum, 



Tercgmâçoes de 

piiíri pelo feiítimento da morte dos ahy fe ver no campo com ellc,& que 
b IS. /-   n„„„ • • ""   'i 
( v# • ^ r — r —' , 

tres filhos, que fempre com moltras 

de muyta trifceza, ie enxeigou nel- 

les. 

r j<P. XVI. 

• ' ' I 

Como eHe 'Rey Bata par tio de 

Turbao para o Achem, &• do 

quefe^dcfpois que fe vio ; 

com alies. , 
( ' * * *"jl . * J• • IV f ( •# 4^* *' f 

kOgo ao outro dia par^ 

tio el Rey defte lugar 

deTUrbaó pára o A- 

' ? cliem,qt\e eraó dezoi- 

â to legoas^Ã: leuàua em 

fua companhia quinze miUiomés,de 

que fósíos oito mil erao Batas, & os 

íHais Menãcabos,Lufoés, Andragui* 

res,lambes,& Borneos,queós Prínci- 

pes deíhs naçqês .lhe mandaraôde 

focorro,&! quarenta Alitantes, & do- 

ze carretas de artilharia miúda cie 

falcões & benzem q entrauão dous 

camcllos,& hua* meya efpera de brõ- 

20 com as armas de França, que fe 

ouUé de huaJiào q no anno de 1526. 

gouernando oeftado da índia Lopo 

Nxl de Sampayo, foy.ály ter com 

fFrãnCefes.j ide que era Capitão $k Pi* 

-loto hum Portuguez natural de villf 

■de Conde,queíe chamaua o;;Rolar 

do.; Caminhando efte:Rfey Bata por 

Xira^ jornadasordinarias de «cincó lei- 

loas por dia, chtgou a h-umf rio que 

Jc dizia Quilem,onde po»algaas 

pias do Achem que ahyiç; tômarap 

foube que o Rey o efpcráaaicnvTc*- 

dacur, duas legoas da èidade, píarà 
v. _ •• 9- , 

tinha nuiyta gente forafteyra, em q 

entrauao algíís Turcos & Guzarates, 

& Malauares da cofta da índia. O 

Bata pondo eíte negocio nos parece- 

res dos íeus Càpitaes fby aconfelha- 

do que de-fle no inimigo antes que fe 

icfizeífe de mor poder* &- abalando 

logo deite rio com efta determina- 

ção, caminhou hu pòuco mais-apref* 

fado,& perto das dez horas da noite 

chegou ao pè de húa ierra meya le- 

go a donde o campo da parte con- 

traria eílaua alojado, na qual tepou- 

£011 pouco mais de tres horas,& tor» 

nou logo a caminhar co muyto boa 

ordenança, co feu Campo- repartida 

em quatro batalhas. < E1 dobrando hu 

cotouello que a mefriia ferra fazia,ja 

quafí no caDodeícubrio f)ua grande 

várzea de.arrozes onde os inimigo* 

eftauáo fechadosem duàsgroííasb.a- 

talhas, & tanto que fôvaóà vifta hus 

dosoutros^ao fom def inas trombe^ 

tas,atíambor noiy com vozes & 

gritas- iwcreitieisiíè cometerão como 

lrornes iffuytd esforceis, & trauari' 

dofe a brí^aentve ellçsçdeípois de-Tc 

arremeffaiem :imiym>Bòbas & frer 

chas,& maisimunrçrós; tjs r.fbgcj que 

ifkziaóiiccímtf^araô 3 entrei € a peleja 

.de maispcrtojcóm tanto impeto,'ran 

«j;animo'4fcresfoi^o,que fo a viftaaÁe 

<fázia' trernèf-flís carriestEr durándo-af* 

4i afaria defta bátalhaipou efpaçòíde 

.pcnapQ;iiw[i'£jde híaotob fem- tch»- 

-xergar malho ria tefrt'ttienhúa.das 

ie^ycndDQ^chpqiTeí osfeus decaí* 

^àdos iSqmqyto feridas começauã#* 

perder algun parte da campor fe -feV 

retirando 



Fernão Mende^Pmto. 

Stf? "be^.9 Pa" * pelejar, fe pinh em fe„ alcance d,- 

i A J ^ j ^ i ti 

ces S;r£= 

dXtofT"fisfvallos ^ >n° c°ep° 
j . eftauaó feitos como coufa 

de !'ofta,ou herdade de arroze1 

wm húitmíp;de.lRev de Ani P 

«lhe atalhou a efte fen dpfl" Ç"" 

Dor t rnm ri ,5 ei) -deHenho. 
poiqcom dou5.mtl |lomÍ6f lh ' 

d.ante,pe|0 c,M:abH at 
heP<«' 

«ntreelles comentafuriá, & feri'° 

j° hus a.?s WPS tanto fempieda" 
c)C|ue nao lhe fazem ventasenv^ 

nenhúas nâcoís, ZS-, - 

o Achem cobra/Te os vaL.pedeo 

™»s de mil & quinhentos dos fal 

P conto dos quais entrarão os ce'tô 

|f ffinta Turcos, q poucos d,asT- 

MecaV?0 ? d° eílreno <>« Mec_a,& duzentos Mouros Maiana. 

pente 6 fT * -r*' ^ "a a milh°r g nte q trazia coligo. E por ia nef^ 

tepo fer cjuaíi meyo dia, & a^-aWríf 

St^^anoite^ 

dos /J S em curar os ferií 

mortos Eni" n°r"f'íment0 dos mortos. E naooufando a fe determi- 

"ar ate ver o q 0 inimigo fazia de fv 

"ssr,°'i'4=iCífs 

..^sirirí-ix1' 
eftiueraodiad^n^c onacoAchem 

gente nenhúa, rfondè emídeo o 

&por7,rigoWarnuytodesfó^ 

LP J ,d'termm°u Teguir a vi' 

'a,&defpidindolooo dalvtoda 

* gente fenda <jUe na^ eftaTpt 

reito a cidade, à qual chegou com 

duas horas de Sol. E antes quealo- 

jaíTe o campo,para fazer naquelle dia 

algúa coufa em cjue os inimigos en- 

tendeífem que não vinha elle^desfei- 

toda batalha paliada,queimou duas 

pouoaçoês muyto grandes, q a ma- 

neyra de arrabaldes eftauão fora dos 

muros, & quatro naos, & dous ga- 

leões, q eftauão varados em terra,em 

que os Turcos tinhão vindo do ef- 

treitode Mecã. E ateatidoíeo fo^o 

â.eftas íeis vellas cò grandifsima for- 

ça& ímpeto fem os inimigos ouíare 

a fayr da cidadão Rey Bata em pef 

íoa, como homem q le íintia fauore- 

cido da fortuna,& q cm nenhíía cou- 

fa queria perder a occaíiaó,tentou co 

meter hiia força que com doze pecas" 

groíTas varejaua a entrada do rio,q 

íechamaua Penacão, & aííaltandoa 

a efcalla viíla com obra de fetenta 

ou oitenta efeadas,a entrou fem per- 

der dos feus mais que fòs trinta &fe- 

te^ ôc todos quantos achou dentro 

meteo à efpada, fem a nenhum que- 

rer dar a vida,que ferião até fetecen- 

tas peíToas. De maneyra que nefte 

primeyro dia que chegou fez eíles 

tres feitos muyto notaueis, de que os 

íeus todos fícaraõ taó animados, ôc 

com tamanha ouíàdia, que quiferao 

logo naquella noite cometer a cida- 

de,íe o Rey para íflo lhes deralicé- 

ça, mas por fer o efeuro grande, & a 

gente eftar muyto caníàda, íè concé- 

tou co que tinha feito,dando por ííTo 

muycas graças a Deos. 

CA p. 



rj<p. XV11. 

Terigrinaçoes de 

T)o mau que o cRey "Bata fczjef 

pois do fuccejjo dette dia. 

Rey Bata teue cercada 

efta cidade por efpaço 

de vinte & três dias,de 

tro dos quais fizeraò 

os inimigos duas fay- 

das,& nua delias não oiiue coula no-» 

tfluel que íe poffa contar, porq nao 

ouue mais que dez ou doze mortos 

de ambas as partes; mas como as vi- 

torias, & os bos fuccelTos das guer- 

ras tem por cuftume darem animo 

& oufadia aos vi&otioíòs, algíias ve- 

zes fe acontece fazerenfe os fracos 

com ifto tao oufados que de todo 

perdem o receyo,& nao duuidao co- 

meter couías que de fy íaò arduas 8c 

diíficultofas, õc ainda q leuão algúas 

auantej todauia em algúas também 

k perdem. Ifto fe conhece bem cla- 

ro no que eu aly vy nefta gente,por- 

que vendo os Batas que o Achem íe 

lhe viera retirando com moftras de 

vencido,creceo nelles tanto o animo 

6c a oufania, que tinhão para fy q era 

impofsiuel terlhe ninguém o rofto 

di rei to,& confiados nefta vam & ce- 

ga opinião,eftiueraò por duas vezes 

em riíco de fe perderem de todo có 

couías temerarias que cometerão. 

Porque na fegunda fayda que os de 

dentro fizeraó os cometerão os Ba- 

tas por duas partes com muy to ani- 

mo, & defpois de andar abriga hum 

pouco trauadaj fingindo os Aches 

fraqueza íè lhes vieraõ retirando pe-< 

raa tranqueyra onde os dias atras o 

Rey Bata lhe tomara as doze peças 

de artilharia,fcfeguindòos hum Ca- 

pitão dos Batas deímandadamente,' 

& fem ordem,por lhe parecer que ja 

tinha a vistoria certa, osmeteo j)or 

dentro dos vallos,porém os inimigos 

lhe tornaraõ aly a fazer rofto, õc fé 

defendiao valerofametite. E eftando 

afsi todostrauâdos, híis por entrai é, 

& outros por defenderem a entrada, 

os Aches deraõ fogo ahúa grande 

mina que tinhao feita,a qual arrebc- 

tando por junto do repuxo, que era 

de pedra em fofla, rafinou para o ar 

o Capitaó Bata com mais de trezen- 

tos dos feus,feitos todos em pedaços, 

com hum eftrondo & fumaça taò ef- 

pantofa que parecia hum retrato do 

inferno. Os inimigos deraò com ifto 

húa grãdifsima grita, & o Rey Ache 

fahio logo em peíToa da cidade com 

mais de cinco mil Amoucos, & deu 

nos Batas com muyto impeto,& co- 

mo a fumaça dapoluora ainda enrao 

era tamanha que não fe viao hus aos 

outros,tiueraó antre fy hiía confufã, 

mas cruelifsima peleja, de maneyra 

quepormenão atreuer a dizer par- 

ticularmente o como ifto paífotj, di* 

rey afsi em (oma que cm pouco mars 

de hum quarto de hora que duroU 

efta briga,ficarão eftirados no cam- 

po mais de quatro mil de hus Sc dos 

outros,dos quais o Rey Bata perdeo 

a mayor parte,o qual fe retirou logo 

com todo o mais peio da fua gente 

para hum morro que fe dizia Mina* 

caleu,&proueona cura dos feridos, 

quefegúdo fe difle, paífaraó de dou* 

mi), 



miláforá os mortos, que por fc não 

poderem enterrar, fe lançaraõ todos 

pelo rio abaixo. E ficando com illo 

ambos ojuiecos mais quatro dias,apa- 

recc° húa menham no meyodorio 

contra a parte do Penacao húa ar- 

mada de oitenta ôc íeis vellas, com 

grande regozijo de tangeres Sc feílas, 

& com muytos eftendartes & ban- 

deiras de feda, que aos Batas meteo 

em grande confufaó, por não íaberé 

° Sue eraiporem as fuás efpias toma* 

laoaquella noite cinco pefeadores, 

os quais metidos a tormento confefc 

faraó que era a armada que o Rey 

•Achem auia dous meies tinha man- 

dado a Tanauçarim, porque tinha 

guerra co Sornau Rey de Sião, na 

qual diflèraó que vinhão cinco mil 

jomés Lufoés,<3c Borneos, gente to- 

da efcolhida,& por Capitão mòr deit- 

es num 1 iirco por nome Hamete- 

c*o, íobrinho do Baxà do Cayro. O 

Rey Bata pondo em confelho ifro q 

ic tmnão dico cftes pefeadores, lhe 

acon elharaó os íeus que em todo ca 

lo lc deuia de tornar,vilto não eftar o 

tempo paraelle poder efperar mais 

ua lo hora, aisi porque o poder do 

inimigo eraja então muyto mayor q 

° leu,como pelo íocorro q ainda ef- 

perauadePeedir)& de Paacem ,em cj 

e arhtmaua que vinhaõ dez naos de 

gente cllrangeyra. Determinado el 

Key nefte parecer, fe partio logoa- 

quella noite feguinte, bem trifte& 

defeontente, pelo mao fucceíTo da- 

t]uella empreía, &por leuar menos 

dos feus paíTante de tres mil & qui- 

nhétos homes, a fora outros cãtos fei 

Fernão Atende^ Tinto, \J 

ridos,& queimados da mtnâ. E che- 

gando dulv ci emeo dias a Panaajú, 

defpidio toda a gente aisi natural co- 

mo eftrangeyra, & fe foy pelo riò a* 

cima em húa lanchara pequena, íem 

quererleuar comíigo mais quedouâ 

ou tres homes,& Foy ter a hum lugar 

que íe djzia Puchillarú^noqual efte* 

ue encerrado catorze dias,à modo de 

nouenas, em hum pagode de hum 

idolo que fe chamaua GuinaíTeroo* 

deos da trifteza, & tornado para Pa* 

naaju,me mãdou chamar,& ao Mon 

ro que feytorizaua a fazenda de Pe- 

ro de Faria, ao qual efteue miuda- 

mente perguntando pela venda del- 

ia, & fe lhe ficauaõ dcuendo algúa 

couja, porque lho mandaria logo pa- 

gar, a que o Mouro & eu relponde-* 

mos que com as rnerces Sc fauores 

de lua alteza tudo (è nos fizera muy- 

to bem feito, & que os mercadores: 

tinhao ja pago tudo, fem ficaré deué • 

do nada,&q o Capitão lhe leruiria 

aquella merce cõ muyto cedo o vin- 

gar daquelle inimigo Achem, Sc lhe 

reílituyras terras que lheelle rinha 

tomado: ao que cl Rey, deípois de 

eftar hum pouco pelatiuo co que me 

ouuira, reípondeó, Áh portliguez, 

Portuguez, rogoteque não facas de 

mim tão necio,ja que queres q te ref- 

ponda,que cuyde q que em trinra an 

nos fe não pode vingar a íy, me pof- 

fa focorrer a mim,porq como o Rey 

de vos outros,& os feus Gouernado- 

res,não caftigarao efle inimigo, quã- 

do vostomou a fortaleza de Paacem, 

& a Gale q hia para Maluco,& as tres 

naos em Qúedà.,&: o Galeaõ de Ma- 

laca 



laca em tempo de Garci-a de Sa, & as 

quatro fuftas defpois em Salangor, 

com as duas naos que vinhaodeBé- 

gala,& o junco, & o nauio de Lopo 

chanoca, & outras muytas embarca- 

ções que agora me não vem à me- 

moria,em q me affirmaraó q matara 

mais de mil de vofoutros,a fora a pre 

ia riquiísima que tomou nellas, logo 

foy para elle me deflruyr a mim, & 

eu ter muyto poucas efperanças em 

voflaspalauras, baftame ficar como 

ficOjCÒ tres filhos mortos,& a mayor 

parte do meu reyno tomada, & vos 

na voíTa Malaca não muyto feguros. 

Da qual reporta,dita com tanto fen- 

timento,confeflo q fiquey tão corri- 

do & embaraçado,porq entendi que 

fallaua verdade, que nunca mais lhe 

falley emfocorro, nem oufey a lhe 

retificaras promeíTas que antes lhe 

fazia,por noífa a honra. 

CAT. XVIII. 

Do mvis que pajfej co cRey ci- 

ta ate que me partj para 

Ada/aca. 

Ornados o Mouro & 

eu para a cafa onde am 

bos pouíauamos, efti-» 

uemos mais quatro 

dias,acabãdo de embar 

car hus cem bares de eílanho,& trin- 

ta de beijoimq ainda tínhamos em 

terraA como de todo eftiuemos ía* 

tisfeitos dos deuedores para nos po- 

dermos yr, me fuy ao paííeiuão das 

caías dei Rey, & lhe dey cota de co-* 

Terigrinaçoes de 

mo eftauajade todo auiado, & pre- 

fíes para me partir, íe fua alteza me 

deíle liccça,ao q elle, fazédome gaía- 

lhado,me rcfpódeo,folguey co q on- 

tem me dijfife o meu Xabandar,que a 

fazenda do Capitão hia bé negocia- 

da,mas porq pode íer q niíío náo pre- 

tenderia tanto dizerme a verdade, 

como falarme à vontade,pelo defejo 

& goílo que elle fempre vio que eu 

tinha diíTo,te rogo muyto q me digas 

fe he afsi,& fe vay contente eíTe Moa 

ro que trouxe a fazenda,porque não 

queria q à cufta da minha hórafe pra 

guejaííè em Malaca dos mercadores 

dePanaajíi,quenão tem verdade no 

que tiatão,nem ha hy Rey q os con- 

ftranja a pagarem o que deue, porq 

te affirmo a ley de bom Gentio que 

fera iíío tamanha afróta para minha 

condição,como íe agoraíem me vin 

gar fizera pazes co inimigo tyrãno,& 

perjuro Achem, ao q eu refpondi, q 

fem falta nenhíía tudo hia muyto 

bem feito, & a fazenda toda paga, 

Tem fe ficar deuendo delia nada. E 

elle me tornou dizendo, folgo de fer 

afsi, & ja que não tes mais que fazer, 

rezão íerã que te vás, & que não per- 

cas tempo, afsi por ferjafim damon 

ção, como pelas calmarias que podes 

achar no golfaó, que muytas vezes 

íao caufa de alguns' nauios irem ter 

a Paacem, donde te Deos guarde, 

porque te affirmo que fe por mofi- 

na la foííès ter, que viuo te comei- 

íem os Aches aos bocados, & o pro- 

prio Rey maisq todos,porq a honra 

de q agora mais fe preza,& q traz por 

timbre de todos os feus titulos, he 

bebedor 
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bebedor do tu mo Tangue eflrangeiro 

dos malditos cafres,fem ley,do cabo 

do mundo, vfurpadores, por fummo 

Sia° detyrannia, de reynosalheyos 

"ferras da índia, & ilhas do mar, 

de q os Teus todos fazé grande calo. 

qual titulo lhe veyo efte anno da 

ca a de Meca,pelo prefente das alã- 

P" as"°uro que lá mandou de ep* 

11,0 aao akoraó do íeu Mafamcde, 

corno cuíluma fazer todos os annos. 

"a tc ^'g° q digas de minha par- 

íf 30 Capino de Malaca,inda que ja 

10 tcnbo efcrito, que fe vigie con- 

tmuamente dcfte inimigo Achem, 

porque em nenhúa outra couíaima- 

^lna' enáoem como vos ha de lan- 

5pl ora Índia, & meter nella o 

urco,de quem dizem que para ifib 

pietende grande focorro, mas Dcos 

P°J quem he prouerà de maneyra^q 

t0 asasfuasmalicioías aftucias foc- 

ao muyto ao reuès de íeuspen- 

arnentos. £ com jfj.0 mc ^eu h5a 

I?rta em repofta da embaixada que 

e eu trouxe, com hum prefente de 

,Cls azagayas cos aluados douro, ôc 

k°ze cates de calambuco, com húa 

°ceta de tartaruga,guarnecida dou- 

° c leya de aljofre grofIo,&dezaíTeís 

pérolas de bom tamanho. E a mym 

ez merce de dous cates douro, & hú 

errado pequçno guarnecido do mef 

r l 'piditidome delle có muy- 
ta obegicJão de horas,comofempre 

nie "zera,moftrando ícr de fua parte 

nmyto fixa cfta noua amizade q to- 

uiara com nofeo, me vim embarcar, 

^^panhado do meímo Aquarem 

abolay feu cunhado, que fora por 

ro 

• IS 

Embaixador a Malaca,como atrás ja 

fica dito. E partidos defte porto de 

Panaajú,chegamos cõ duas horas de 

noite a hú ilhco,que íe dizia Apefin- 

gau, obra de húa legoa & meya da 

barra,pouoado de gcce pobre, q viue 

pela pelcaria dos faneis,de q, por fal- 

ta de fal.não aproueitão mais que ibs 

asouasdasfemeas,como nos rios de 

Aaru,& Siaca,neftouaa cofta do mac 

meditenaneo. 

CAT. XIX. 

% 

2que pafíey ate chegar ao rejno 

de Quedaria cosia da terra fir- 

me de Malaca. do que 

ahj me acontecco„ 

O outro dia feguinte 

pela menham nos par- 

timos dcfte iihco de 

Pingau, & corremos a 

colhido mar Oceano 

em diitancia de vinte & feis legoas, a 

té abocar o eftreito de Minhagaruu, 

por onde tínhamos critrado,& palia- 

dos â contracoíla deíloutro mar me- 

diterrâneo , feguimos noíTa derro- 

ta ao longo delia ate junto de Pui- 

lo Bugay, donde atraucílamos a ter- 

ra firme, & aferrando o porto de 

Iunçalao, corremos com ventos bo- 

nanças dous dias ôc meyo, 3c fomos 

íurgir no rio de Parlès do reyno 

de Qjuedà, no qual eftiuemos cinco 

dias furtos,por nos nao feruir o ven- 

to, ôc nelles o Mouro ôc eu,por còíe- 

lho de algus mercadores da terra for- 

mos ver o Rey,co húa odià ou preí í> 

C z te 



re (como lhe nos cà chamamos) de 

algúas pecas fuffíciences a noílo pro- 

polito,o qual nos recebeo com mo- 

ftras de bom gaialhado. Neíle tem- 

po que aquy chegamos eftaua cl Rey 

celebrando com grande aparato Sc 

pópa fúnebre de tangeres,bailos, grí-» 

tas,& de muytos pobres a que daua 

de comer, asexequias da morte de 

Teu pay,qelle matara âs punhaladas 

para fc cafar com fua mãy,q eftaua ja 

prenhe delle,& por euitar asmurmu 

rações que fobre efte horredo & ne- 

fandiísimo cafo auia no pouo, man- 

dou lançar pregão, q fo pena de gra- 

uiísimas mortes ninguém falaííe no 

que ja era feito, por rezão do qual, 

nos difíeraõ ahy,que por outro nouo 

modo de tirannia tinha ja mortos os 

principaes fenhores do reyno,dou- 

tra grande íoma de mercadores, cu- 

jas fazendas mandou que íofiem to- 

madas para o filco.o que lhe impor- 

tou mais de dous contos douro,& co 

ifto eraja n°fte tempo que aquy che- 

guey, tamanho o medo em todo o 

pouo,q não auia peíToa q oufaíTe íol- 

tar palaura pela boca. E porque efte 

Mouro Coja Ale q vinha comigo,e- 

ra de fua natureza lolto da lingoa, 8c 

muyto atreuido em falar o quelhei 

vinha à vontade,parecendolhe q por 

fer eftrangeyro, èc com nome de fei- 

tor do Capitão de Malaca, poderia 

ter mais liberdade para ifío q os na- 

turais^ q o Rey lho não acoimaria 

a elle como fazia aos feus,fendo hum 

dia conuidado doutro Mouro que fe 

daua por feu parete, mercador eftrã- 

geyro natural de Patane, parece £cç 

Terminações dc 
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fecundo me deípois contavao, que 

eftando clles no meyo do banquete, 

ja bem hirtos, vieraó os conuidados 

a falar nefte teiío tão publicamente, 

que ao Rey, pelas muytas efeutas q 

niflo trazia,lhe deraó logo rebate, o 

qual fabendo o que paííaua,mandou 

cercar a caía dos conuidados, & to- 

mandoos a todos,que eraõ dezaííete, 

lhos trouxeraõ atados. Elle em os 

vendo,fem lhes guardar mais ordem 

dejuftiça, nem os querer ouuir de 

fua boa ou ma razão, os mandou 

matar a todos com hua morte crue- 

lifsima, aqueelles chamão de gre- 

goge, que foy, ferrarennos viuos pe- 

los pees, & pelas maõs, & pelos pef- 

coços, & por derradeyro pelos pei- 

tos atè o fio do lombo, como os eu 

vy defpois a todos; E temendofe el 

Rey que pudeífe o Capitão tomar 

mal mandarlhe elle matar o feu fei- 

tor na volta dos condenados, & que 

por iíío lhe mandaííe lançar mão 

por algua fazenda fua que là ti- 

nha em Malaca, me mandou logo 

naquella noite feguinte chamar ao 

Iurupango onde então eftaua dor- 

mindo, lem atè aqtiella hora eu fa- 

beralgúa coufa do que paííaua. £ 

chegando eu ja defpois da meya noij 

te ao primeyro terreyro das çaías.vy 

nelle muyca gente armada com tre- 

çados, & cofos,& lanças,a qual vifta, 

lendo para mym coufa aflaz noua> 

me pòs em muyto grande confu' 

faò,^ & fofpeitando eu que poderia 

fer algúa traição das que ja em outros 

tempos nefta terra ouue, me quifè- 

ra logo tornar,o que os que me leua- 

tiáo 



Fermo Alen de* Tinto. 
19 

uao não confendrao dizendo, q não 

ouuefie medo decoufaque vifle,por 

•que aquillo era gente que cl Rey 

nianoana para fora a prender hum 

adiaõ,da qual repofta confefío que 

nao fiquey fatisfeito,& começado eu 

-jí1 nc^c tempo atartamelear,lem po 

t er quaíi pronunciar palaura que íe 

me 
entédefle,lhcs pidi afsi como pu- 

c
5q me deixafTem tornar ao Iurupá.- 

goi em bufea de húas chaues que rne 

? lcaraõ por efqueciméto, & q lhes 

ária por iíTo quareta cruzados logo 

crT! ouro^ q elies todos fete refpôde- 

rao,nem q nos dès quanto din íeyro 

ia Crn Malaca, porq íe tal fizermos, 

110S xT
andara cortar as cabe- Ças. Neíle tempo me cetcaraó ja ou- 

tiosquinze 011 vinte daquellesarma- 

°s,&me tiueraò todos.fechado no 

nieyo. até q a menham começou a 

Cie arecer,que fizeraó faber a el Rey 

q c aua eu aly o qual me rnadou lo- 

^o enti ar,& ió Deos íabe como o po- 

ie e mim então hia, que era mais 

morto que viuo. E chegando ao ou- 

l° r,e-yr° ^entro5° achey cnci- 
ma de hfí Alifante,acompanhado de 

niais de cem homés,a fora a gente da 

j^uarc. a,que era em muyto morquã- 

it a e, o qual quãdo me vio da ma- 

ne) ia que vinha, me difíe por duas 

vezes, jangao tacor, não ajas medo, 

vem para ca,&. faberàs o para que te 

mandey chamar, & acenando com 

a mao,tez afailar dez ou doze daquel 

Jes que aly eftauao, & a mym me a- 

cenou que olhaííe para aly,eu então 

olhando para onde elle me acenaua 

vy jazer de bruços no chão muytos 

corpos mortos, todos" metidos num 

charco de íangtie- hum dos quais co* 

nheci que era o Mouro Coja Ale fei- 

tor do Capitão q cu trouxera comi- 

go,da qual vifla fiquey tão pafmado 

& conluio,q como homem deíãtina- 

do me arremeíTey aos pès do ali fin- 

te em q el Rey eítaua,& lhediífe cho 

rando, peçote lenhor q antes me to* 

mes por teu catiuo,que mandarcíme 

matar como a eíTes que ahy jazem, 

porque te juro a ley de Chriftáo q o 

não mereço, & lembrotc que fou iò* 

brinho do Capitão de Malaca, que 

te dará por mim quanto dinheyro 

quiferes,& ahv tes o jurupango com 

■muyca fazenda,que tnmbe podes to- 

mar íe fores íeruidoj .aq elle reípon* 

deo,valhame Deos,como? caó mao 

home íou eu q i(To laçar não ajas me- 

do de coiífa nenhúa,alíentate &-def- 

caníatàs,q bé vejoq cilas afrontado, 

& deípois q eíliueres mais em ty te 

direy o porq mádey matar efie Mou 

ro q trouxeíle comtigo, porq fe fora 

Portuguez, ou Chriitáo, cu te juro 

em minha ley q o não fizera, inua q 

me matara hú hlho-encão me mãdou 

trazer hua panella com agoa, de que 

bebi hua grande quantidade, & me 

mandou também auanar com hum 

auano,em que íe gaitou mai$ de hua 

grande hora. E conhecendo elle en- 

tão qeílaua cuja fora do íobrefal* 

to,& que podia refponder a propo- 

fíto,me dille,muvto bem fey Portu- 

guez q ja te dinaõ como os dias paP» 

fados matara cu meu pay^ o qual fiz 

porq fabia que me queria elle matar 

a mim, por mexericos que homes 

C 5 maos 
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maos lhe fizera6,certificíindolhe que 

minha mãy era prenhe de mim,cou- 

fa que eu nunca imaginey^ mas ja 

que com tanta fem razão elle tinha 

crido ifto, & por iíTo tinha determi- 

nado de me dar a morte, quislha eu 

dar primeiro a elle, & íabe Deos 

quanto contra minha vontade, por- 

que fempre lhe fuy muvto bom fi- 

lho, em tato.que por minha mãy não 

ficar como ficão outras muytas viu- 

uas,pobres,&defemparadas,a tomey 

por molher, & engeitey outras muy- 

tas com que dantes fuy cometido,af- 

fiemPatane,comoem Berdio, Ta- 

nauçari m,Siaca,Iambè,& Andragui- 

rè, irmãs 8c filhas de Reys, com que 

me puderaó dar muyto dote. E por 

euitar murmurações de maldizentes 

que Fallao fem medo quãto lhe vem 

a boca, mandey lançar pregão que 

ninguém fallafle mais nefte caio. E 

porque efiTe teu Mouro queahyjaz, 

ontem eftando bêbado, em compa- 

nhia de outros caés cais como elle, 

diffe de mim tantos males queey 

vergonha de tos dizer,dizendo pub- 

licamente em altas vozes, que eu era 

porco, 8c pior que porco, & minha 

may cadella fayda, me foy forçado 

por minha honra mandar fazer ju- 

ftiça delle,& de eíToutros perros taò 

maos como elle.Pelo qte rogo muy- 

to como amigo, que te náo pareça 

mal ifto que hz, porq te affírmo que 

me magoaras muyto niflo, 8c fe por 

ventura cuydas qo fiz para tomar a 

fazenda do Capitão de Malaca, crè 

de mym que nunca tal imaginey, 8c 

afsi lho podes certificar cò verdade, 

coes de 

porq aísi te juro em minha ley, porq 

fempre fuy muyto amigo de Portu- 

gueícs, 8c afsio ierey em quanto vi- 

uer. Eu entaò ficando algum tanto 

mais defafiombrado, com quáto não 

eftaua ainda de todo em mim,lhe ref 

pondi que fua alteza em madar ma- 

tar aquelle Mouro,fizera muyto gra- 

de amizade ao Capitão de Malaca 

feu irmão,porque lhe tinha roubado 

toda fua fazenda, & a mym por iíTo 

ja por duas vezes me quifera matar 

com peçonha, fó por lhe eu não po' 

tler dizer as emburilhadas que tinha 

feitas,porq era taò mao perro que cò 

tinuamente andâua bêbado,falando 

quanto lhe vinha à vontade, como 

cão que ladraua a quantos via paflaf 

pela rua. Defta minha refpoíta,afsi 

tofca, &femíaberoque dizia, ficou 

el Rey tão fatisfeito 8c contente, que 

chamandome para junto de íi me dií 

fe, certo que neíía tua refpofta conhe 

ço eu feres muyto bò homé,& muy-^ 

to meu amigo,porq de o feres te vc 

nao te parecerem mal as minhas coU' 

fas, como a efíes perros caes que ah/ 

jazem, 8c tirando da cinta hum cris 

que trazia guarnecido douro, 

deu, & híia carta para Pero de Fari* 

de muyto ruins deículpas do q tinh'1 

feito. E defpidindome então dellc 

pelo milhor modo que pude, 8c cotf* 

lhe dizer que auia ainda aly de eft'lf 

dez ou doze dias, me vim logo em' 

barcar,& tanto q fuy dentro no lurtf' 

pango,fem efperar mais hu mometó» 

' larguey a amarra por maó,& me & 

â vella muyto deprefTa, parecefl' 

dome ainda que vinha coda a terra 

apof 
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apos mim5pelo grande medo, & rif- 

co da morte em cjiie me vira auia 

tão poucas horas. 

ÇA<P. XX. 

que pajfej defpois que me par- 

tj deHe rio Tarlès ate chegar a 

Malaca& da informação que 

d(y a cPero de Faria de 

algtias coifas. 

Artido eu com a preíía 

que digodefte rio Par- 

les, hum Sabado qtlafi 

Sol poílo,c5tinuey por 

minha derrota ate a ter 

^a feyra ao meyo dia,em que proutie 

a noíTo Senhor que cheguey às ilhas 

de Pullo C,ambilão, primeira terra 

da coíla do Malayo,onde achey trçs 

naos Portuguefas, duas que vinhao 

de Bengala, & hua de Pegú, de que 

era Capitão 8c fenhorio hum Triftao 

de Gaa, ayo que fora de dom Loli- 

IenÇo filho do Viforrey dom Fran- 

cifco de Almeida, que Miroocem 

matou nabarradeChaul, de que as 

hiftoriàs do defeubrimento da índia 

fazem larga menção.Eft e Ttiftão de 

Gaa meproueologo demuytas cou« 

las de que vinha falto!, como foraò 

amarras,& marinheyros;,& dous foi; 

dados, & hum Piloto, &;elle com as 

outras duas maosmeoderaò fempre 

guarda em todo o caminho, ate íiifc* 

gir no porto.de -Malaca..-Onde de-* 

1 embarcando.em terra^me fuy logo 

a tortaleza/ver o Capitão, &c lhe dey 

conta de tudo o que focedera na via- 

gem, & lhe- tratey mi tida me ate do 

defeubrimento dos rios,portos,& an- 

gras que nouamente achara na ilha 

C, amarra, aísi da parte domar Me- 

diterrâneo, como do Occaiio, & da 

eommutacão do trato da gente que 

ncllcs habkaua,que até então não ti- 

nera com nolco nenhum comercio. 

E toda efta cofta, & portos^ & rios 

trouxe por graduação arrumados 

em fuas alturas,com ieus nomes, & 

medição dos fundos, cóforme ao re* 

gimentoque leuaua, E també trou- 

xe informação da bahiaxmde fe per- 

dera o Rofádo Capitão da nao Fr a* 

cefa,& Matalote do Brigas Capitão 

da outra nao,que por calo de tempo 

.eígarraò foy ter a Diu noannode 

1529. fendo ainda yiuo Soltão Bau- 

dur Rey de Cambaya, que a todos 

os Francefes delia fez Mouros, que 

eraó oitenta (k do<us, os quais defpois 

fendo biches,leucu no anno de 1533. 

por bombardeiros,na guerra que té- 

lie co Rey dos Mogores, onde todos 

morrerão,fem hum fó ficar viuo. E 

também o informey dofurgidotiro 

da bahia de Pullo Botum,onde anti- 

gamente eítiuera a'nao Biicainha, cj 

dizião que fora do Magalhães, que 

defpois le perdeo no boqueyraó dà 

çunda,querendo atraueffar a ilha da 

Iaoa. Deylhe tãbem conta das muy- 

tas & varias naçoeã de gentes que ha 

bitão ao longo daquelíe Oceano, 8c 

do riò Lampom, donde o ourõ de 

Menancabò vay ter ao reyilo de Ca- 

par pelos rios de Iambee 8c Broteo, 

no qual os naturaes deita terra aQir- 

mãojpelg» que lem nas filà£ ChrortW 

C 4 cas, 
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cas, que eíliuera híía cafa cie contra- logo no outro anno feguínte proueo 

to da Raynha Saba,donde algús pre- 

ftimé que hum leu feitor por nome 

Naufem lhe mandara húa» grande 

íoma de ouro,que cila delpois leuou 

para o templo de lerufalem, quando 

foy ver a eí Rey Salamão, donde di- 

zem que veyo prenhe de hum filho, 

quedeípois foccedeo porEmpera-» 

dor da Ethiopia, a que cà o vulgar 

chama Prefte Ioaõ,& de que eftana- 

çaó Abexim fe honra muyto. Tam*» 

bem o informey da peícaria do aljo- 

£re,que eftà entre PulloTiquòs, & 

Pullo Quenim, donde os Batas o le- 

uauao antigamente a Pacem, & Pee- 

dir,que os Turcos do eftreyto de Me 

ca,& as naos de ludaa ahy lhes com- 

prauao a troco de outras mercado- 

rias que trazião do Cayro, 8c dos 

portos de toda a Arabia Felix. E afsi 

mais lhe dey relação de outras muy- 

tas coufas que íòube do Rey dos Ba- 

tas^ de" mercadores da cidade de 

Panaaju. E lhe trouxe também por 

efcrito a informação da ilha do ou- 

ro.quemeelle muyto encomenda- 

ra^ qual, fegundo todos dizem, jaz 

ao mar deite rio de Calandor cm cirç 

co grãos da parte do Sul, cercada de 

muytos baixos,& de grandes corren*» 

tcs,& que pode diftar deita ponta da 

ilha C,amatra, ate cento & feílènta 

legoas pouco mais ou menos. E de- 

ita informação,de que Pero de Faria: 

foy certificado, afsi pelo que lhe ei* 

dilie, como pelo que o Rejr dossBa^ 

tas lhe efcreueõ por mim,deu aquel- 

le anno conta a jel Rey dom Ioaõ o* 

terçpy ro que Tanta gloria aja: o qual 

na capitania do defcobrimento del- 

ia a hum Franciíco Dalmeida, caua- 

leyro de lua cafa,homem de muyras 

Í>artes,& bem lufficiente para aquel- 

e cargo, & que ja de muytos-diaso 

pedia, em íãtisíaçaò de muytos fer- 

uiços q tinha fey tos nas ilhas de Ban- 

da, Maluco, Ternate, &. Geilolo, o 

qual Franciíco Dalmeida indo da 

índia para lâ falleceo de febres nas 

ilhas de Nicubar. E fendo fua alte- 

za certificado da fua morte, proueo 

fegunda vez na meí ma capitania a 

hum Diogo Cabral da ilha da Ma* 

deyra, aquém Martim Afonfo de 

Souíà atirou porjuítiça, por fe dizer 

que praguejara delle fendo Gouer- 

nador, & a deu a hum leronymo de 

Figueiredo fidalgo do Duque de Bar 

gança,que no anno de 1542. partio 

de Goa com duas fuftas, & hiía cara- 

uella cm que leuaua oitéta Toldados 

& officiaes da mareação, & não teue 

eífeitoafuayda, porque parece, fe- 

gundo o que deTpois Te vio, que de- 

dejando elle de férrico mais depreíTa 

do que o eíperaua íerpela via que 

leuaua, fe pafiou à coita de Tanau- 

çarim,onde tomou algiías naos que 

vinhaó do eftreito de Meca,de Ade, 

de Alcoííèt,de Iudaa,& de outroslu- 

gares dá cofta da Períia, & por Tc là 

dar mal cos fòídados,' 8c não partir 

com elles do que tomara, conforme 

ao>que de,direito lhes vinha, íè leuã- 

taraò contradle,&, depois de outras ' 

muitas couíàs, que mepareceo ra- 

zão naõ feèfcreuerem, o ataraó de 

pes& de mãos, & ©< Jbbarão à ilha 

Ceilão, 
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porco de Gale,&a carauella & fuftas 

leuaraó ao Gouernador dom loaò 

C_aí*ro>qLle lhes deu perdão do q 

tinhao feito,porirem d'armada com 

a Diu a focorro de dõ Ioaó Maf- 

carenhas, que então eftaua cercado 

7S Capitães dei Rey de Cambava, 

t jT°, Pera ca fe ní° wtou 
mais defte defcubrimento, que tão 

p ieuofo parece que (erà para o bc 

commum dcftes reynos>fe no (Io Se- 

toffe/«"ido que efta ilha fe 

yieíieadefcobnr. 

«* 

CAT. XXI 

Como chegou a fortaleza, de Ma- 

laca hum embaixador dei <rRcy 

de Àarúy do quepaf- 

founella„ 

Vendo fós vinte & féis 

dias que eu era chega- 

do a Malaca com efta 

repofta do Rey dos 

Batas de que tenhó 

fc° da«ama Capitão da forta- 

dn Ti C j°U a c^a kum Embaixador 

Cimí ^ he nefta ilha 

era ZTf ° neS0G1° aque vinha, 

ficar m "í?" ° rtY™>*de 

tiniL ° vezin^o,&; dahy cÔU 

lar 1 1 COnníuas armadasíòbre Ma^ 

5 Por lhe ferem chegados nona* 

de Meca. O que viflopor Pero de 

Faria, & quão importante negocio 

efte era ao feruiço dei Rey, & á fe- 

gurança daquella fortaleza,deu cota 

diíToadomEfteuão.que ainda def- 

pois difto foy Capitão mes & meyo, 

o qual fe lhe efeufou de tratar defte 

focorro, com dizer que ja acabaua o 

íèu tempo, 8c que a elle pertencia if« 

fo mais, pois ficaua na terra, & auia 

de paííarpor eífe trabalho de que fe 

arreceaua. A que Pero de Faria rei- 

pondeo, que lhe deífe elle comiíTao 

para mandar nos almazés, ôc que lo- 

go prouériano íocorro que entedia 

Jer neceííario. E per abreuiar rezoés 

não contarey porextenío o que fo- 

bre ifto arritos paíTarao,fomente di- 

rey que o Embaixador foy éxcluydo 

de ambos, de hum com dizer que ja 

acabaua, & do outro que ainda não 

cntraua.E aísi fe partio iem léuar cou 

fa nenhúa do que vinha pedir. E ma- 

goado defta tamanha fem rezão que 

lhe parecia que com feu Rey fe vfâ*j 

ra,híía menham querendófe embar- 

car, eftando eftes Capitais ambos à 

portada fortaleza, lhesdiffe publi- 

camente quafi chorando : o Deos q 

viue reynando por poderio & ma- 

geftade fuprema no mais alto Ceo 

de todos os Geos tomo,com lufpiros 

arrancados do interior da minha al- 

róa, por luiz nefte cafo, dá rezão &c 

juftiçaque tenho em fazer a voífaS 

merces ambos fenhores Capitaés eí- 

té requerimento em home do meu 

Rey, váííaUo leal pòr menagem jii- 

íãda, qiie íeus antepaílados fizerãò 

nas 
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nas mãos do antigo Albuquerque, fo ôc noíío fenhor & Rey, da parte 

li5.0 do bramido eípantoío nas ondas 

do mar,ao poderoíò Rey das nações 

Ôc pouos da índia, Ôc terra do graó 

Portugal,© qual então nos prometeo 

que nao quebrando os Reysdefte 

reynoefta menagem de leais vaffal- 

los,íe lhesobrigaua aos defendera 

todos de íeus inimigos como fenhor 

poderofo que era. E ja que nos ate- 

gora nunca quebramos efta menagé, 

qual fera fen íores a rezão, porcj não 

cumprireis com efta obrigaçaó, ôc 

verdade do voífo Rey, fabendo que 

por feu refpeito nos tomaefte inimi- 

go Ac-hem a noíTa terra, dando por 

rezão que heo meu Rey taó Portu- 

guez, ôc tão Chriftão como fe naíce-^ 

ra em Portugal? E mandandouos a- 

gora pedir q lhe valhais nefta afron- 

tajComo verdadeyros amigos,vos eí- 

cuíais de o fazerdes com rezoés de 

muyto pouca força, não montando 

mais o cabedal defte focorro todo, 

para íatisfaçaó de noíío defejo, ôc fe- 

gurança de nos eftes inimigos não to- 

marem o reyno,que sò ate quarenta 

ou cinquenta Portuguefes com fuas 

cfpingardas ôc armas, para nos eníi* 

narem, ôc nos animarem em noíTòs 

trabalhos,Sc quatro jarras de poluo- 

ra,com duzentos pilouros de berço, 

Sc com efte pouco, que he bem pou- 

co em comparação do muyto q VOS 

fica, nos aueremos por muyto fatis? 

feitos da voíTa amizade, & o noíío 

Rey vos ficará por iflo muyto obri- 

gado, paraque fempre.com muytg, 

lealdade íírua como eferauo catiuQ 

ao Príncipe d o grande Por t ugal,vof-; 

W A 

do qual,& em nome do meu vos rc 

cueiro fenhores a ambos hua&duas 

ôc cem vezes, que nao deixeis de cíí- 

prir co que deueis, pois a importân- 

cia difto que aquy publicamente vos 

peço,he terdes o reyno de Aaru por 

vofíb,&efta fortaleza de Malaca fe- 

gura para a não fenhorear eftc inimi- 

go Achem, como determina fazer, 

pelos meyos que ja para iíTo te pro-í 

curado, com íe valer de muytas na- 

çoesde gentes eftranhas, que conti- 

nuamente recolhe em fua tefra para 

efte effeito. E porq efta nofta lhe im- 

porta a elle mais que todas as outras 

para efte íeu dancei o propofíto, nola 

manda agora tomar, a fim de contfr 

nuar nefte eftreito com fuas armadas» 

ate que de todo (como os feus publi* 

camente ja dizem) vos tolha o co1 

mercio da droga de Banda,& Malu- 

co, ôc o trato da nauegaçaò dos míi4 

res da China,/Sunda,Borneo,Timor, 

ôc Iapao,como temos fabido pelo co* 

trato que; agora nouameníe temfei- 

to co Turco, por meyo do Baxà df 

Cay ro,que para ifto tomou por 

valedor,o qual lhe tem dado grau* 

•deseíperanças de ajlida, como pelas 

cartas que eii trouxe tereis ja fabido 

E lembróuos efte requerimento qi'c 

cm nome do meu Rey oje vos faço» 

pelo que cumpre ao ferúiço do voí- 

fo,da parte do qual vos torno out^ 

•vez de nono a requerer, que pois a4- 

gora podeis atalhar a efte mal,que 

J;ãopertocí]:â de parir ó que teni cò 

cebido,ò façais,ôc não vòs eícufeis l'11 

,çom dizer que ja acaba,& outro q*'e 

ain 
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ainda não entra, entendendo ambos naíTe me prometia de me fâzcf mer* 

ce,afsi de foldo,como de viagé pafâ 

onde eu quifefíej oqtie eu por meuS 

peccados aceitey de boâ vontade, 8C 

digo ifto pelo que adiante focedeo. E 

embarcandome híía terça feyra pela 

menham cinco dias de Outubro do 

anno de 1539. continuey meu cami- 

nho até o Domingo feguinte q che* 

guey aoriode Puneticáo, onde eità 

lituada a cidade de Aaru* 

que tanta obrigaçaò tem para o fa 

z.er hum como o outro* Acabado efte 

requerimento, que por então lhe a- 

proueitou bem pouco, tomou duas 

pedras do chão,& batendo por ceri- 

monia com ellas ambas nua bombar- 

da,difle quaíi chorando- O Senhor q 

nos criou nos defenderá. E com ifto 

c roy embarcar,&,fe partio logo, 8c 

bem defeontente pelo mao recado 

que leuaua. Auendo ja cinco dias que 

era partido nao faltou quem diíTea 

o de Fatia q fe murmuraua muy- 

to por fora do pouco refpeito que af- 

1 elle como dom Rfteuáo tiueraò a 

cite Rey tanto noíTo amígo, & q tan- 

tas amizades tinha feitas a aquella 

rorcaleza,por refpeito da qual lhe to- 

rnauaoagorao leu reyno, Elie então 

alcançado, ou pof ventufa corrido 

deke defcuydo,inda que por Tua par- 

te atu alguas deículpas, o mandou 

correr com tfes quintais de poluo-» 

*a de bombarda, & duas arrobas da 

eeípingarda, & cem alcanzias de 

°go.& cem pi louros de berço,& cin- 

quenta de Falcão, 8c doze el pingar- 

as,ôc quarenta rocas de pedra,& fef- 

lcnta murrocsjflc hua coura de Iami- 

na? j citim crameíim com craua- 

S^o dourada para fua pefloâ, & ou- 

tras peças de veftir,com húa corja de 

Saraças,ôc pannos Malayos para fua 

tolher & filhas, que he o comum 

rajo daquella terra. E embarcando 

tudo ííto em hua lanchara de remo 

tne pidio que o quifefle leuar a efte 

Key^ porq importaua muytoao fer- 

lll<*° °e lua alteza,«Sc que quando tor* 

loco 

CA<P. XX tl 

Qomo me fuy ver' com elcR^y dó 

Aaru darlbe o cjue Ter o 

de Farid lhe mandaua^- 

do q pajfej) com clles, 

Hegado eu a efte rio 

de Puneticão, dcfeiTH 

barqtiey logo em ter- 

ra, & me fuy à traii- 

queyra que naquelle 

tempo el Rey fazia na entrada do rio 

para defender a defembarcaçaó aoá 

inimigos; o qual me recebeo com 

bom gafalhado,& moftras de muytâ 

alegria: 8c lhe dey hua carta que Pe- 

ro de Fariâ lhe mandaita,fundada to- 

da em efperanças de mais ao longe ô 

yr focorrer em peffoa fe lhe ctimprif 

fe,& outros muytos comprimentos q 

cuftão pouco,de que toda cila hia b8 

cheya,os quais el Rey eftimou muy* 

to,porque creo que tudo aquillo po- 

dia fer afsi. E delpois que vio todo o 

prefente,& a poluora, 8c as mais mu- 

nições,abraçandome, diííe muyto a- 

legre?afirmote meu bom amigo que 

toda 
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toda eíla noite ionhaua que deíTa for 

talczaciei Rey de Portugal meu fe- 

nhor me vinha todo eíle bem que a- 

gora Lenho diante de meus olhos,co 

o qual eípero em Deos de defender 

minha, terra, para lhe fazer fempre 

,com ella muytos feruiços como fiz 

auegora,de que os Caqitaes paíTados 

de Malaca íèrao boas teftemunhas. 

h delpois de me pergútar alguas cou- 

ias que quiz<iaber,aísi da índia como 

deile rçyno,encomendando aos íèus 

a obra que hiafazendo da fortifica- 

ção da tranqueira, em que todos co 

muyto feruor andauão occupados, 

me tomou pela mão,& afsi a pé,com 

feis o li fete moços fidalgos dos que 

aly tinha comfígo, fem outra mais 

companhia, me leuou à cidade, quç 

cílaria daly quaíl hum quarto deie- 

goa,onde me banqueteou em fua ca- 

la,com moftras de muyto gafalhado, 

<k me moftrou fua molhe?,q he cou- 

ia que naquellas partes muyto rara- 

mente fe cuftuma, & me diífecom 

muytas lagrimas,vès aqui Portuguez 

porque iinto a vinda deites inimi- 

gos,que fè não fora verme eu prefo 

defla neceísidade, & tão penhorado 

pelo que a honra niíto me obriga q 

faça, eu te juro a ley de bom Mouro 

que o que clle agora determina de 

me fazer,eu lho fizera primeyro,fem 

meter niílò mais cabedal que fós os 

meus com minha peíloa, porq muy- 

tos dias ha que fey quem he eite fal- 

fo Achem,& a quanto fe eftende feu 

poder, mas vai lhe que tem muyto 

ouro com que encobre a fraqueza 

dos feus, aquirindo com clle muyta 

gente eflrangeira dc que fe ajuda. E 

paraque acabes de entender quão vil 

& baixa he a trifte & auorrecida po- 

breza, & quanto mal faz aos ReyS 

pobres como eu íòu,vem por aejuy 

& moftxartey nefie pouco que agora 

veras quão efeafla foy para mim a 

fortuna. Então me leuou a híías tere- 

cenascubertas de colmo que eraóos 

íeus almazés, &me andou moftran- 

do o que tinha nelles, que era ta6 

pouco,que com rezão íe podia dizer 

que era nada em comparaçaó do 

muyto que auia myfter para í"c defen 

•der da força de cento & trinta vellas 

cheyasde gente taobellicoía como 

faó Aches,com miftura de Turcos & 

Malauares. E dandome então conta 

com aíTaz de trifteza, como quem 

deíabaf-aua comigo do grande tra- 

balho em que eftaira,& da grandif- 

nma afronta em que íè via, me diílè 

quetinhaja cinco mil homés Aarus 

iem maisiocorro doutra gente ne- 

nhua,com quarenta peças de artilha- 

ria miúda,antre falcões. & berços,em ' 

que entrauahúameyaeiperade me- 

tal,que antigamente lhe vendera hú 

Portuguez que fora almoxarife da 

fortaleza dePaacem,por nome An- 

tonio Garcia,o qual defpois lor^ede 

Albuquerque mandou efquartejar 

em Malaca, por fe cartear com el 

Rey de Bin tão num certo modo de 

traição que cometia. DiíTeme tambe 

que tinha quarenta efpingardas, & 

vinte & leis Alifantes, & cinquenta 

de cauallo para guardarem a terra, 

& dez ou doze milheyros de paos' 

toítados,que elles cJhamão Sáiigues, 

eruados 
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eruados com peçonha,& obra de cm 

quenta lanças, & húa bem quantida- 

e de^ padeíès alai agrados, para de- 

cniaõ dos que pelejaíTem na tran- 

Sueyra, Sc mil panellas de cal virgé 

pò,para no abalroar lhe feruiré 

"gar de alcanzias de fogo, & o- 

ra de tres ou quatro bateis deca- 

lhao,& outras miferias & pobrezas 

tanto atras do que conuinh.a para 

Anedio daquelle aperto em q eíla- 

lía,cjue porellas mefmas, em as eu 

^cndo,logo entendi quão pouco tra- 

alno os inimigos teriâo em lhe to- 

carem o reyno: & perguntandome 

o cjue me parecia deita, abundancia 

e uioniçoés que tinha naquelles al- 

rnazes, Sc fe baftauao para receber 

acjuelles hoípedes que eíperaua, lhe 

reJpondieu, que fobejamente tinha 

que os báquetear,aq elle,defpois 

e eftar hum pouco pen(atiaó,b'ulin- 

0 com a cabeça, me diííe : Cerro q 

e°Rey de vos outros Portuguefes 

a§°ra íoubefle quanto ganhauaem 

ITle eu nao perder, ou quanto perdia 

C'^os Aches me tomarem Aaru,elle 

^ftigaria o antigo deícuydo de feus 

apitacs,que cegos, Sc atolados, em 

Llas Cllbiças Sc intereífes, deixarão 

Cl 'ar a efte inimigo tanta força', Sc tá» 

t0 poder, que temo queja quando 

S^ler refrealo,náo poííà,&: fe puder 

? a de fer com lhe cuftar muycó da 

E querendolhe eu reíponder a 

1 0 que com tanta magoa me dizia, 

!*!5 desfez todas as minhas razoes ca 

uas verdades tao claras, q dály pou 

^nte me não atreui a lhe refporider 

mais coufa nenhua, porque entendi 

q não tinhão conrradiçao fuás quei- 

xas, porq me apontou em algúas cou 

íàs aííaz íeyas Sc criminoíàs em que 

culpaua algúas pefloas particulares, 

de que aquy não trato, porque não 

faz a meu prQpofito, Sc porque não 

he minha tenção defeubrir faltas a- 

Iheyas,&o remate defta pratica foy 

remocarme o pouco caíligo que por 

eílascouías fe dera aos culpados, Sc 

as grandes merces que vira fazer a 

que as não merecia,& por derradey- 

ro ajuntou que o Rey que queria cíí- 

prir inteyramente cõ a obrigação do 

officio que tinha, Sc que por armas 

auia de conqúiftar Sc conferuar po- 

iios taó apartados da íua terra, tão 

neceíTario lhe eracaítigar os maos, 

como premiar os bós, porem íe clle 

acerrauadefer tal que ao dcícuydo 

& froícidão que tinha no dar do ca- 

íligo, punha nome de clemência, fe 

os feus lhe conhecião efta naturezai 

logo punhaó os peis fem medo por 

onde queriaò,o que defpois pelo té- 

po era diante vinha, ou podia vir a 

ler çauía de porem as forças das fuas 

çonquiftas no eftado em que Mala- 

ca agora fe via. Com ifto íe recolheo 

para dentro de hua cafá,& me man- 

dou agafalhar em outra de hum mer 

cador Gentio natural do reyno de 

Andraguiree,o qual em cinco dias q 

euaquy eftiue me banqueteou fem- 

pre efplendidaroente, inda qué na-* 

qúelle tépo tomara eu antes qual- 

qucrjtuim iguaria em outra parte on 

de me ouuera por mais feguro,pelos 

muytos, repiques Sc rebates de inimir. 

gos que aly auia cada hora, Porque 

logo 



^Peregrinações de 

logo ao outro dia,defpoiscj cheguev, 

íoy cl Rey certificado que os Aches 

erão ja partidos de fua terra, Ôc q não 

rardariaó oito dias, com a qual nona 

fe deu elle muyto mayor preíTa, afsi 

em prouer as couías que ainda náo 

tinha prouidas, como em mandar 

defpejar a cidade de todas as molhe- 

res, Ôc de toda a mais gente que não 

era para pelejar,a qual toda mandou 

meter pelo mato dentro, quatro ôc 

cinco legoas, cuja miferia & defem- 

paro,pela defordem ôc defmancho 

com que fe ifto fazia, era húa tão pia» 

doía coufa de ver,que eu andaua co- 

mo palmado, & fabe Deos quão ar- 

rependido de ter aly vindo. Aray- 

nha hia encima de húa Alifanta, có 

sòs quarenta ou cinquenta homes 

velhos còíigo, ôc todos tão cortados 

do medo, que aquy acabey de ente- 

derdetodo que os inimigos torna- 

riãofem falta nenhua aquella terra 

com muyto pouco cufto. Paífados 

cinco dias defpois de eu fer aly che- 

gado,me mandou el Rey chamar, êc 

me perguntou quando me queria yr, 

& eu lhe refpondi,que quando fua 

alteza me mandaílè, mas que folga- 

ria que fofíe logo, porque me auia o 

Capitão de madar à China com fua 

fazenda: a que elle refpondeo, tes 

muyta razão,& tirado do braço duas 

loyas douro,que faó manilhas moci- 

ças tiradas pela fieyra, que pefãuaó 

ambas oitenta cruzados,mas deu,di- 

zendome,rogoteque me não tenhas 

por efcaíTo por te dar tão pouco,por* 

que te affirmo que meuspenfamen- 

tos faó agora, Ôc foraõ fempre, defe- 

jar de ter muyto para poder dar muy 

to. E efla carta com eíle diamante 

darás ao Capitão, Ôc dizelhe, que o 

mais que entendo que lhe deuo pe- 

lo amor que me moftrou no íocorro 

das munições que me mandou por 

ty, deixo para lho leuar por mim 

quando com mais defeanço do que 

agora tenho me vir liure deftes ini- 

migos. 

CA1\ XXIII 

Do que me acontece o defpois que 

me píirty deite rejno de Aaru. 

Efpidido eu de todo 

dei Rey, me embar- 

quey logo, Ôc me parti 

ja quaíi Sol pofto, ÔC 

me vim a remo pelo 

rio abaixo, atehua aldea que eftâjun 

to da barra,que terá obra de quinze 

ou vinte cafas de palha, ôc de gente 

muyto pobre que naquella terra fe 

não fuftenta de outra couíi fe não cie 

matar lagartos, ôc fazer dos fígados 

delles peçonha para eruaras frechas 

comquepelejão, ôc a peçonha deíle 

reyno deAarí), ôc principalmente a 

deftc lugar, q fe chama Pocauíilim, 

tem elles que hc a milhor de todas 

aquellas partes, porque nenhum re- 

médio nem defeníiuo íè acha que a- 

proueite para os feridos delias. Logo 

ao outro dia pela menham nos par- 

timos defta aldea, ôc fomos velejan- 

do ao longo da cofta com ventos ter- 

renhos até defpois da vefpora que 

dobramos os ilheos de Anchepifao, 
' •—— — —... — *— 1 — - . ... i _ 

ôc fer- 
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& fciuindonos inda o vento Suefte, deconfufaó & peftâ* fem fábermoâ 

▲ ^ i^r" 4 
rlv a clLle algum tanto ponteyro, nos 

reinos no bordo do mar o cj mais 

rcitauado dia Sc algíía parte da noi- 

tcA lendo ja paliado pouco mais de 

meyo quarto da prima, nos deu huá 

trouoada de Noroefte (que faó os 

ternporaes que comummente a móf 

PaiCeanno curfaóneíla ilha C,a- 

j^atra) que de todo nos teue ço'ço- 

ra os,&: ficando a lanchara a aruo- 

re ecajlem mafto,ne vellas, porque 

lu 0 ° vento nos fez em pedaços, & 

com tres rombos por junto da qui- 

la' nos fomos logo a pique fupita- 

rnenteao fundo, fem podermos fal- 

llar c®lifa nenhúa, & muyto poucos 

as V1aas,porque de vinte & oito pef- 

°as que ne|]a hiamoS) as vinte & ttesi 

^af°garaõ em menos de bú credo, 

os cinco que eícapamos fomente 

afl ^ í^^e"Cor<^'â Senhor,6c 
az áridos,páíTamos o mais que re 

,aua ^a noite pofíos fobre os pene- 

os)lamentando com bem de lagri- 

mas o trifte fucceíTo da noíía perdi- 

Sao)<Scporqueencâo nos não foube- 

Ir>os dar a coníelho,nem determinar-' 

nos no Sue fízeíTemos de nós,nem cj 

caminho comaíremos,por fera terra 

o a âlagadi^a, & fechada de mato 

ao afto, que nenhum páííaro poí 

j?Liyc° pequeno que foíTe podia paf- 

ai por antre os efpinhoS,de que o ar- 

°redo íilueílre era tecido,eftiuemos 

^ y ties dias portos afsí em cocaras 

0 re hús penedos, fem comermos 

Crn tQdos elles mais que os limos do 

j111*" que na babugem da agoa acha-» 

aiTios.Paííado e^e temP° com aflàz 

1 ■   B   — —   — —■ — —» — v 

determinar o que foiíe de nos, cami 

nhamosão longo da ilha C,amatra, 

atollados na vaza ate a cintá âquelle 

dia,& ja quafi Sol pofto chegámos à 

boca de hum fio pequeno, de pouco 

mais de hum tiro de befta em largo, 

que por feí muyto fundo, & nos vir- 

mos muyto cânfados, nos não átre- 

iiemos ao paliar. Aly nos àgáfalha- 

mos aquella noite metidos na ágoá 

até o pefcoço,& a paliamos com af- 

faz de tormento 8c trabalho,por par- 

te dos ataboés, & mofqtiitos do ma- 

to que nos atartazauão de tal maney- 

ía que nao auia rtenhum de nos que 

fião eíliueíTe banhado em fangúe. Ê 

como a menham foy clara, pergun- 

tey aos quatro marinbeyros q Viaò 

comigo le conheciao aquella terra, 

& fe auia aly por derredor algúa po- 

tioaçaó,aque humdelles homem ja 

de dias,& caiado em Malaca,me ref- 

pondeo chorado,a pouoáção Icnhot 

que til 8c eu agora temos mais per- 

to,fe Deosmilagrofajtiente nos não 

focorre,he a morte penofa que temos 

diante dos olhos, 8c a conta dos pec- 

cadosq antes de muyto poucas ho- 

ías auemos de dar, para o qual nos 

lie neceffario fazermonos preíles 

muyto depreíía, como quem força- 

damente ha de paliar outro muyto 

móf trago que elíe em que nos ago- 

ra vemos,tomando cò paciência ífío 

que da mão de Deos nos he dado,& 

náo te defcónfolesporçoufa ípe ve- 

jas,^ que o temor te ponha diante, 

porque confiderado bem tudo, pou- 

co yay em fer mais oje cj a menham-, 

E abra* 
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E abracandofe comigo muyto aper- les qnc foliem diante, & ao outro q 
• f « 1 

ta d atinente,me pidio com muytas la- 

grimas que logo o fízeffe Chriftao,« 

porque entendia,& afsi o confeííaua 

que ío com o fer íè podia faluar, ôc 

nao na trifte feita de Mafamede, era 

que ate então viuera, de que pedia a 

Deos perdão. E, em acabando de di- 

zer ifto efpirou logo, porque como 

elle eftaua muyto fraco, ôc trazia a 

cabeça aberta cos miolos todos pifa- 

dos,& quaíi podres,por não fer cura- 

do, & juntamente a ferida cheya de 

a?oa falgada,& muyto mordida dos 

auboés,& moíquit;os, parece que a- 

quillo foy caufade acabar tão de- 

preffa,ao qual eu por meus peccados 

nunca pude fer bom,afsi por a breui- 

dade do tempo me não dar lugar,co- 

mo por eftar eu também ja tão fra- 

co que a cada paíTo cahia na agoa, 

do efuaecimento da cabeia, & do 

muyto langue que íe me tinha ido 

das feridas, ôc das chagas que trazia 

nas coftas, Com tudo elle foy enter- 

rado na vaia o milhor que então po- 

de fer,& nos,os tres marinheyros, Ôc 

eu nos determinamos em paífarmos 

crio da outra banda, com tenção de 

dormirmos nuas aruores altas que e- 

fíauão aparecendo da outra parte cò 

medo dos tigres & reymoes, de que 

toda a tetra era muyto potioada, a 

fora outras muytas diueríidades de 

ánimaes peçonhentos que nellaauia, 

com infinidade de cobras de capél- 

lo, ôc biltras de fardas,verdes, ôc pre- 

tas, tao peçonhenta* que c© bafo foH 

mente mataõ. Determinados todos 

quatro nifto,roguey cu aos dons dei-. 

foíTe junto comigo para me ajudar a 

fuftentar,porque hiaja muyto fraco, 

dos dous le lançou logo hum ao rio, 

Ôc apes elle o outro, dizendome am- 

bos q os feguifle,& não ouueíTe me- 

do,& em chegãdo elles a pouco mais 

de meyo rio, arremeteraõ a elles 

dous lagartos muyto grandes, & em 

muyto pequeno cipaço fizerão a ca- 

da hum delles em quatro pedaços, 

ficando toda a agoa cheya de íàn- 

gue, ôc afsi os leuaraó ao fundo, da 

qual vifta fiquey eu tão affombrado 

que nem gritar pude, nem fey quem 

me tirou fora, nem comoefcapey, 

porque nefte tempo eftaua metido 

na agoa ate os peitos co outro negro 

que me tinha pela mão, o qual efta- 

ua tao cheyo de medo que não fabi* 

parte de ly. 

CJT. XXllI.l 

T>o que mais pajfey ate f?r leu a do 

a cidade de biaca5 & do que 

fiel/a niejoçedeo. 

Icãdo eu (comoja dií' 

fe) tão paímado,& tão 

fora de mim, que nem 

fali ar,nem chorar pU' 

depor efpaço de mais 

de tres horas, nos tornamos o outro 

inarinheyro Ôc eu a meter no mar á 

te pela.menham, que vimos vir hu* 

barcaça demandar a boca do rio, <3^ 

tanto que emparelhou com nofco, 

nos tiramos da agoa, ôc poftos afsi 

nús.emioelhoSj&comas maós ale* 
• — - ✓ J»w ' ••••-.■ i c 

uantadas 
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uahtaSas lhe pidimos quenos q n i íc T 

ni "ornar. Os que vinhaó na barca- 

ça, eni nos vedo lcuaraó remo,& def- 

pois de eítare hú pouco quedos,ven- 

do o trifi:e& miíerautl citado em q 

eftauamos, ôc entendendo q éramos 

gente perdida no mar, fechegaraó 

roais perto,& nos perguntaraò o que 

SLleriamos,nos lhe reipondemos que 

crânios Ghriílaõs naturaes dc Mala- 

ca, & q vindo de Aaru nos perdêra- 

mos aiiiaja noue dias, pelo que lhe 

pecuaníos pelo amor de Deos q nos 

SuHelfem leuar configo para onde 

tjucr que foliem. A que hu q parecia 

0 Pril^ipal delles refpondeo, não 

citais vós de maneyra, fegundo vejo 

cni voíTas difpoficoes.que poluis me 

_ LU o q nos comerdes,pe o que vos 

lciiabom,íe tendes algum dinheyro 

Ccondido dardesnolo, ôc então vía- 

mos com voíco defía proximida- 

"cquc voílas lagrimas nos pedem, 

P°rqiie doutra maneyra nao tendes 

rcniedio.E fazendo com moíha 

"e 1c quererem tornar,lhe tornamos 

^ pedir chorado q nos tomafiem por 

eus c«tiuos,&nos foflem vedei* on- 

e Sll'íefiem, porque por mim q era 

0l ^iguez1& muyto parente do Ga- 

pitaõ de Malaca lhe dariao em toda 

a parte o que pediííe : ao que elles 

le'ponderaõ,íomos contentes c5 cò- 

^içaoq feafsi não for como dizeis, 

v°s auemos de matar có açoutes, ôc 

atados de pês& dc maós,vos auemos 

lançar viiios ao mar,& nos lhe dif- 

crnos q afsi o fizeffem. E faltado lo- 

t>° quatro delles em terra, nos mete- 

1,10 embarcacaój porq a efte têpo 

eftauamos nos tais que nem bulimos 

podíamos. Deípois de nos terem dc- 

tro, parecendo! lies que com feros <5C 

açoutes confefíariamos onde tinha- 

mosclcondido algum dinheyro,que 

íempre cuydarao que lhe delTemos, 

nos acaraô a ambos ao pè do mafto, 

& com duas rotas dobradas nos ían« 

graraó muyto Tem piedade, & por 

eu ja então eftar quafi morto,me não 

deraõ hua certa beberagem como de 

raó ao pobre do meu companheyro, 

ciue foy hum certo modo dè cal deli- 

a em ourina,corta que logo lhe fizc 

raó vomitar os fígados,de q morreo 

ciai y a hua hora, & como nao lhe a- 

charaò no que vomitara ouro nenhu 

como tinhão para ly, quis noíTo Se- 

nhor q iíTo foy ca ufa para me nao fa- 

zer c a mim outro tanto, masenfal- 

mourandome com a mefma bebera- 

gem as feridas dos acoutes, por nao 

morrer delias,foy adorem mym tão 

excefsiua, q de todo effciue à morte- 

Partidos nos daquy d efte rio quele 

chamaua Ariíliimhee, fomos ao ou- 

tro dia ave íp ora furgir defronte de 

hua grande pouoaçaô de caías pa-i 

lhaçaSjchamadaSiaca, do reyno de 

Iambee,onde me tiueraó vinte &fe- 

te dias, em q prouue a noíTo Senhor 

que conualeci dos açoutes. Vedo en- 

tão os q tinhão parte cm inim,c[uc'c- 

rao fete, que lhes não feruia eu para 

oofficio que tinhão, q era andarem 

fempre metidos naagoa pefcando, 

me puferaò em leilão,por tres ve< 

zcs, fem em todas ellas auerquem 

quifefíe fazer lanço em mim, pelo 

que defeonfiados de acharem quem 

D me 



íPerminKoh de 
o A 

me compraíTe, me lançaraõ fora de 

caía, por me não darerrf de comer, 

pois lhe não podia preftar para na- 

da. E atiendo ja trinca & íeis dias que 

eftaua fora do feu ooder, deitado 
1 

ao almarge, como findeyro fem do- 

no, pedindo de porta em porta al- 

gíía fraca efmolla que muyto rara- 

mente me dauão,por fer pobrifsima 

toda a gente daquella terra; permi- 

tionofio Senhor que jazendo eirhu 

dia lançado na prava ao Sol, lamen- 

tando minhas defaueniuras, acertou 

de paflar hum Mouro natural da 

ilhadePalimbão, que ja por algíías 

vezes tinha ido a Malaca, & conuer- 

fado com Portuguefes. Efte vendo- 

me jazer afsi defpido na area,me 

perguntou íê era Portuguez, ôc que 

lhe não negaílè a verdade, a que eu 

relpondy que íy, ôc de paretes muy- 

to ricos, ôc que por mim lhe pode- 

riáo dar quanto pediffe, íe me leuaf- 

fe a Malaca,porque era fobrinho do 

Capitaò da fortaleza, filho de híía 

íua irmam; a que elle refpondeo: 

pois,fe es eííe que dizes,que peccado 

foy o teu por onde vieííe a tão trifte 

eílado como efíe em que te vejo? eu 

então lhe dey conta miudamente 

da minha perdição, ôc da maneyra 

qos lete pefeadores aly me trouxe- 

rão,& como ja me tinhão laçado fo- 

ra de caía,por não acharc quê me cô- 

praíle. Elle dando moftras de grãdif- 

iímo efpato, defpois de eftar algií ef- 

paço peíatiuo,me diíle.Eu (como po- 

des faber) fou hu mercador pobre,ôc 

tão pobre, q por minha pofsibilidade 

nao chegar a mais q a cem pardaos, 

me mety neíle trato das ouas dos fa- 

líeis,cuydan do q por cfta via pudeíle 

ter melhor remedio de vida, o que 

por minha mofina não pude,& porq 

agora tenho fabido que em Malaca 

poííò fazer algum proueito,fe o Ca- 

pitão ôc os officiais da alfandega me 

não fizere os agrauos de q tenho ou- 

uido queixar amuytos que lhefaze 

neíTa fortaleza nas fazendas q a ella 

leuão, folgaria de yr là: ôc fe te pare- 

cer que por teu refpeito poíTo eu la 

yrfeguro de receber opreífao ou a- 

grauo, entenderey em te comprara 

os pefeadores de que me dizes que 

es catiuo.Eu lhe reípondy com aíía,z 

de lagrimas,que muyto bem via que 

não eftâua eu de maneyra paraque 

fe elle fiafie do que lhe eu diíTeífe,aí- 

íi pelo baixo eílado em que me via, 

como porque lhe poderia parecer q 

cu,por defejar de me ver liure de tão 

triíle catiueyro,lhe podia fazer mais 

caio de mim do que là em Malaca 

podia achar, mas que fe elle fe qui- 

íeffe fiar em meu juramento, ja que 

então não tinha outro pcnhòr que 

lhe deífe, que eu lhejuraria, Ôc lhe 

daria hum eferito meu que fe me 

leuaífe a Malaca, que o Capitão 

lhe faria por iífo muyta honra, & 

lhe não tomarião de fua fazen- 

da coufa nenhua, & lhe pagariaó 

dez vezes dobrado tudo o que por 

mim deífe. O Mouro me reípon* 

deo: ora fou contente de te comprar, 

& leuarte a Malaca, com tanto 

que não digas nada difto que ago- 

ra paífey comtigo, porque me não 

aleuacem o preço tão alto que te nao 

poíft 
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poíla fer bom inda que queyra.Eju- 

landolhe cu então que afsi o faria, 

com todas as abaftanças que por en- 

tão me pareceo que eraó ncccííarias 

a meu propofitojíe fiou elle delias bé 

leuemente. 
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CAT. xxv: 

2) o que mais me focedeo com eUe 

mercador Mouro, 

Afiados quatro dias 

defpois deíle concerto 

que fiz com eíle Mou- 

ro,elle por meyo de ou 

^ tro natural ahy da ter- 

*a> tratou dilsimuladamente com os 

CCe peícadores íbbre o preço , os 

SUais como eftauao ja enfadados de 

1TUrn,aísi por eu fer muyto doete, co- 

1T|° Por lhe não feruir, nem preílar 

Paranada,& auerja perto de hu mes 

8 nie tinhaó lançado fora, Sc ferem 

°ne os cll,c ti"hao parte em mim, & 
e tarem ja differentes na praçaria 'Sc 

c°nformidade q antes tinháo, &ou- 

^tiytas coufas q Deos permitio 

8 °Iiem parte para me não teré em 

tonta,ellojtodos por meyo defte ter- 

Ceyio que o Mouro meteo porcor- 

retor/e auieraó co mercador em pre-» 

ue iete mazes douro,que de noífa 

moeda fazem contia de mil & qua- 

trocentos reis, a meyo cruzado por 

1TUZ,°S quais elle pagou logo, Sc me 

ttouxe para ília caía. E auedo ja cin- 

co dias q cu eílaua fora do poder dos 

outros, & algum tanto milhorado no 

catiueyrojpclo bom tratamento que 

- • 

tiue daly por diante no poder dcíle 

meu amo nono, elle fe paílou para 

outro lugar daly cinco legoas,por no 

me Sorobaya,onde acabou de carre- 

gar a embarcaçaô da merca d a ri a em 

q trataua, q comoja dilíe,eraó ouas 

de faueis,os quais neftes rios íaô tan- 

tos cm tanta quantidade,que lhe não 

aproueitaó mais que íòs as olias das 

femeas,deque carregaô todos os ân- 

uos paífante de duas mil embarca- 

ções,& cada embarcaçaô leua cento 

& cinquenta,duzentasjarras, & cada 

jarra hum milheyro, por ferimpof- 

fiuel poderfe aproueitar o mais.Âo&r 

bando o mercador de carregar a lan-< 

chara,que era a embarcação em que 

leuavia efta mercadaria,fe partio pa- 

ra Malaca, onde chegou dalyatres 

dias, 6c fe foy logo â fortaleza ver 

o Capitão, Sc me leuou comfigo,a 

quem deu conta do que tinha pal- 

iado comigo. Pero de Faria em me 

vendo da maneyra que vinha, ficou 

como palmado, Sc me diíle com as 

lagrimas nos olhos, que fallafíe al- 

to, para faber íe era' eu aquelle, ja 

que na deíTemelhanca Sc disformi- 

dade do rofto, &dos membros lho 

nao parecia, E como auia ja mais de 

tres mefes que não fabião nouas de 

mim, & me tinhão por morto, acu.- 

dio tanta gente a me ver,que não ca- 

bia na fortaleza' perguntandome to- 

dos com as lagrimas nos olhos pe- 

la caufa da deíauentura cm que me 

vião, Sc dandolhes eu conta muyto. 

miudamente de todo o fuccelTo 

da minha viagem, Sc do infortúnio 

que nella paílara, ficaraò.todos tão 

D z admira- 
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admirados,q fem faltarem,nem ref- ru, & como, & onde me perdera, Sc 

ponderem coufa algíía fe fahião be- 

zédo do q me tinhaó ouuido.E pro- 

uendome então os mais delles com 

luasefmolas, íomo naquelle tempo 

íe cuftumaua,fiquey muyto mais rico 

do que antes era. Ao mercador que 

me trouxe mãdou Pero de Faria dar 

feííenta cruzados, Sc duas peças de 

damafco da China, Sc lhe mandou 

cm nome de el Rey quitar os direi- 

tos de fua fazéda que deuia na alfan- 

dega,^ feria quaíi outro tanto,& em 

coufa nenhua lhe foy feito nenhum 

agrauo, de que elle ficou muyto fa- 

tisfeito Sc contente, Sc fe deu por be 

pago da veniaga que comigo fizera. 

A mim me mandou o Capitão aga- 

falhar em cafa de hum eferiuão da 

feitoria, por fer caiado na terra, Sc 

lhe parecer que ahy feria milhor 

prouido que em outra nenhua parte, 

como na verdade fuy. E aly eftiue na 

cama paífante de hum més que prou 

ue a noílò Senhor que de todo rece- 

by perfeita faude. 

« '» 

Cat. xxvi 

Da armada que o (tÂcheni wian~ 

dou contra el TZcy de Aarú, 

do que Ibefocedeo chegando 

ao rio de ^Paneticao. 

AíTado efle tempo da 

minha infirmidade, Pe 

ro de Faria me man- 

dou logo chamar á for- 

taleza, & mepergutou 

pelo que paliara com el Rey de Aa- 

eu lherelatey porextenfo todoolu* 

ceifo da minha viagem Sc perdição, 

de que elle ficou aílàz efpantado. 

Porem antes que trate de outra cou- 

fa me pareceo neceffario dar rela- 

çaó do fim que ceue efta guerra dos 

Achés,& em que parou o aparato da 

fua armada,paraque fique entendida 

a razão do pronoftico, Sc do receyo 

em q tantas vezes cô gemidos Sc fuf- 

piros tenho apontado por parte da 

noíla Malaca, tão importate ao eíta- 

do da índia,quanto (ao q parece) ef- 

quecida daquelles de que com razão 

diuera fer mais lébrada,porq entédo 

q por via de razão, de duas ha de fer 

húa,ou deftruyríe cite Ache, ou por 

feu receito virmos nos a perder ro- 

da a banda do Sul,como he Malaca, 

Banda, Maluco, C,unda,Borneo,Sc 

Timor, a fora no Norte, a China, 

Iapaõ, Lequios, Sc outras muytas 

terras Sc portos em que a nação Por- 

tuguefà, por feus tratos Sc comércios 

tem o mais importante Sc mais certo 

remedio de vida q em todas as ou- 

tras quantas faó defeubertas do cabo 

de boa efperança para diante, cuja 

grandeza he tamanha c]ue íecílende 

a teria por cofta em diítacia de mais 

de tres millegoas, como fe poderá 

ver nos mapas & cartas que diffo 

tiatão, fe fua graduação eftiuer na 

verdade. E também nefta perda 

(que Deos por fua infinita mifericor- 

dia nunca permitira que aja,por mais 

deícuydos & peccados q aja em nòs) 

fe arrifea perderfe a alfandega do 

Mandouim da cidade de Goa.que he 

a milhor 



a n\i 1 hor confa q temos na índia,por 

Sn°5 portos ik ilhas «atras nomeadas 

coníifce a mayòr parte do íèu rendi- 

mencoja fora a droga de crauo,noz, 

^ 1Yla^a) que de là fe traz para eíte 

reyno. li do mais que pudera dizer a 

t^rcadifto^como teftemunha de vi- 

|ra,nao quero tratar âtjuy mais,porq 

"to lòmete' me parece que baftapa- 

*a ^ entender a grande importancia 

cfte negocio,■& entedida, náo duui- 

1:10 ^ Te lhé dará o remedio que pa- 

scer neceffario. E com ifto me tor - 

a nicu propoíito.Efté tyrãno Rey 

foy aconfelhado pelos fèus, 

Sj-^fe queria tomar Malaca,por ne- 

nhua maneyra o poderia fazer come 

Jendoa de mar em fora, como ja por 

eis vezes tinha tentado no tépode 

dom Efteuão da Gama, & de outros 

Capitães atras paíTados,fenão com íe 

azer primeyrofenhor deite reyno 

Aarú, Sc fe fortificar no rio de 

aneticã0)d0ndcas fuas armadas po- 

ia° continuar de mais perto a guer 

ra Sue lhe pretendia fazer, porque 

ei^tao ficaua muyto pouco cuftoío fe 

enar os eílreitos de Cincapura <3c de 

a'3a°m,&: tolher que as noffas nãos 

Ça{í^ ao mar China, & C,tida, 

' °ãda,& Maluco, por cujo refpeito 

poderia também facilmente auer á 

^aotoda a drogaria daquclle arci- 

Pclago,para ficar afsi effeitiiado o no 

110 contrato q por meyo do Baxà do 

^ayro tinha alíétadoco Turco. Eíle 

confelho pareceo taò bõ a el Rey,tj 

aProuandoo pelo milhor & mais a- 

^Crcado, mãdou aperceber hua frota 

cento & feffenta yellasjde, q a ma- 

Fernão Alenc!c%fPinto. zj 

yor parte erãó 1 acharas, 8c g.ileotás 

dc remo, co algus calaluzes da íaoa, 

& quinze hauios dalto bordo,cò ma* 

timentos dc moniçoés, & nefhs em- 

barcações metco dezafiete mil ho- 

mes,os doze mil dc peleja,& os mais, 

gaíladores &chuzrna: & nos de pe 

lcjacntrauao quatro mil cftrangei- 

rosp urcos, Abexins,Malauares,Gu- 

2àrates,& Lufoés da ilha Borneo, & 

por general do campo hia hum He« 

redimMafamede, cunhado do mef- 

írio Rey,cafado com húa fua irmam, 

& Gouernador do reyno de Baarrós» 

Eíh. frota chegou toda a falua meto 

ao rio de Puneticao, onde então el 

Rey de Aarú cttaua fortificando a 

tranqueyra,de cj ja atras fiz menção, 

na qual tinha cóíigo íeis mil homes 

Aarús, fem mais outra mifturade 

gête,afsi por clle fer muyto pobre,co 

mo por a terra náo ter mantimétos, 

de q fe pudefiem fuílencar. Os Aches 

lo^o em chegando começara5 a ba- 

ter a cidade, & abateraó porefpaço 

de feis dias com muytas peças de ar- 

tilharia,porem os de dentro a defen- 

derão valerofamente, inda que foy 

com algum fatigue, afsi de hua parte 

como da outra,pelo que foy forçado 

ao Heredim Mafamede mandar dc- 

íembarcar toda a gente em terra, Sc 

aífeíhndo doze peças gròíFas de ca- 

mellos Sc eíperas, lhe d era 6 cò eilas 

tres batarias muyto grades, nas quais 

lhe derrubaraô hú dos dous baluar- 

tes q defendiao a entrada do rio, Sc 

por elle,có bailas de algodão q leua- 

uão diate,o cometerão húa anteme- 

nham/endo Capitão defte aflalto hu 

D 3 Abexim 



Abexim por nome Mamedecão,que 

viera de íudà auia menos de hum 

mès afientar ôc jurar a noua liga ôc 

contrato que o Baxà doCayro em 

nome do Turco tinha aíTentado co 

Rey do Achem, no qual lhe elle da- 
•» * ^ » 

ua cala de feitoria no porto de Paa- 

cem.Efte Abexim com feíTenta Tur- 

cos, & quarenta Janiçaros, ôc alguns 

outros Mouros Malauares fe fenho- 

rearão do baluarte, & puferaó nelle 

cinco bandeyras,com outros muytos 

guiões. El Rey de Aaru, animando 

então os Teus com palauras, & pro- 

mefíàs, quais naquelle tempo fe re- 

querião, elles com Ímpeto determi- 

nado derao nos inimigos,& fe torna- 

raõ a fenhorear do baluarte, com 

morte do Capitão Abexim, ôc de to- 

dos os mais que ja eftauão dentro. 

E querendo el Rey aproueitarfe da 

boa fortuna defte fucceíTo,como ho- 

mem defejofo da vitoria, mandou a- 

brir logo com muyta prefteza as por 

tas da tranqueyra, & fayndo ao cam 

po com algíía parte dos feus, pele- 

jou cos inimigos tao esforçadamen- 

te, que os pôs a todos em desbara- 

to, & das doze peças groíTas lhe to- 

mou as oito, & recolhendofe com 

com ifto a feu faluo,fe fortale* 

ceo por então o milhor 

q pode para o mais 

que ao diante 

efperaua, 

Terígrlnaçoes de 

CAT. XXVII. 

0 

T>a morte dei de Aaru, & 

da cruel justiça que fefez; 

delle dejpois cie morto. 

Endo o Achem o mao 

fucceíTò daquelle dia, 

fentindo mais a mor- 

te do Capitão Abe-r 

xim, & a perda das oj* 

to pecas de artilharia, que toda a ou- 

tra gente que lhe fora morta, tornou 

confelho cos feus fobre o q fe deuia 

fazer,ôc íe aífétou por parecer de to- 

dos os Capitaés q o cerco lecõtinuai* 

fe, ôc a tranqueyra fe cometefle po< 

todas as partes,o que logo fe pós por 

obra com muyta diligencia. E em 

dczaífete dias que aly maiseítiueraó, 

cometerão a tranqueyra noue vezes 

com tantas inuençoés ôc artifícios d<? 

guerra,que hum Turco engenheyro 

que com ligo trazião,lhes inuentaua, 

q a mor parte delia foy raia co chaó, 

derrubandolhe as principaes duas 

forças da banda do Sul, ôc hum lan- 

ço de terra pleno que a modo decou 

raça feguraua a entrada do rio.E fem 

preos de dentro lhe refiftiraò com 

tanto animo,que os inimigos perde* 

ião dos íeus dous mil & quinhentos* 

todos confumidos a ferro ôc a fogo,a 

fora os feridos ôc queimados, ejeráo 

cm mayor quantidade, que defppis 

morrerão ao defemparo. E dos Aa~ 

ius morrerão fós quatrocentos. Mas 

como eftes eraõ poucos, ôc os inimi- 

gos muytos, ôc milhor armados, no 

derradeyro aifalto, que foy dado 

aos 
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aos treze dias da Lua/e acabou tudo 

de confumir, porque íaindo el Rey 

fora da cidade por confelho de hum 

leu cacizde q muyto fe fiaua, o qual 

por peira de hum bar douro, que va- 

lia quarenta mil cruzados,que os ini- 

migos lhe deraõ, o moueo a ifi~o, ar- 

remeta© aos inimigos,& trauou com 

elles híía afpera briga, na qual anda- 

do com milhoria muyto conhecida, 

o perro do caciz, que fícaua por Ca- 

pitão na tranqueira,fingindo querel- 

'°yr ajudar a continuar aquelle bó 

Principio, lahio fora có obra de qui- 

n'lentos homes que tinha comíigo, 

0 S|ue vendo hum Capitão dos ini- 

migos Mouro Malauar, por nome 

^titiale Marcaa,o qual tin ia em fua 

Cornpanhia íeifeentos Mouros Gu- 

zauites & Malauares,arremetendo às 

pottas, que ocacizrnao quiz defen 

|er pela peita que tinha tomada,foy 

°b°fenhor da tranqueira ícm ne- 

^ Hia rcíiílcncia, & matou quantos 

°entes& feridos achou nella, que 

J-'gUndo fe diífe, paíTaraó de mi Sc 

l,inhentos, (em a nenhum dar a vi- 

O deíauenturado Rey, vendoa 

trauqueyra entrada, fem até então 

C,er ne°bum ientimento da traiçaò 

r° cac'2» querendolhe focorrer, por 

er o niais importante,lhe foy força- 

\° 'itgar o campo,'& vindofe retira- 

° para os vallosda cauaque efta- 

Ia° mais perto, nefta volta que fez, 

Sluz a fortuna que o matafle hum 

, Urc° de húa arcabuzada que lhe 

pelos peitos, com cuja morte fe 

o °u tudo de perder,pela grandif- 

lnia dei ordem õc defarcanjo que el» 

v—    -8 

lacaulob em totl05 ós feUs. Ôà inimi- 

gos tomando o trifte Rey que jazia 

morto no campo, lhe tiraraó as tri- 

pas,& falgado o meceraò em bua ar- 

ca^ o leuaraó ao Aachem,o qual o 

Áiandou publicamente, & cô gran- 

descerimonias de juftiça ferrar efn 

pedaços, & cqzer nua çal.deyrá de 

breu& azeite, com hum efpantofo 

iregaõ, que dizia afsi. Efta he aju-» 

Kça que manda fazer Soltão Alara» 

dim,Rey da terra dambos os mares, 

piuete das alampadas douro da Ca- 

pella do Profeta Nobi, que qucr& 

lhe praz, que afsi ferrado & cozido 

em fogo padeça a alraa defte Moii- 

ro,por fertranígreíTor da leydo Al- 

còraó.&da perfeita crença dos Maf- 

foleymoés da cafa de MeCa.que fen- 

do juftopor doutrina (anta do liuto 

das flores, fe fez nas obras irttement# 

a Deos,com mandar Continuamente 

auifos dos" fegredos deite reyno aos 

malditos cães do cabo do mundo, 

por tyrannia deoffenfa graue, & poc 

peccados denoílò defcuydo fenhó- 

reão Malaca,a que todo opouo,com 

hum efpantofo tumulto de vozes ref 

pondia,pequeno caltigo, pata tama- 

nho crime. E deita maneyra,que afsi 

paífou realmente na verdade,fe per- 

deo efte reyno de Aarú com morte 

deíle pobre Rey tanto noífô amigo^ 

ao qual me parece que pudéramos 

valer com muyto pouco cufto & ca- 

bedal que puíeramos de nofla parte^ 

fe no principio d efta guerra, lhea*. 

cudiraóco que elle pidio pelo feu 

Embaixador, mas de que teue a cúfc 

pa difto (fe ahy ouue algfia)não que- 
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ro cu fcr juiz, fejao aquém lhe per- de tudo o mais que focedera neíle 

tence por direyto, 

CAT. XXVIII \ 

Do que pajjou no reyno de Aaru 

dejpois da morte dei'Rey, 

cie como a %aynbafoj a 

Malaca. 

j Orto efte defauentura- 

do Rey de Aaru da 

maneyra que tenho di- 

to, & toda a lua gente 

desbaratada, logo a ci-, 

dade & o reyno todo foy tomado 

muyto facilmente,& o Hcredim Ma 

famede general da frota, repairou,& 

fortificou a tranqueira de todo o ne- 

cefiario á fegurança do mais que ti- 

nha ganhado. E deixando ne la oh 

tocentos homes dos milhores da ar- 

mada, & por Capitão delles hum 

Mouro Lufaó,por nome C,apetu de 

Raja, fe partio com todo o mais pe- 

io da gente para o Achem, onde fe 

diílè que o tyranno Rey lhe fizera 

muyto fobejas honras, pelo bom fa- 

ceiro de aquellaempreí^porque fen- 

do antes (como ja íè diííe) fomente 

Gouernador & Bendara do reyno de 

Baarròs, lhe deu titolo de Rey, &fe 

chamou daly por diante Soltáo de 

Baarròs, que heo proprio nome de 

Rey entre os Mouros. A Raynha de 

Aaru (que todo efte tempo eftiuera 

metida no mato daly fete legoas, pa- 

ra onde íè recolhera, como atras fica 

dito)íèndo daly a algus dias certifica- 

da da morcc dei Rey íeu marido, & 

triftc caio, fe quifera logo alyquei 

mar?porque alsi lho tinha prometi- 

do em vida, & confirmado có jura- 

mento,porem os feus lho nao coníen 

tiraó, períuadindolhe com muytas 

rezoes que o não fizeffe, ao que ella, 

defpoisde conceder no que lhe pe- 

dião,refpondeo, affirmouos em ley 

de verdade,que nem eílas razoes que 

me dais,nem o que com ellas me po- 

des diante, nem elías boas palauras 

com que enfeitais eíTe bom zelo de 

leais vaífallos, puderaõ íèr baftantes 

• para me defuiarem de tão fanto pro- 

poííto como efte que a meu Rey & 

íenhor tinha prometido,fe Dcos ne- 

fta alma me nao deraafentir quecó 

minha vida auia de vingar a fua mor 

te,pelo fangue do qual juro diante de 

todos vofoutros, que em quanto eu 

forviua bufearey fempre todos os 

meyos pofsiueis para o fazer, & por 

efta caufa chegarey a tanto eftremó, 

que mil vezes me farey Chriftam fe 

for neceííario para alcançar em mi- 

nha vidaifto que tanto defejo.Com 

eíle feruor,fem fazer mais detença,fa 

pòs em hum Alifante, & acópanha- 

da de trezentos dos feus que aiy ti- 

nha comílgo para fua guarda; & de 

outros muytos que defpois fc lhe a- 

juntaraõ,com que fez hum corpo de 

fetecentos homés, fe veyo com elles 

Í>ara a cidade, com determinação de 

he pòr o fogo, porque os inimigos a 

nao lograflem, & achado nella obra 

de quatrocentos Aches occupados 

defpojo dalgum pouco fato q ainda 

nella auia,incitando os feus a íè faze- 

rem 



rem amoucos, & trazendolhes à me- 

rnori^ com muytas lagrimas, a obri- 

gaçaó que para iíTo tinhaó, comcteo 

os inimigos tão esforçadamente,que 

c os quatrocentos fe ainrrnou defpois 

em Malaca cjue não efcapara nenhú. 

vendo ella que para o mais que de? 

cjaua de fazer não era poderofa, íe 

p ln°u a.reçolher ao mato, dódeem 

°s vinte dias q ahy mais efteue lhe 

ez tanta guerra,& os falteou por tau- 

vezes no tomar da agoa & lenha, 

outras coufas de que tinhaó ne* 

cc sidade,que não oufauão ja nenhús 

a rr^- fora,nen3;íe prouerem do ne- 

iario,& fc fora pofsiuel continuar- 

lc cfta guerra mais outros vinte 

Ias,a fome osouucra de fazer entre- 

8a 1 uidaque não quiferaó, ma? co- 

j^o as chuuaseraó continuas por cau 

a do clima,& a terra em íy era bre- 

jo a Sc alagadiça,& as frutas do mato 

eque fe íuftentauao erao ja. todas 

podres, & a mayor parte da gente e- 

r aua 4oen.ee & Íçjji remedio,lhefoy 

^orçado à Raynha paííarfe para hu 

j~10 SUe effcaua daly cinco legoas,que 

e chamaua Minhaçumbaa, no qual 

e ^ttibarcou em dezaíleis embarca- 

is de remo que ahy pode ajun- 

tai,ern ^ue auia algus paroos de pef- 

cadores, & nellas fe veyo ter a 

Malaca, parecendolhe que 

vindo ella em pcíToa, fe 

lhe não negaria cou- 

fa de quantas 

pidiíTe. 

Femao MencfeçfPbito. 
*9 

CA1>. XXIX. 

Do recebimento- que em Malaca 

fe/ez? a l^ynha de Aarú, O do 

que pajjou com Ter o de Faria 

t Capitão da fortaleza. 

Endo Pero de Faria 

certificado da vinda 

da Raynha a mandou 

receber por Aluaro de 

1 Faria feu filho,& Capi* 

tão mòr do mar,o qual em húa Ga- 

lé^ cinco furtas, & dous catures, & 

vinte baloés, acompanhado de tre • 

zentoshomés, a fora outra muyta 

gente da terra a trouxe â fortaleza, na 

qual fe lhe fez húa nobre falua de ar- 

tilharia q durou porelpaço de mais 

de húa hora. E defembarcando em 

terra,defpois que fe lhe moftiaraó al- 

gúas coulas que Pero de Fana quiz 

que ella viífe por fazerem em noífo 

caio,como foraó os almazes, a ribei- 

ra,a armada,a feitoria,a alfandega, a 

caía da poluora, & outras couías que 

ja p^ra iíTo eftauão preparadas, ella 

foy agaíãlhada em húas boas cafas, 

& a fua gente,que podião fer ate feif- 

centaspefioas,no campode Ilher,em 

cabanas & tendas o milhor que por 

então fe pode fazer, & em todo o 

tempo que ella aquy efteue, que fe- 

rião quatro ou cinco mefes, cõtinuou 

fempre no requerimento que trazia, 

que erabufear fauor para vingara 

morte de feu marido, com razoes li- 

citas & baftantes para fe lhe não ne- 

gar o que pedja, no fim do qual te- 

po,entendendo quão pouco lhe po-«, 

diamos 
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diamos fazer,& que tudo o noíio pa- 

ra com ella era hum entretenimento 

de paiauras, de que não via nenhum 

fruito,determinou de íc declarar co 

Peto de Faria, & faber delle o que 

determinaua de fazer no que lhe ti- 

nha prometido. E efperandoo hum 

Domingo à porra da fortaleza, em 

tempo que o terreyro eftaua todo 

cheyo de gente, & elle fahia para yr 

ouuir Milía,o foy demandar, & def- 

poisde fe fazerem entre ambos as: 

deuidas corteíiaslhe diíTe. Nobre & 

esforçado íênhor Capitão, peçouos 

muyto pela realidade da voífa pro- 

genie, que me nao cerreis as orelhas 

cm efte pequeno efpaço que vos que- 

ro fallar,& que olheis que ainda que 

fou Moura,& cega por meus pecca- 

dosno claro conhecimento da voífa 

fanta ley,todauia por fer molher, & 

porque ja fuy Raynha,me deueis de 

ter algum reípei to, pondo piadoía*' 

mente os olhos de homem Chriftaó 

em meu deíemparo. Ao que Pero de 

Faria parou,& co barrete na mão lhe 

fez húa grande corteíia.E eftãdo.am- 

bos calados por hum pequeno eípa-» 

ço,a Raynha, defpois de fazer hum 

grande acatamento para a porta da 

Jgreija que eftaua defronte, diíTe có- 

cra Pero de Faria. Foraó fempre ta- 

manhos os defejos que tiue de vin- 

gar a morte dei Rey meu marido, q 

determinev de bufcar todos os me- 

yosqueme foíTem poísiueis para o 

poder fazer, ja que por minha femi- 

nil fraqueza a fortuna me negou ve- 

ftiras armas. E tendo eu para mim 

que efte de que primeyro lancey, 

mao,podiafer o mais certo, fiz mais 

conta delle que de todos os outros- 

E confiada na antiga amizade que 

tenho com vofco, & na grande obri- 

gação que metem efta fortaleza por 

tantos reípeitos quantos vos fen lor 

muyto bem fabeis, me vim agora a 

ella a pediruos co lagrimas, que em 

nome do ferenifsimo Rey de Portu- 

gal meu fenhor, cujo fubdito & leal 

vaífallo femprefoymeu marido,me 

quifeífeis valer, & focorrerme em 

meu defemparo, aquc em publico 

me foy refpondido por voífa boca 

diante de muytos nobres que então 

ahy eftauão, que afsi o ferieis feni 

falta nenhua, & agora no fim defta 

promeíTa,tão retificada no tifouro de 

voífa verdade,em vez de fer, afsi me 

dizeis, ou days por efcufa que tendes 

íobre ilTo efcrito ao fenhor Viforrey, 

nao tendo, eu necefsidade de tanto 

/ocorro quanto me vos dizeis que 

para efte feito de lâ me pode vir,por- 

que com menos de cem homés, Sc 

com a minha gente que anda fugida 

pela terra, elperando que eu vâde 

cà,me atreuo afsi molher como fou, 

a em menos de hum mes tornar a 

tomar todo o meu íènhorio, & vin- 

gar amorte dei Rey meu marido, q 

he o que aquy mais pretendo que ru- 

do,ajudandomè Deos que he pode< 

rofo,da parte do qual vos peço & re- 

queiro por feruiço,& honra do fere- 

nifsimo Rey de Portugal meu fe* 

nhor,emparo & efcudo de minha or- 

findade, que pois podeis o façais, ôc 

cõ breuidade, porque nella eftâ a roa 

yor importancia de todo efte nego- 

cio 



. Fernão ettdcs^P 

cioíc°m o fazerdes afsi atalhareis 

3° 

o effeico da tençaó deite inimigo, til- 

dada íomete na deftruyção deita For- 

taleza, como pelos meyos que para 

Wo procura, tereysbem entendido; 

&le determinais de me dar efte fo- 

corro que peço, efperarey, Sc fe não, 

cienganayme , porque tamanho 

rcial me fazeis em me fazerdes efpe^ 

rar fem me dardes remedio, pelo te- 

P° que niíTo perco, como em me ne^ 

gardes ifto que com tanta efficacia 

tenho pedido, Sc em ley Chri- 

tem me deueis, como ofenhor todo 

P°derofo,Deos do Ceo & da terra,a 

Sl,em tomo por luiz nefte requcri- 

^ntòjmuyto bem làbe. 

CA?. XXX. 

cHa %iynha dç Aarufe par- 

tt0 de Malaca para Uwtao^ 

O do que pajfou com cl 

2\0' do jantaria. 

Vuindo Pero de Faria 

o que efta deíconfola- 

da Raynha publica- 

mente lhe diííe,a qual 

lhe trouxe aly também 

Memoria as obrigaçoes que tinha 

_ j1 ^ fazer o que lhe pedia,alcan- 

ce °f ^eu defcuydo, & quaíi 

"ido por efta falta em que tinha 

J*ydo,lhereípondeo, que em Iey.de 

níra6r«Sc em fua verdade lheaf- 

rmaua, que ja fobre efte cafo tinha 

feCrKf ^UaS vezesao Viforrey,& que 
111 ralta nenhíia efperaua aquella 

011 cão por gente & armada^ fena 

índia nãoounefle trabalho que o e- 

ftoruafle, pelo que lhe aconfelhaqa, 

& pedia muyto por mercê, que por 

em tanto íe deixaffe eftar aly em Ma 

Jaca, ate que- efte pouco tempo lhe 

moílraííe aquella verdade. E repli- 

cando cila lobre a incerteza de po- 

der ou não poder vir efte íoccorro, 

cjuafíqueíè agaftou Pero de Faria, 

por lhe parecer que defconfíatia ella 

da fua verdade,8c íoltando com efta 

cólera algúas palauras mais fecas do 

que era razão, a defconfolada Ray- 

nha fe lhe arraíaraó os olhos dagoa, 

& com as maós leuantadas para o 

Ceo, & os olhos poftos na porta da 

■igreja,que eftaua hum pouco defró- 

te,com tantos íoluços que quaíi não 

podia fallar,diíTe. Fonte limpa he o 

Deos que naquella caía fe adora, de 

cuja boca procede toda a verdade, 

mas os homes da terra faò charcos 

de agoaturua, em que por natureza 

continuamente moraó deluarios Ôc 

faltas, pelo quefedeue de auer por 

maldito o que confia no bocejo dos 

íeus beiços. Porque vos affirmo fe- 

nhor Capitão que defque me enten- 

di atégora,nenhíia outra coufa tenho 

vifto, nem ouuido,fe não que quãto 

os delauenturados como meu mari - 

do Sc eu mais fazem por vos os Por- 

tuguefes,tanto menos fazeis vos por 

elles, & quanto mais deueis, menos 

pagais,pelo que infírindo daquy,o q 

claramente fe pode affírmar, he, que 

o galardão da nação Portuguefa mais 

confifte,& mais pende da aderencia 

que do merecimento da pefloa. E 

prouueraaDeosqueo que eu agora 

conheço 
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conheço dé vos por meus peccados, fas que elle diíle q paíTaraô por nos, 

conhecera cl Rey meu marido ago- 

ra jia vinte &noue annos, porque né 

-.ellí viucra tão enganado com vofeo 

corno viuco, nem em fim ie viera a 

perder por voítacauíã, como fe per- 

Àcç). Mas ja que ífto afsi he, húa fó 

Qoufa me refta agora para confolaçao 

de minhas queixas,que he vermuy- 

tos tão efcandalizados da voflaami- 

zade quanto a pobre de mim agora 

Te v.c. E fe vos não atreuieis, ou não 

queríeis darme efte locorro, paraque 

vos penhoraueis ta5 leuemente com 

eítadefconfolada molher taò orfam 

do que pretendia,&doque lhe pare- 

ceo que achaflè em vos, quão enga- 

nada açora íe acha com a liberalida- 

de das voíTas promeílas. Apos eftas 

palauras virou logo as coftas ao Ca- 

pido,& fem o querer majs ouuir, fe 

cornou para íu caía. E madãdo logo 

fazer preftes as fuas embarcações, fe 

partio ao outro dia para Bintão, on- 

de naquelle tempo eftaua el Rey do 

Iantana,o qual,fegundo íè diíle def- 

pois em Malaca,lhe fez muyto gran- 

des honras,& ella lhe deu conta do q 

paílara cò Pero de Faria, ôc de quão 

perdidas trazia asefperançasda nof- 

fa amizade,& lhe relatou por extefb 

todo o procedo, & o íucceíTo do ne- 

gocio. A que el Rey dizem que lhe 

refpondeo, qquãto ao que dezia da 

pouca verdade que achara emnós,fe 

não efpantaua, nem ella fe eípãtaífe, 

porque em muytascoufas o tinha- 

mos moftrado ao mundo, & para 

confirmado difto lhe trouxe então 

algús exemplos particulares de cou-. 

os quais inda que àprimeyra viíta 

parecia que fazião a íeu propofiro, 

todauia como elle era Mouro,traba- 

balhou por afear as nofias couíàsde 

tal maneira,que as fez parecer muy- 

to mais feas,& muyto mais graues do 

que ellas eraó. E dejpois de lhe con^ 

tar muytas coufas noifas muyto mal 

feitas,aque chamaua mentiras, rou- 

bos, tyrannias, & lhe punha outr©s 

muytos muyto maos nomes,fem tra- 

tar das rezoés &deículpas qaquellas 

couíãs podião ter por fy,inda q real- 

mente foraõtão abominaueiscomo 

as elle fazia,lhe veyo em fim a dizer, 

que elle lhe prometia, a ley de bom 

Rey& de bom Mouro, que ella fc 

viífe muyto cedo por feu meyo del- 

lereílituydaa todo íeu reyno, fem 

lhe faltar hum fó palmo da terra. È 

que para ella eftar certa & iegura.ni- 

fto que lhe prometia,elle era conten- 

te de a receber por molher,íe ella qui 

feífe, porque defta maneyra lhe fica- 

ua a elle aução & juftiça contra o Rey 

do Achem, com o qual era forçado 

vir por feu refpeito delia a rompi* 

mento de guerra, fe liuremente não 

quiíeíTe deíiftir do que lhe tinha to- 

mado,ao que ella reípondeo,q ainda 

que a honra do que lhe cometia era 

muyto grande para ella,a não acei- 

taria fe em dote & arras lhe não pro- 

meteíTe a vingança da morte decl 

Rey feu marido,porque lhe affirnia- 

ua que iíTo era fomente o que prece- 

dia, & que fem iíío nao aceitaria í?f 

íenhora do mundo. El Rey,por coni 

íelhe dosfeus, lhe aceitou eílacon- 
fc- -• —■> fc . « ■ •. • 'w « t. s ^ 

di ca o, 
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_"1 Promecío Com jufamé* do Achem que dizia afsi. Siribi laya 
r r | i  vwni juraiiic-* 

o Olenne,tomado num liuro da lua 

fí„ -CT»e pòs a cabeça para reci- 

tação da prometo que lhe fazia. 

CA<P. XXXI. 

notÍficaçaô que ct%ey do Ian- 

tinamandou fa^er ao%ey do 

slcbemf-)bre o rejno de An- 

ru> O* do que lhe elle 

refpondeo. 

Efpois que el Rey fez 

eftejurameto nas mãos 

do feu Caciz mayor, 

por nome Raja Mou- 

frft, j lana, em hum dia da .c ta d° leu Ramada6) fe pa(Tou , 

Uk ^P^jonde, defpois de fe ce- 

lie r^nr5 ^aS ^as ^uas v°das, te- 
Qnfelho fobre o que fe deuia de 

ra ^ negocio em quefe mete- 

fa? ^r3:Uef)em encent^a era af- 

forr \ u^C0^o> P°r quanto lhe era 

fei, r° a,;ientUrar nelle muyto do 

"OU nelle refoluía° 1ue fe t0* 

feu„ f 
lle> P°r parecer de todos os 

conía T3l1e antes de entender em 

Rev ,a §ua> "landaífe notificar ao 

nouam em ° direito Hue Cinha 

pane donKrn° reyn° dc Aar"' Por 

delle f caíamcnco com a Raynha 

do Ik L'lnoua ni°lher,& que fegun- 

í^eUererpondefle; «3 fedeter- 

cfteconf ,rl Rcy parecendolhe bem 

baixadl 'O,rdenoulog° híi Em" 

hCf1c i com rico prefente dc 

PeL C i011™' & de Pannos de feda. 

<IUal eícreueo húa carta ao Rey 

quendoti pracamaa de raja, direyto 

Rey por fucceílaõ de patrimottioda 

minha catiua Malaca, vfurpada por 

jugo tyrannico de força de brasona 

injuftiça dos infiéis,Rey do Iamana» 

& de Bintâo,& dos fubditos Reys de 

Andraguiree, & de Lingaa, a ty Siry 

Soltao Alaradim Rey do Achem> & 

de toda a mais terra de ambos os 

mares» meu Verdadeyro irmão pelâ 

ântiga amizade de noíTos auòs.fauo- 

recido por Tello dourado da fanta caa 

fade Meca por bom Ôc fiel Daroez, 

como os datos Moulanas que por 

honra do profeta Noby peregrina- 

faõ com eíleril vida os canfados diaS 

d cila mi feri a: Eu teu cojunto na car- 

ne & fangue te faço faber por meu 

Embaixador,que os dias pafTados da 

fetima Lua deite nouo anno em que 

agora viuemos, veyo a mym com 

grande afronta & trabalho a nobre 

viuua Anchefíny Raynha de Aaru 

ôc com rofto triíte,& olhos chorofos) 

proftrada por terra me difl'e,raígan- 

do as faces com fuas vnhas, que teus 

Capitaés lhe tiniiao tomado leu rey~ 

no, com ambos os rios de Laue Sc 

Paneticão, & morto Alibomcar feu 

marido, com mais cinco mil Am- 

borrajas,& Ouroballocs, gente prin- 

cipal que comfigo tinha, Sc catiuas 

tres mil crianças que nunca pecca- 

rão,as quais cingidas com cordas, Sc 

com as mãos atadas continuamente! 

açoutauao muyto fem piedade, co- 

mo que foraó filhos de mays infiéis, 

pelo qual mouído eu teii irmão á 

proximidade., que o íànto Alcoraó 

nos 
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nos enfina & nos obriga,a recebi de- 

baixo do empar© de minha verda- 

de, para afsi mais feguro me poder 

informar da rezao ou juíliça que pa- 

ra ifl© podias ter, & achando eu em 

í eu juramento não teres nenhua,a re- 

ceby por molher, paraque afsi liure-. 

mente lhe poffa allegar com direyto 

ília aução diante de Deos. Pelo qual 

te peco ôc rogo como teu verdadey- 

i;o irmão, que mandes como bom 

Mouro largarlhe o que lhe tomafte, 

ôc de tudo lhe faças reftituyção fran- 

ca & boa, pois. na ley profeífadade 

noíía verdade a iflò es obrigado, ôc 

quanto ao modo que fe ha de ter na 

entrega difto, que - peço fe fará pela 

forma do regimento que Siribicão 

meu Embaixador te moftrarâ,& nao 

o fazendo aísi, conforme ao que por 

ley dc juftiça te peço, me ey por de- 

clarado comtigo por parte deftafe- 

nhora, à qual por dote meobriguey 

com juramento folenne a defender 

a cauíà de feu defemparo. Chegado 

efte Embaixador ao Achem, elleo 

mandou receber honradamente, ôc 

lhe tomou a carta que lhe trazia,po- 

rem deípois que a mandou ler & vio 

o que vinha nella, o quifera logo 

mandar matar, fe algus dos feus lhe 

nao íoraõ á mão, dizendolhe que íè 

q fizefíe fetia infamia fua muy to gra- 

de. E defpidindoo logo fem lhe que- 

rer tomar o prefente em final de def- 

prezo, lhe refpondeo por eftas pa- 

íauras. Eu o Soltao Alaradim Rey 

do Achem, de Baarrós, de Peedir, 

de Paacetri, ôc dos íenhorios de Da-; 

yaa, & Batas, príncipe dc coda a ter:} 

ra de ambos os mares Mediterrâneo 

& Oceano, & das minas de Menam- 

cabo, & do nono reyno de Anui, 

com juíh cauta agora tomado, a ty 

Rey cheyo de fefta com deíejo de 

duuidofa herança, vy tua carta eícri- 

ta em mefa de voda, ôc pelas incon- 

ílderadas palauras delia conhecya 

bebedice dos teus confelheyros, â 

qual não quifera reíponder, íè mo 

nao pedirão os meus, pelo que te di- 

go que me não defculpes diante de 

ty,que te confeífo que tal louuor nao 

quero, & quanto ao reyno de Aa- 

rú não faíles nelle, fe queres ter vida, 

bafta mandalo eu tomar, ôc fer meu, 

como muy to cedo fera eífe teu. Efe 

cafafte com Ancheíiny tua molher 

acouta de com iíTo te juftificares no 

direyto do reyno qúeja não he feu, 

com cila te ficaras como ficão os ou- 

tros cafados com fuas molheres, que 

cultiuando a terra fe fufíentão do 

trabalho de fuas maòs. Toma pri- 

meyro Malaca, pois que foy tua, Sc 

então entenderas no que nunca foy 

teu, ôc eu te fauorecercy como a vaí- 

fallo,mas não como a irmão por que 

tenomeas. Deita minha grande ca- 

fado rico Achem, ao primeyro dia 

da chegada defle teu homemjque 

logo de mim deípidy, fem o 

querer mais ver, nem 

ouiii^como te el- 

le dirá. 

n ju 
CAP 
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Fem%o <^Aíendez T?i 

XXX li 

ocjue mais pajjou entre elcR>ey 

do iantana, o do Achem 

fobre o negocio defta 

embaixada. 

/ | I "D 

Eípididoo Embaixa- 

dor dei Rey do Iãtana 

có efta refpofta no mef 

n-o dia cj foy ouuido, 

r , —S entre ellescuftuma a 

um notaucldefprezo, tornando 

£ euar coníigo o prefente, que tam- 

5 ? n*° aceytar, para mais 

auiTicto & afronta do mefrno Em- 

^ixador que o trazia, chegou a Ca- 

Par, onde naquelle tempo eftauao 

I ey Encana,o qual quando íou- 

e todas eftas coufas, dizem quefr. 

p°U í^° colérico que affirmauãò os 

eils q por algíías vezes o viraõ cho- 

e,"n iegredo, como homem que 

lr>tira muy to o pouco calo que o ty- 

*anno Achem fizera delle. E tornan- 

°utr.a vez a auer confelho fobre a 

eterminaçaõ defte negocio, íe af- 

entouque por tocjas aSvias lhefi- 

£ e gllcrra como a inimigo capital, 

e entendeílc logo primeyro que 

1 oemie tomar oreyno de Aaru, 

^alezadepuneticaOjantesque 

pfT C 1Cl? 0 ^orcificaíTe mais. E para 

eiCo fez logo el Rey preftes 

n,JV-m°r Pre^eza que foy pofsi- 

ve 1 "aSroífa ornada de duzentas, 
as de remo, de que a mayor par- 

. e''a° Acharas,joangàs, & calalu- 

)« quinze juncos dalto bordo, cõ 

A Aumentos ôc munições,& as mais 

coufas neceíTarias para efta emprefa, 

&pòs nellapOr Capitão mòr o gran- 

de Laque Xemena feu Almirante, 

de quem as hiíloriasda índia fazem 

muytas vezes menção, ao qual deu 

para ella dez.mil homês de peleja, Sc 

quatro mj l;de chuzma, gente muyto 

efeolhida ôc exercitada na guerra. O 

Almirante fe partiologo.com toda 

.efta frota,& chegando ao rio de Pu- 

neticão, onde eftaua a fortaleza dos 
A ' ' ' * • - 4 - -• *- 

inimigos, ac-ometeo por cinco vezes 

àefcalla vifta com trezentas efeadas, 

ajuntando a ífto muytas inuençoés 

de artifícios de fogo,& não a poden- 

do aísi tomar a começou a Bater com 

quarenta peças de artiíhariagroíTa,q 

nunca ceifarão de tirar de dia nem 

de noyte,de maneyra que a cabo de 

íete dias que continuou a bataria, a 

mayor parte da fortaleza foypofta 

por terra,ôc dando logo os inimigos 

o aíTalto,a entrarao muyto valerofa- 

mentc,com morte de mil 3c quatro-* 

centos Aches, de que a mayor parte 

era chegada hum dia antes que efta 

frota chegaí]e,com hu Capitão Tur-« 

co íobnn 10 do Baxà do Cayro, por 

nome Morado Arraiz,o qual tambe 

.aly ficou morto com duzentos Tur- 

cos que tinha comíigo,fem o Laque 

Xemena quererqueíe deííe vidaa 

nenhum delles. E com tanta prefsa 

tornou logo a repairaro quecayra, 

com eftacadas, ôc entulhos de pedra 

em fofsa; em que a mayor parte da 

gente trabalhaua, que em doze dias 

tornou a fortaleza a ficar no eftado 

primeyro,& co dous baluartes mais 

dauentagem. As nouas defta frota cj 

el Rey 



^Peregrinações de 

cl Pvcy do Tantãna fazia nos porros zendo que antes queria morrer co- 

de Sintáo & Campar chegaraó logo 

ao tyranno Rey Achem, o qual te- 

mendo perder o que tinha ganha- 

do,fez logo aparelhar outra de cen- 

to & oitenta vellasjfuftas, lancharas, 
» « \ « • 

& galeotas, quinze gales dc vinte 

& cinco banods1, na qual fez embar- 

car quinze mil homés, os doze mil 

de peleja,a que elles chamão de bai- 

léu, 6c os mais chuz-ma do remo, & 

por general defta frota mandou o 

niefmo Heredim Mafamede que ati 

tes tomara efte reyno, como atras fi- 

ca dito,pelo ter por homem de gra- 

des efpritos, & bem afortunado na 

guerra,o qual fe partio com toda eíla 

frota,& chegando a hum lugar que 

fe dizia AapefTumhee,quatro legoas 

do rio de Puneticão,foube por algús 

pefeadores que ahy tomou,tudo o q 

na fortaleza,& no reyno era paílado, 

& como Laque Xemena eftaua apo- 

derado,aísi da terra como do mar ek 

perando por elle, com a qual noua 

dizem que o Heredim Mafame- 

de ficou muyto embaraçado, por- 

que na verdade nunca lhe parecco q 

os inimigos fizeíTem tanto em tao 

pouco tempo. Tomando então con- 

Telho fobre o que fe deuia de fazer, 

íe affirmou que o voto dos mais fo- 

• ra,quejaquea fortaleza & o reyno 

eraó tomados, & toda a fua gente 

morta,& os inimigos eftauâo taó po- 

derofos no mar, & na terra, que em 

todo cafo Te deuia de tornar, viíto 

náo cftar o tempo conforme ao que 

elles cuydauao, Porem o Heredim 

Mafamede foy muyto contra iíTo,di 

mo homem,que viuer em deshonra 

como mo.lher,porq ja que feu Rey o 

efcolh^ra para aquclle feito,não qui* 

feíTe Deosquç elle perdeíTe pòto da 

opinião que todos tinhaó delle, pelo 

que prometia & juraua pelos oííos 

de-Mafamede, 6c por quantas alam- 

padas continuamente ardiao nàfu? 

capella, de matar por tredor todoo 

que foíVe contra efte féu parecer, & o 

mandar cozer viuo nua caldeyra dc 

breu,como também auia de fazerao 

meímo Laque Xemena: & com eíle 

feruor & aluoroço fe abalou daly do- 

de eftaua furto, com grandes gritas, 

& grande vozaria de eftromentoSj# 

tambores, 6c íínos, como cm femc 

lhantes tempos coftumao, 6c comc' 

teo á vella 6c a remo a entrada ^ 

rio,& chegando à vifta da armada 

Laque Xemena,elle que ja a efte rc- 

po eftaua preftes, & reformado ^ 

muyta «3c boa gente que dc nouo Ih*? 

acudira de Pera, Bintao, Siaca, 

outros lugares ahy comarcãos, aba* 

lou logo do lugar onde eftaua, & 

veyo receberão meyo do rio,& de'* 

pois de fe fazerem de ambas as p^1'" 

tes as faluas acuítumadas de artiH'-1' 

ria, arremeteraõ de voga arrartCn*-''1 

hus aos outros,& como hião deícjr 

los de fe chegarem, abriga fe trauo11 

entre elles demaneyra, que pory' 

pagode quàfi hora & meya,lê 

enxergou melhoria em nenhua 

partes,ate que o Heredim MafarflJ' 

degenerai dos Aches foy morto 

húa bomba de fogo, que lhe deu n°s 

peitos,que logo o fez em dous ped3' 



cos, Com cuja morte osfeus defaco- 

10Çoaião dc cal mancyra, que que- 

rendo voitar para hua ponta que 

^ a ma u ao Batoquirim, com tendão 

e a y feitos todos em hum corpo, 

e "1^eiem torces atè vira noite, cm 

C]ue
J"Cterminauão dc fe acolherem, 

0 °ao niderão fazer, porque a cor- 

a"oa' 9ue cra muytõ gran- 

jC,\os irídio em muytas partes. E 

e a maneyra a armada do tyranno 

he™ toda em poder do La- 

Sue Xemena, fem efeaparem delia 

rna,s que fós quatorze vellas, & as 

ento & feí]ema-& feis forao toma- 

asj & mortos treze mil & quinhen- 

ç
OS 10rnens, afora os mil & quatro- 

CCnt°sque morrerão na tranquey- 

ra* ^egadas eftas quatorze vellas 

ao Achem, lhederaô conta de tudo 

0 SUe paíTaua, de que dizem que fi- 

ou tao trifte, que vinte dias o não 

'° pcíloa nenhua, no fim dos quais 

arretou cortar as cabeças aos Capi- 

au "as quatorze vellas, & a todos 

s mais que nellas vinhão mandou 

apar as barbas,& que fo pena de fe- 

in? n
erra^os vruos daly por diante 

Ih ^empi*e vertidos como mo 

le!cs, tangendo com adufes por 

n e quér que foffem, ôc que quan- 

JUraíTem iobre algua coufa, fofle, 

afs' mC ^C°S traSa meu marido,on 

V CJl vcJa Prazer dos que pary. E 

cs homens vendofeconftrangidos 

* ^um caítigo tão afrontoío, quali 

^ °s^fe deííerrarão, & muytos to- 

araõ a morte com fuas próprias 

* laosj hus com peçonha, outros erv» 

Fernão MendezJPinto. 
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forcandofe, & alguns cfelles a ferro, 

E defta maneyra que tenho conta- 

do, ôc que putitualmente afsi paííou 

na verdade, ficou o reyno de Aaru 

liure de lie tyranno Achem, & em 

poder do Rey do íancana, acè o an- 

uo de mil ôc quinhentos fefíènra Ôc 

quatro,que o meímo Achem com 

hua frota de duzentas vellas> fingin- 

do yr íobre Patane, deu manhoíã* 

mente hua noite no Iantana,onde o 

Rey então eftaua, ôc o tomou às 

mãos com fuas molheres & filhos, 

6c outra muyta gente, ôc os leuou 

catiuos para fua terra, onde de to- 

dos, fem perdoar a nenhum, man- 

dou fazer crueys juíliças, & ao Rey 

com humpao muyto groíTo fez bo- 

tar os miolos fora, & tornou de no- 

no a fenhorear o reyno de Aaru, de 

que logo intitulou por Rey o feu fi- 

lio mais velho,que foy o quedei^ 

pois mataraó em Malaca víndoa el- 

le cercar, fendo Capitão da» fortale- 

za dom Lionis Pereyra filho do Có- 

de da Feira, que lha defendeo com 

tanto esforço, que pareceo mais mi- 

lagre que obra natural, por fer en-: 

tão tamanho o poder defte inimi- 

go, ôc os noíTos tao poucos em fua 

comparaçao, que bem íe pudera 

dizer com verdade que erao. 

.duzentos Mouros para 

cadaChriftão. 

£ CAft 
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C AT*» X X X 11 1. do© tõm da grita, vigiando todos cos 

roítos baixos, para vermos íc podia 

forno indo eu de Malaca para o 

rejno de cPao achej vinte £> 

tres Cbriílaos perdidos no 

mar. 

Q 

ro c 

Gora me quero tornar 

ao propoíito de q hia 

tratando.Sendo eu,co- 

mo ja atras tenho di- 

to,cóualecido da doé- 

trouxe do catiueyro de Siaca,P.e- 

e Faria defejando de me abrir al- 

gú caminho por onde eu vieíTe a ter 

algíía couía de meu, me mandou em 

húa lanchara de remo ao reyno de 

Páo, có dez mil cruzados de íua fa- 

zéda,para os entregara hu feu feitor 

cj là reiidia,por nome Tome Lobo, 

8c dahy me paííar a Patane, que era 

outras cem legoas auante,có húa car- 

ta & hu prefente para o Rey,& tratar 

có elle a liberdade de hus cinco Por- 

tuguefesq no reyno de Sião eftauáo 

catiuos do Monteo de Banchà feu 

cunhado. Partindo eu de Malaca có 

eíle deílenho, aos fete dias da minha 

viagem,fendo húa noite tanto auan- 

te como a ilha de Pullo Timão, que 

pode fer nouentalegoas de Malaca, 

& dez ou doze da barra de pão,qua« 

jfi meyo quarto dalua paíTado,ouui- 

mos por duas vezes hua grande gri- 

ta no mar,& não vedo nada por cau- 

fa do grande efeuro que ainda fazia, 

ficamos todos muyto fufpenfos,porq 

hãofabiamos atinar co que aquillo 

feria, & mareando as vellas, fomos 

guinando para onde cinhamos oiuii- 

mos deuifar o que aquillo fofle. k 

continuando nefta confufaó" obra <3e 

húa hora,enxergamos muyto aoló- 

ge húa couía preta & raia, fem vulto 

nenhum, & não fabendo determinar 

o que feria,tornamos de nouo a auef 

confelhofobreoque niíTo faríamos, 

& com quanto na lanchara não éra- 

mos mais que quatro Portuguefes,os 

pareceres foraó muytos & muyto dif 

ferentes hús dos outros,em que ouue 

requereremme q não quifeífe íabcf 

o q me não releuaua, Sc me foííé paj 

ra onde me mandaua Pero de Faria» 

porque perder húa fó hora daquela 

tempo,era por a viagem em vétura, 

& a fazenda em riíco, ôc eu ficar dá' 

do mà conta de mim íe meacóteceí* 

íe algú defaftre. A q eu reípondy,qi'e 

por nenhúa couía que focedeífe atua 

de deixar de faber o que aquillo era, 

porq fe eu errafie niíTo,como elles di' 

zião, fóaPero de Faria, cuja era a 

lanchara ôc a fazenda, atiia de daí 

a conta, & não a elles que não ti* 

nhão aly mais que fuas peífoas fc' 

mente, em q hia tão pouco como na 

minha. E em quato duraraõ eftas al- 

tercações, quiz Deos q efdareceo* 

menhã,em q diftintamente vimos <1 

era géte que íe perdera no mar,q an- 

dauafobrepaos, então lhe puíemos 

afoutaméte a proa a vella & * remo, 

8c chegandonos bem a elles para qi'e 

nos conhecefsé, gritaraõ muyto alto 

por feis ou íete vezes, lem dizeren1 

outra couíà, fenão, Senhor Dcos 

íericordia, com a qual nouidade f" 

camos 

i 
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^ mos todos<tao c5fuíos& pafmadoà 

q quafí ficamos como fora de nos, ôc 

madãdo muyto deprefía lacar os re- 

meyros da lanchara ao mar,os mete- 

mos todos detro, q erão vinte & três 

peflbas,quatorze Portuguefcs, & no- 

Ue eferauos, os quais todos vinhaò 

taõ disformes nas figuras dos roftos 

** •*" • M 

q metiao medo,& tão fracos q nem a 

folia podião bem lançar pela boca.E 

defpois de ferem recolhidos & aga- 

salhados o milhor q então foy pof- 

fíuel, lhe perguntamos pela cauía da 

fua defauentura: a q hum delles ref- 

pondeo com aífaz de lagrimas, Se- 

nhores, a mim mechamão Fernão 

Gil Porcalho,& efte olho q me vedes 

menos, me quebraraó os Aches na 

tranejueyra de Malaca,quado dafe- 

gunda vez vieraò fobre dom Efte- 

l,ao da Gama, o qual defejando de 

nie lazer merce, por me ver tão po- 

bre como era naquelle tepo, me deu 

licença q folie a Maluco, onde prou- 

vera a Deos q nao fora,ja q cal íuccef 

'°auia de ter a minhayda,porqdef- 

pois cj party do porto de Talãgame, 

Sjie o íiirgidouro da noOa fortaleza 

i ernate, auendo ja vinte &c tres dias 

Slie nauegamos com tempos bona- 

SasA bem còtentes de nós^m hum 

junco que trazia mil bares de cra- 

vo,que valiaò mais de cem mil cru- 

zados,quiz a minha trifte vétura por 

muytos peccadosque contra Deos 

comety, que fendo Noroefte íuefte 

c°m a ponta de Surobaya, na ilha da 

Jaoa,nosdeu hum tempo de Norte 

ião rijo,q com a vaga dos mares cru- 

zados, ôc co grande efcarceo q o mar 

lcuãtou, nos abrio ô junco pela roda 

de proa; pelo qual nos foy forçado 

alijar o conuès,& conédo afsi aquel* 

la noite a aruore íeca,fem moftrar ao 

Vento hum íó palmo de velia,por fe- 

rem infofrincisas refegas q amiúde 

o tempo de fy lançaua, viemos com 

afíaz de trabalho ate meyo quarto 

dalua rendido, cm que fupitamente 

íc nos foy o junco ao fundo, (em d cl - 

]e fe faluarem mais q effcas vinte ôc 

tres peííòas que nos aquy vedes, de 

cento & quaréta & (ete que nellevi- 

nhamos. E haja quatorze dias q an- 

damos íobre eítes paos, fem em to-« 

dos elles comermos mais q hu cafre 

meu q nos falleceo,cõ q todos nos jfu- 

ftétamosoito dias,& inda efia noite 

nos falleceraõ dous Portuguefcs que 

nao quifemos comer,tédo diíío bem 

deneceísidade,porqfem duuida nos 

pareceo qoje ate a menham acabaf- 

femos co a vida eftes miíeraueis tra- 

balhos em cjue nos viamos, 

IA<P. XXXIIII. 

(joftío cheguey no rejno de 'Pão 

com estes perdidos & do mais 

que ahy paffey. 

Sfaz fufpéfos & pafma- 

dos ficamos todos co 

q ouuimos a efte ho- 

me, vendo o trifte & 

miferaucl eftado a que 

chegarão elle ôc feus còpanheyros,&: 

naò deixou tãbé de nos efpatar muy 

to ver o meyo por onde noftò Senor 

por íua milericordia os quiz faluar 

tão milagroíamete, «Scihe demos to- 

Kz dos 
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dos por iffo muytos louuorcs,&os no 

nos hofpedes confolamos, & anima- 

mos f az éd ol he acjllas ch r i ftãs lembra 

ças q a noíla pobre capacidade então 

noseníinou. £ cambem partimos c6 

elles dos vertidos que tínhamos,c5 q 

elles ficarão algum tanto repairados 

naquella falta, & deitandoos nas ca- 

mas em q do rmiamos, lhes fizemos 

os remedios que nos pareceo q lhes 

podcriao aprcueitar para repouíàre, 

porque elles,pat ece que por nâo dor 

mirem auia ranço tempo,vinhão tao 

aruoados das cabeças que cahião no 

chão com hús eftremecimientos de 

maneyra que por húa grande hora 

nãocornauao em fy. Daquy defta 

paragem nos fomos demandar a bar- 

ra de Pão, onde chegamos quaíí à 

meya noite que furgimos na boca da 

barra defronte de húa pouoação pe- 

quena que íe dizia Campalarau, & 

como a menham foy clara, nos fo- 

mos a remo pelo rio acima até a ci- 

dade,^ leria daly pouco mais de húa 

legoa5onde achamos o Tomé Lobo, 

cf,como diíTe, ahy reíidia por feitor 

do Capitão de Malaca, a que entre- 

guey a fazenda q leuaua. E nefte dia 

nos falleceiao tres Porcugueíes dos 

ouatorze q achamos perdidos, hum 

dos quais ioy o Fernão Gil Porcalho 

Capitão do jjúco)& cinco moços Chri 

ílaõs,os quais todos lãçamos de noi- 

te ao mar,cõ penedos atados nos peis 

& nos pefcoços paraque fefoíTem ao 

fundo,porq na cidade nolos não qui- 

íèrão deixar enterrar, có quãto To- 

mé Lobo lhe daua por iíTo quarenta 

cruzados, dado por razão q ficaria a 

ífoes de 

terra maldita, & incapaz de poder 

criar coufa algúa,por quãco aquelJes 

defútos não hião lanados do mtiyto 

porco q tinhão comido, q era o mais 

grane & inorme peccado q quãtos na 

vidafe podião imaginar: aos outros 

deftes perdidos q ficarão viuos, aga- 

falhou o Tome Lobo,& os proueo & 

todos muyto abaftadaméte de tudo 

o q lhes foy neceííario até còualece- 

re,& fe ire para Malaca. Daly a algús 

dias queredoeu feguir minha viage 

paraonde leuaua determinado,q era 

ate Patane, o Tome Lobo mo não 

conímtio,pedindome muyto q o não 

fizeííe,porq me affirmaua que íe na o 

auia por feguro naquella terra, por 

lhe dizerem que hum Tuão Xerra- 

faó, homem muyto principal nelía, 

tinha jurado de lhe pòr o fogo à ca- 

ía,para o queimar dentro có quanta 

fazenda nella eítiueííe, por dizer que 

em Malaca lhe tomara hum feitor 

do Capitão cinco mil cruzados em 

beijoim, & feda, & aguila, a muyto 

menos preço do que valia,& lhos p3' 

gara em roupa podre a como quiíê- 

ra, pelo q dos cinco mil cruzados de 

emprego, q em Malaca valião mais 

de dez mil, a fora o retorno de boas 

fazendas q de lá pudera trazer em 9 

mòtaria quafi outro tanto de ganho, 

não tirara mais q fòs íetecétos cruza' 

dos. E q ja por duas vezes o tinhão 

tentado com arroydo feytiço, fóa 

% fim de elle íayr fora,& o matarem n» 

1 briga,pelo qual fendo cafo q focedef- 

fe algúa coufa daquellas de q fe te- 

mia, não 1 eria mao acharme eu aly 

para faluàr a fazenda que aly tinha» 
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PorS nao perde (Te á mingoa,a que 

CL,i «cfpois de lhe dar algúasrezoés 

p°r minlia parte,q me elle náo cjuiz 

aceitar,dandomeíempre outras em 

c°nuario das que lhe eu daua, lhe 

Vlrn ern fim a dizer,q fendo cafo cjue 

?, 1T,,Uaflem,como elle dizia,a fim de 

, e roi,barem aquella fazenda, q on« 

e poderia eu efeapar q me não fizef- 

3? 

yr liuremence pafa onde leuaua mi- 

nha derrota, o que elle aceitou, & 

delia maneyra ficamos ambos bem 

auindos. 

f AT. XXXV. 

em o meimo? E que íe tinhaaqucl-» 

a noua por tao certa como me affir- 

maua,q p0rq deixaua yr aquelles on 

ba 

refpondeo: Sabe Deos quãoarrepen 

Portugucfes, ou porq não fe em- 

^auacom ellespara Malaca? a q 

1 o eu eílou diíTò,mas ja q o eu não 

^ como dizeis, fazcy vos agora ifto 

c vos eu peco, & requeyro da parte 

oienhor Capitão, aque logo ev de 

eiler, & dar conta de todas eftas 

C0l,'as que paífey com vofeo, & elle 

Vos n^o ha de ter a bem deixardefme 

acluy ío cõ fua fazenda,q não he tão 

P°uca q não pafie de trinta mil cru- 

^dosde emprego,& meus quaíiou- 

tlos tat;os. Eu,vedo me afsi còfufo en- 

tle ° reclllerinieto q me elle fazia pa- 

ra ncar,& o perigo q eu corria íe ficaf 

f'51'10 ^elabia determinar a qual 

yes dous eftremos me inclinaffe, 

Pe oqual, defpois de lançar minhas 

Coc^s,me íoy forçado por melhor re- 

n io,vir a c°ncerto cõ elle porefta 

^aneyra,q fe dentro de quinze dias 

enao auiafíe para fe embarcar co- 

niIgo.naquelÍa lanchara paraPata- 

ne> com a fazenda feita em ouro 8c 

Pararia,de que então auia na terra 

jípuyta quantidade, afsi de hua cou- 

4 como de outra^ue cu me pudeffe 

Como el '^Rpy de Tao foy morto, 

quem o matou,<&> a razão por* 

que, & do q então nosfocedeo 

a Tome Lobo & a mim. 

Omè Lobo íe deu tan- 

ta prefla em vender 

a fazenda,como quem 

fe temia do que lhe ti- 

nhão certificado,& fez 

tão bõ barato delia, que em menos 

de oito dias as caías eftauão dei peja- 

das de toda a roupa,& não querendo 

tomar pimenta,nem crauo, nem ou- 

tra droga nenhua que pudeílè fazer 

pejo, a trocou fomente por ouro de 

Menancabo, & por diamantes que 

ahy tinhão vindo nos jurupangos 

de Laue, & de Tanjampura, 8c por 

algíías pérolas de Borneo & Solor. 

E tendo ja quafi tudo arrecadado, 

com tenção de nos embarcarmos 

ao outro dia, ordenou o demónio 

que aquella noite logo feguinte a- 

conteceíTe hum cafo aifaz elpantofo, 

o qual foy que hum Coja Geinal 

Embaixador dei Rey de Borneo que 

auia ja tres oii quatro annos q refidia 

na corte dei Rey de Pão,& era home 

muyto rico, matou a el Rey,pelo a- 

char cò fuá molher, pelaqual caufa 

foy tamanha a reuolta na cidade, 8c 

em todo opouo,qnão parecia coufa 
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dehomcs,fe nao de todo o inferno 

junto; vendo então algús vadios & 

gente ociofa, deíejofa de tais fucccf- 

fos como aquelles, que o tempo õc a 

occafíaó era então muy to accommo- 

dada para fazerem o que antes co 

temor do Rey não oufauao, fe ajun- 

taraó nua grande companhia quaíl 

quinhentos ou íeifcétos deftes, 8c em 

tres quadrilhas fe vieraó à feitoria on 

depoufauao Tome Lobo, & abal- 

roando as caías por féis ou fçte par* 

tes, nolas entraraó por força , por 

mais que as nòs defendemos, 8c na 

defeníaõ delias foraó mortas da nof- 

fa parte onzepeíToas, entre as quais 

foraó os tres Portuguefes q eu trou- 

xera comigo de Malaca, & o Tome 

Lobo elcapou com féis cutiladas, de 

hiía das quais lhe derrubaraó a face 

direita atè o pefcoço, de que efteue 

à. morte, pelo que a ambos nosfoy 

forçado largarmoslhe a poufada co 

toda a fazenda que nella auia, & re- 

colhermonos à lãchara,na qual prou- 

ue a Deos que efcapamos com mais 

cinco moços, & oyto marinheyros, 

porem da fazenda não efcapou nada, 

a qual fó em ouro & pedraria paíTa- 

ua de cinquenta mil cruzados. Na 

lanchara nos deixamos eítar ate que 

foy menham com aíTaz de affliçao, 

porem com boa vigia, para vermos 

o em que paraua a grande vniao que 

geralmente auia em todo o pouo, 8c 

vendo que hia o negocio cada vez 

para pior,ouuemos por milhor con- 

íelho paíTarmonos daly para Pata- 

ne, que pormonos a riíco de nos a- 

cabarem aly de matar, como fizeiaò 

■çoes de 

a mais de quatro mil pefloas. E par- 

tindonos logo daly, dentro de feis 

dias chegamos a Patane, onde fo- 

mos bem recebidos dos Portuguefes 

que auia na terra, aos quais demos 

conta de tudo o que acontecera en* 

PaÓ,& do mao eftado em que ficaua 

a miferauel cidade,de que todos me 

ftraraó pefarlhes muyto, & queren- 

do fazer fobre ifto algua coula, mo* 

uidos fomente do zelo de bós Portu- 

guefes,fe foraó todos a cafa dei Rey» 

& le lhe queixaraó muyto da fem 

razão que fe fizera ao Capitão dc 

Malaca, & lhe pediraô licença para 

fe entregarem da fazenda que lh* 

era tomada, o que el Rey lhes con- 

cedeo leuemente, dizendo : Razáo 

he que façais como vos fazem,& 

roubeis quem vos rouba>quãto mais 

ao Capitão de Malaca, aquém to- 

dos fois tão obrigados. Os Porcu* 

gueíes todos lhe deraó muytas gra- 

ças por aquella merce; & tornando^ 

para fuas cafas, aíTentaraõ que fefi' 

zeíTe reprefa em toda a couía quea- 

chaífem fer do reyno de Paõ,ate qi)C 

de todo fe fatisfizeííe aquella perda. 

E daly a noue dias fendo atufados q 

no rio de Calantão,q era daly dezoi- 

to legoas,eftauão tres juncos da Ch'" 

na muyto ricos,de mercadores Mof" 

ros naturais do reyno de Paó, que co 

tempo contrario fe vieraó aly meteO 

ordenaraó logo de armarem fobre 

elles. E embarcandofe oitenta Por- 

tuguefes dos trezetos que então au'3 

na terra,em duas fuftas, 8c hum na" 

uio redondo,bem aparelhados de £0* 

das as coufas neccífarias â empreía q 

leuauaó, 



kuaiíao, fc partirão daly a tres dias 

com grande prefla, por lè temerem 

c ue fe Foliem íentidos pelos Mouros 

da terra deíTem auifo aos outros 

louros queclles hião bufcar.Deílas 

tres embarcações era Capitão mòr 

fluni Ioaõ Fernadez Dabreií, natural 

®a ilha da Madeyra,filho do amo dei. 

Rey dom íoaò,que hia «o nauio re-' 

«ondo, & leuaua comíígo quarenta 

ioldados,& das duas fuftas eraò Ca- 

pilés Lourenco de Goes, & Vafco 

errnento fèu pri mo,ambos naturaes 

«a cidade de Bragaça,<Sc todos muv- 

t0 esforçados & práticos na milícia 

naual. Ao outro dia feguinte chega- 

do eíles noffos nauios ao rio de Ca- 

ntão, &c vendo que cftauao furtos 

le os tres juncos de que tiuefao 

*j°uas,os cometeraò muyto esforça- 

arnente, & com quanto os de détro 

*rabalharaò quanto puderaõ pelos 

e cnderem, em fim não lhes apro- 

ntou nada, porque em menos de 

1Ua "ora forao todos rendidos com 

*jioite de fetenta & quatro delles, & 

os noílos tres fomente, mas ouue 

^uytos feridos. E náo trato de par- 

'Clllaijzar aquy o que híis ôc outros 

^craõ, por me parecer deínecefTa- 

10i omente direy o que me parece cj 

azi"naisao cafo. Rendidos ôc toma* 

os os tres juncos,os noíTos fefízerão 

vc 'a,& fe fayrão do rio, leuãdo os 

{Un,cos c°mfigo,porque ja nefte tepo 

u° aa tGria e^aua amotinada,& na- 
'egando daly paraPatane com bom 

^ntojchegarão lâ ao outro dia qua- 

1 a vefpora,& furtos, faluaraõ o por- 

°c°m grande fefta & eftrondo de 

'CKÍ ende* 

IS 

artilharia,a que o§ Mouros da terra 

não cinhão paciência. É com qi:anto 

erão de pazes & íe dauao poí" rtoíTós 

amigos, todauia trabalhar aôquanto 

foypofsiuel, com peitas que deraóa 

os regedores, & aos priuados de cl 

Reyjpara cjue fizeífem com elle que 

nos acoimafíèo feito, & nos lançaíTe 

fora da terra, o que el Rey não quiz 

fazer,dizendo,que por nenhum caio 

átiia dequebraf as pazes que fensan-» 

tepaííãdos tinhão feitascom Malaca, 

mas queredofe fazer terceiro,& me- 

ter a mão entre nos & os tomados, 

nos pidio que íatisfazendo os tres 

Nccodàs fenhorios dos juncos o que 

em Pão fe tomara ao Capitão de 

Malaca,lhes largafTem lrurcmente às 

fuas embarcações, o que o loão Fer- 

nandez Dabretí, & os mais Portu- 

guefes outorgaraó pelo muyto defe- 

jo que virão que el Rey tinha diíTo, 

de que fe elle moílrou muyto con- 

tente,& lhes agardeceo aquellaboa 

vontade com muycas palauras.E de- 

ita maneyra fc cobraraó os cinquen- 

ta mil cruzados que Pero de Faria ôc 

Tome Lobo tinhaó perdidos, ôc oS 

Portuguefesficaraõ na terra có cre- 

dito & nome honrofo, &c muyto te- 

midos dos Mouros. E eftes tres jun-< 

cos que então fe tomarão,fe affirmou 

?or dito dos que vinhão nelles, que 

'o em prata traziao duzentos mil 

tacis, que faõ da nofTa moeda tre- 

zentos mil cruzados, a fora 

outra muyta fazenda, 

deq vinhão bem 

carregados^ 

E 4 CAP, 
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QAT. XXXVI. car cípediente por qualquer via que 

fóflepofsiuelj & fov acófelhado por 

algús homes mais anriguosna rerra q 

a mandafíe a Lugor, que era húa ci- 

dade do reyno Sião mais abaixo pa- 

ra o norte cem kgoas, por íer porto 

rico,& de grande efcala, em que aui* 

grande íoma dejúcos da ilha da laoa, 

dos portos du Laue,Tanjampura,Ia- 

para;Dcmaa,Panaruca,Sidayo, Paf- 

íaruão,Solor,& Borneo, que a troO 

de pedraria & ouro coftumauão» 

comprar bem aquellas fazendas. An- 

tonio de Faria parecendolhe bc efte 

confelho,determinou de o fazer afsi» 

& ordenando logo ahy na terra hú? 

embarcaçaó para a mandar, porquc 

a fuftaemque viera não cftauapara 

iíTo, fez feu feitor hum Chriftouáo 

Borralho homem bem entendido na 

negocio da mercancia, com o qual 

foraò dezaíTcis homes chatins,& lol- 

dados com fuas fazendas, pareceu* 

dolhes que pelo menos fariaódehu 

íeis ou fete, aísi no que leuaíTem co- 

mo no que trouxeíTem, na qual yda, 

o pobre de mim acertou de fer hum 

dos deita companhia. Partidos da- 

quy hum Sabbadopela menham, & 

nauegando fempre ao longo da co1 

ftacom ventos bonanças, chegamos 

à barra de Lugor a quiçira feira fe* 

guinte pela menham. E (urgindo na 

boca do rio,nos deixamos ahy eíhf 

todo aquelle dia, enformandonos 

muyto miudamente do que conui' 

nha,alsi para a mercancia, como pa- 

ra a íegurança de noíTas pefloas. E as 

nouas que ahy achamos foraó tao 

toas, que na veniaga eíperauainos 

de 

!&■ 

T)e hum trisle cafb que na barra 

de Lugor nos acontece o. 

Vendo ja vinte & feis 

dias que eu eftaua a- 

quy em Patane acaba- 

do de auiar húa pouca 

de fazenda que viera 

da China para me tornar logo, che- 

gou húa fufta de Malaca, de que vi- 

nha por Capitáo hum Antonio de 

Faria de Soufa,o qual,por mandado 

de Pero de Faria, vinha a fazer aly 

certo negocio com el Rey, & aííen- 

tar com elle de nouo as pazes anti- 

guas que tinha com Malaca, & agra- 

decerl ic o bom tratamento que no 

feu reyno fazia aos Porcuguefes, & 

outras coufas a efte modo de boa a- 

mizade,importantes ao tempo,& ao 

intereííe da mercancia,que na verda- 

de era o que mais fe pretendia que 

tudo,porem efta tenção vinha rebu- 

çada com hua carta a modo de em- 

baixada,acompanhada de hum pre- 

fente de boas peças, mandadas em 

nome dei Rey noíTo Senhor, & â cu- 

fta de fua fazenda,como he cuftume 

fazerem os Capitaés todos naquellas 

partes. Efle Antonio de Faria trazia 

hús dez ou doze mil cruzados em 

roupas da índia que em Malaca lhe 

empreitarão,as quais eraõ de tão mà 

digeftao naquella terra,que não auia 

pefloa que lhe prometeíTe nada por 

cilas, pelo que vendofe elle de todo 

defefperado de as poder gaftar, de- 

terminou de inuernar aly até lhe buf 
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de dobrar o dinheyro cjuaíi ieisve- 

r zes, & no mais auia fegu rança para 

to os,com liberdade & franquia por 

todo aquelle més de Setembro, con • 

*orme ao eftatuco do Rey de Sião, 

poi fer o mès das C,umbayas dos 

e)s. E paraque fe ifto milhor en- 

ncce^ari0 faberfe que em 
loda çftacoftado Malayo,&por de- 

do íertao domina hum grande 

ey^ue por titulo farnofo fobre to- 

dos os outros íe chama Prechau Sa- 

je^Emperador de todo o Sornau, q 

'e nua prouincia de treze reynos a q 

vulgarmete chamamos Sião, ao qual 

ao logeitos,& pagaó pareas cada an 

no catorze Reys pequenos, os. quais 

P?rcoftuqie antigo eraó obrigados 

a >tem peíToalmente todos os annos 

acidadeOdiaa metropoli deite im- 

pério Sornau,& reyno Sião, lcuar ef- 

páreas que eraõ obrigados pagar, 

azeremlhe a çumbaya, que era 

.c,Jâremlhe o trepado que tinha na 

C1nta. E porque efta cidade eftá cin- 

zenta legoas pela terra dentro,& as 

^°tientes do rio faó muyto grandes, 

Peaqual razão fe acontecia inuer- 

aretn]àeftes Reys muytas vezes, 

orn muyta defpcía de Tuas fazendas, 

orrnado o Prechau Rey de Sião 

' £ Por petição que todos os cator- 

darlhe eíírrfiZera-Ó,°U'C P°r U mU" 
le elta lugeiçao tao graue nou- 

attiais leue, & ordenou quedaly 

P0r diante ouuefle nefta cidade de 

, hum Viforrey, aque em fua 

goa chamão,poyho, ao qual eftes 

vj^ze Reys de tres em tres annos 

c em peíToalmente dar obedien* 

kzJPhito. ff 

cia,como antes cuíhimauao dar a el 

Rey,& pagaííem então por junto to- 

dasas pareas que cadn. hum deuelfe 

de todos tres annos, & que naquelie 

mès em que elles vieífem dar aquel- 

la obediencia,os franqueaua em íuas 

fazendas, & a todos os mais merca- 

dores que naquelie mès entraíTem & 

faiílèm,afsi naturaescomo eftrangei- 

ros. E porque na conjuncaô em que 

aquy thegamos,como atras difl'e,era 

o tempo deita franquia, eraó tantos 

os mercadores que vinhaó de todas 

as partes,que fe affirmaua ferem en- 

tradas nefta cidade paíTante de mil 

& quinhentas embarcações de diuer* 

fãs partes com infinidade defazédas 

ricas. E efta he a noua que achamos 

quando furgimòs na boca do rio, cò 

a qual ficamos todos bem aluoroça- 

dos tk contentes, & determinamos q 

tanto que vieffe a viraçaó entrarmos 

para dentro, poremquiza defauen- 

tura por noílos peccados,que não vif 

femos ííto que tanto delcjauamos, 

porque fendo quaíi às dez horas, ef- 

tando ja para jantar,& com a amarra 

a pique para em acabando nos fa- 

zermos àvella,vimos vir de dentro 

do rio hum junco muyto grande fó 

co traquete, &mezena, &em empa- 

relhando com nofeo furgio,hú pouco 

a balrauento donde nos eftauamos,&: 

tanto que foy furto,conhecendo que 

éramos Portuguefes, & muyto pou- 

cos^ nos vio a embarcaçaõ taó pe- 

quena,arriando da amarra,fe deixou 

defcayr fobre nos, Sc igualandofe co 

a noffapfoa pela banda daftribordo 

nos lanhou doiis arpeos talingados 

era 
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em duas cadeas de ferro muyco com- CAT. XXXVII 

pridas com que nos atracou a bor- 

do. E como a íua embarcação era 

muy to grande, & a noíla muy to pe- 

quena, lhe ficamos metidos debaixo 

da cEorja dos efcouues de proa. Sain- 

1^1 fi 1 "" ** C* 

Do cjue paffhnos os três cowpa- 

nhejros dcfpois que nos mete- 

mos pelo mato dentro. 

do entaõ da tolda, onde ate então el- 

tiueraó efconoidos, obra de ietenta 

ou oitenta Mouros, entre os quais a- 

uiaalgús Turcos de miftura, deraó 

Bua grande geita, & apos ella foraó 

tantas as pedras,os zargunchos, as la- 

cas, 8c as chuças de arremeífo fobre 

nòs,que parecia chuua que cahia do 

• Ceo,com que logo em menos de hú 

credo,dos dezaíleis Portuguefes que 

éramos, os doze foraó mortos com 

maistrinta & íeis moços& marinhey 

ros. Os quatro que eícapamos nos 

lançamos ao mar,onde íe afogou lo- 

go hum dclles, & os tres fomos ter a 

terra bem efcalaurados,&: faindo por 

hua vaia onde atolauamos atè a cin- 

tados metemos pelo mato. Os Mou- 

ros do Iunco,eritrando logo na noíla 

cmbarcacaó,acabaraó inda de matar 
> ' r 

hus feis ou íete moços que no con- 

uès acharao feridos, íem a nenhum 

quererem dar vida. E metendo no 

junco com amayorpreífaquspude- 

raõ toda a fazenda quanta acharao 

na embarcaçaó, lhe fizeraó hum ró- 

bo,com que a meterão no fundo, E 

largando á amarra & os arpeos da 

abalroa com que nos atracaraó, fe 

fizeraó logo â vella,porque ar- 

recearaó poderem íer 

conhecidos^ 

S trescompanheyresq 

eícapamos daqlla defa- 

uentura, vendonos afsi 

feridos,& fem remedio 

nenhum, nos pufemos 

todos a chorar,& darmos muy.tas bo 

fetadas em nòs,comohomés deíafsi- 

fados,&pafmados,do que tínhamos 

viíto auia menos de meya hora, & 

delia maneyra paílamos aquelle tri- 

fte dia. E vendo que a terra aly era 

alagadiça,& cheya de muytos lagar- 

tos 6c cobras,ouuemos que o melhor 

coníelho era deixarmonos aly ficar 

também aquella noite, a qual paliá- 

mos atolados na vaia ate os peitos, 

& ao outro dia, fendo ja menham 

clara nos fomos ao longo do rio atè 

hum efteiro pequeno, que nos não 

atreuemos a paílàr,afsi por fer muyto 

fundo, como pela grande fomade 

lagartos que nelle vimos: 6c aly pai- 

íamos também a noite com aflaz de 

trabalho, no qual continuamos mais 

cinco dias,fem podermos yr atras ne 

adiate,porfer tudo apaulado, &che' 

yo de grandes cruaçais, 6c neíte tepo 

nos falleceo hum dos companhey- 

ros,por nome Baftião Anriquez ho- 

mem muyto honrado 6c rico,5c que 

na lanchara perdera oito mil cruza- 

dos, Os outros dous que ficamos lo- 

mente,que éramos Chriílouao Bor- 

ralho & eu3 nos pufemos a chorar a 

borda. 
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b°rda do rio encima do morto mal 

cnterrado, & janefte tempo tão fra- 

cos cjue nem tallar podíamos,&com 

terminação de acabarmosaly effas 

poucas horas que cuydauamosq nos 

cauao de vida. Ao outro dia,que era 

® ictimo de noíía de(auetura,ja quaíi 

0 P0^0 vimos vir a remo pelo rio a- 

C,m.a húa barcaça carregada de fal,& 

Penongando de júto de nos,pidimos 

e joelhos aos remeyros q nos quifef 

er,i tomar, elles quando nos virão, 

Pararão hum pouco,cos olhos poftos 

em nòs4como efpantados de nos ve- 

rei^ damaneyraque eílauamos em 

J0e hos, & com as mãos leuantadas, 

cotno quem fazia oração,& fem nos 

re ponderem,fizeraò moílra de que- 

re,ern íeguir íeu caminho,a cj ambos 

vozes, tornamos a 

* _ Ir com muytas lagrimas que nos 

®Jao deixaílem aly morrer. Ao tom 

1 e tes noílos brados íahio de debai- 

Xo do toldo húa molher ja de dias, 

*ju£n°afpeito & na grauidade de fua 

Pe 'oanioftraua bem Ter quem def- 

P°IS íoubemos que era, a qual em 

os vendo da maneyra que eífcaua- 

o pS)C°mo quem íeapiadaua de nos, 

c condohia de noíTa deíaueutu- 

t* ^as bridas que lhe molhamos, 

°niando hum pao na mão, fez che- 

oar a barcaça a terra, & por tres ou 

M atro vezes deu nos marinheyros 

doT C^e,Porclue refufauão. E faltan- 

á° ^e^es em terra nos tomarão 

]^S c°^asi&:nos meterão dentro.Efta 

molher em nos vendo afsi 

Çj
r ?s» & corn as camifas & calções 

llu° cos em lama & em íàngue, nos 

\ á "'w- ]8 

madou logo lanar com muytcs bal- 

desde agoa, Sc dar a cada hum íeu 

panno com que por então nos cubri- 

mos,& fazendonos aílentar junto de 

fy, no*s mandou trazer de comer, 8c 

ella meíma nolo diante por fua 

mío, & nos dijGTe, comey vosoutros 

pobres eftrangeyros, &c não vos def- 

coníoleys por vos verdes deflfa ma- 

neyra; porque aquy eftou eu, qiou 

molher & não tão velha que palie de 

cinquenta annos, & ha menos de 

feis quemevycatiua & roubada de 

mais de cem mil cruzados que tinha 

de meu,& com tres filhos mortos, 8c 

.hum marido aquém queriarnaisq 

aos olhos com que o via, & todos al- 

ÍÍ pay como filhos, & dous irmãos, 

ôc hum genro vy defpedaçados nas 

trombas dos alifantes dei Rey de 

Sião,& co vida caníada & trifte coey 

todos eftes males &c deigoftos,& ou- 

tros quafi tamanhos,quais forão vec 

pela meíma maneyra tres fil has don- 

zellas,& minha may, & meu pay, 8c 

trinta 8c dous parentes meus fobri- 

nhos Sc primos, metidos em fornos 

aceíos, dando tamanhos gritos que 

rompião o CeOjparaque Deos os va- 

leíle naquelle tormento tão infofri- 

uel,mas forão meus peccados tama- 

nhos que cerrarão as orelhas à cle- 

mencia infinita do Senhor de todos 

os fenhores,paraque não ouuiíTe efta 

petição que a mim parecia íèrjufla, 

mas na verdade o que elle ordena ií- 

ío he o milhor. A ifto lhe reíponde- 

mos nós que por peccados noflos 

permitira Deos vermonos daquella 

maneyra: a que ella,também com 

muytas 
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muytas lagrimas, que lhe naofalca- 

não então aísi como a nós,di(Te, bom 

he íempre em voíTas adueríídades 

jufh ficardes os coques da mão do Se- 

nhor,porque nefla verdade confeíla- 

da dc boca,& ■ \ de coracão,com 

confiada firme ôc limpa, eftà mujfas 

vezes o premio de noíTos trabalhos. 

E difcorrédoafsi poríua pratica, nos 

perguntou pela cauía da noíTa defa- 

iiétura, ôc de que maneyra viéramos 

ter a aquelle miíerauel eftado : nós 

lhe contamos então tudo o como paf 

fara,mas que não conhecêramos que 

gente era a que nos fizera aquillo, ne 

íabiamos a rezão porque no lo fize- 

ra. A iíto reíponderao os feus, que 

aqtiellejunco grande que dizíamos 

era de hum Mouro Guzarate por no 

me CojaAcem,q aquella menham 

íayra do rio,& que hia carregado de 

Brafil para a ilha de Ainaó. A hon- 

rada dona,batendo então nos peitos, 

por final de grande eípãto,diíTe, que 

ine matem,fe aísi não he,porque efíe 

Mouro que vos outros dizeis fe ga- 

bauapublicamente aquém o queria 

ouuir,que da geração deftes homes 

de Malaca tinha mortos por algiías 

vezes húa grande foma, ôc que lhe 

queria tamanho mal que tinhapro- 

metido ao feuMafamede de matar 

inda outros tantos. Nós,efpantados 

de luia coufa tão noua,lhe refponde- 

mos, que lhe pedíamos que nos dif- 

fefie que homem era aquelle,ou por- 

que dezia que nos queria tamanho 

mal: a que elladiíle, que do porque 

não fabia mais que dizer elle que hu 

noílò grande Capitão por nome Ei- 

tor da Sylueira, lhe matara feu pay, 

& dons irmãos, em húa naoquelhe 

tomara no eílreiro de Meca,vindo de 

Iudaa para Dabul. E por todo o ca- 

minho nos foy cotando outras muy- 

tas particularidades do grande ódio 

que nos tinha aquelle Mouro,& do q 

em noííb vitupério contaua de nos. 

CA t. xxxvm. 

Quem era eílá rnolber com qtteni 

hiamoscomo nos mandou fará 

Patane^ do que fe* ^Antonio 

de FariaJabida a noua da nof- 

. Ja perdição, da falecia 

que lhe tomarão. 

Ar ti d a eíta honrada 

molher daquy deite 

lugar onde nos acha- 

ra, íe foy à vella Ôc a 

——i—> remo pelo rio acima 

obra de duas legoas,atè chegar a húa 

aldeapequena,onde dormioaquella 

noite,ôc como ao outro dia foy me* 

nham íe partio para a cidade de Lu- 

gorque era adiante cinco lego as, à 

qual chegou quafi ao meyo dia, & 

defembarcando em terra fe foy para 

lua caía,& nosleuou configo, ôc com 

ella eíliuemos vinte ôc tres dias mu/ 

to bem curados,ôc prouidos de tudo 

o neceííario com muyta abartança* 

Efta molher era viuua, Ôc da geracáo 

honrada; ôc íegundo defpois íõubc- 

mos, fora molher do Xabandar dc 

Preuedim,que o Pate de La Tapai* 

Rey de Quaiiuão na ilha da ia©3, 

matar* 



noHa^n«C!dade de Ba"chânoan- 

chm & 30 temPoclue nos a■ 

vi^Tney"<5UCKnhocó"d°. 

na I, m Jll"co leii que eftaua 

s a„
a7a/ar-re8ado defal- & P°"« g'Mde,& n.io poder palTaro banco, 

oU 
CfCgaUa pouco a pouco nal 

qwll* barcaça Paflàdos os vinte & 

noíT 'cS lUe e'em clUe prouue a 

cem° 1ue detodo conuale- 

Pin? "0L achamos cm diípoflçáo 

j . cam|nnar, nos encomendou el- 

hia nUm mercac^or ^eu parente que 

ta &• >ra Pfane' 1ue cra da'y oitcn- 

comr'nCO Scas' 0111'1' nos meteo 

ell«i l^r nUrn.ca^a^ de remo em q 

gianT °,hia- E nauegando por hu 

SumheeT agi°a d°ce'cl"e fe dizi:l 

dias a °' clieSani0S afete 

Íari atane- ^ como Antonio de 

do n ,a cos °^los longos efperã- 

2en5°rnaS'OLI Por recac'0 fua fa- 

ta, a,Cant;o que nos vio, & lhe con- 

DaíT? j °r^Ue Pa^aud,ficou todo tref- 

?ao^
remrp°derfalar'p°fer- 

fte tPn C mais dc meya hora- E ja ne- 

quen-PO(;sPortugueres erao catos 

•n^yorn! 10,?",cafas'Porclue da 

tnfte J P'?rcc dc"cs leuaua fazenda a 

Cila U a ,ancliara; & aísi O cabedal q 

2ados 'rfU Pa^aua feflenta mil çru- 

Prati í* ^ a may°r Patte era cm 

ellaoUm°eA ?ara ^ comPrar co 
nconio de Faria vendofe 

2e miln Ulm reme^'°A cos Teus do- 

emDrcíírU-a^0S °lue em Makca lhe 

§ús conf ?0 rou^adosi queredoo al- 

dc°.que° l' ncftaPerda'lhes reíPÓ- 

atreiiil confeífaua que fe não 

tornara Malaca a verorofto 

Fernão Mendoz Tinto. 
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dos í cus ac redores, porque arreceaua 

que o quiieíiem el es obrigar pelas 

efenturas que lhes cinha feito a lhes 

pagar o quc lhes deuia,o que elle en- 

tão por nenhiia via podia fazer. Pelo 

que lhe parecia ler mais razão vr buf- 

carquem lhe tomara o feu, qL,e dei • 

xar de pagar a quem lho empreitera, 

L logo publicamente perante todos 

uraméto nos íantos Euãgelhos, 

& ciiílè,que alem do que juraua,pro- 

metia também a Deos de yr logo 

daly em bufea de quem lhe tomara 

lua fazenda; o qual lha auia de pa- 

gar ao galarim, ou por bem, ou por 

mal,indaque por bem ja entendia q 

fiao podia fer por nenhúa via, porq 

quem lhe matara dezaíTeis Portu- 

guefesjd: trinta Sc íeis moços & rna- 

linheyros Chriftáos,naõ éra razaó q 

paílãílè taó leuemente fem algum 

caíí igo,porque fe afsi não fo(Ie,cada 

dia nos fariaó hfia,& outra, & ccnto 

femelhances a efta. Os circundantes 

todos lhe Jouuaráo muyto aquella 

determinação, & íe lhe oíferccerao 

paraaquelJa empreíà muytos homes 

mancebos,& bos íoldados, outros 

com empreftimo, de dinheyro para 

íe armar, & fe prouer do neceífario. 

Llle accitou entaõ de feus amigos e- 

ftes oferecimentos que lhe 

&com amayor breuidadeque po- 

de fe fez preftes,& dentro de dezoito 

dias ajuntou cinquenta & cinco fcí- 

dados.- Keíía yda foy também ne- 

ceíTario yr o pobre de mim, por me 

ver fem hum ío vintém de meu, ne 

quem mo deífe nem empreítaíTe,& 

d eu er em Malaca mais de quinhen- 

tos 



Terevrindçocs de 

tos cruzados que algus amigos me ti- 

nhao empreitado, os quais,comais 

outros tantos que tinha de meu, to- 

dos por meus peccados o perro me 

Jçuqu na volta dos outros de q tenho 

contado, fem (aluar de tudo quanto 

tinha de meu mais que a pobre peí- 

foa,có tres zargunchadas, ôi hua pe- 

drada na cabeia,de que eftiue á mor- 

te por tres ou quatro vezes, & ainda 

aquy em Patane me tiraraò hú oííò 

antes que acabafíe de Tarar delia. E 

Çhriftouão Borralho meu cópanhey 

roefteue ainda muyto pior que eu, 

de outras tantas feridas que també 

lhe deraó em pago de dous mil Sc 

quinhentos cruzados q na volta dos 

outros aly lhe roubaraó. 

CAT. XXXIX. 

Como Antonio dc Faria je partio 

para a ilha de A imo cm bujea do 

Alouro Co)ja Ac em, do que 

achou antes que cbegaf- 

fe a cila. 

Anto que Antonio de 

Faria eíteue de todopre 

ftes, fe partio daquy de 

Patane hú Sabado no- 

ue de Mayo do anno 

de 154°. & fez feu caminho ao nor- 

noroefte via do reyno de Champaa, 

có determinação dedefeubrir nelle 

os portos & angras daquellacofia,& 

ahy por qualquer via, de boa pilha* 

gem (e reformar dalgúas coufas de 

que vinha falto, porque como a fua 

iayda de Patane foy hú pouco apref- 

Jfàda,nao vinha tão bem prouidodo 

neceíTario que nao oúueíte myfter re 

fazeiíe de muycas coufas, principal- 

mente de mantimentos,& munições, 

& de poluora. E auendo ja fete dias 

que velejauamos por nofla derrota, 

ouuemos vifta de húa ilha que íe di" 

zia Pullo Condor em altura de oito 

grãos & hum terço da parte do nor- 

te^ quaíi noroefte fueíle com a bar- 

ra de Camboja,& rodeandoa por to- 

das as partes, defeubrimos aorunio 

de lefte hum bom furgidouro que fc 

chamaua Bralapiíaó, que demorai# 

da terra firme pouco mais de íeis 1c- 

goas,noqual achamos hú junco 

Lcquios q hia para o reyno de Sião, 

com hum Embaixador do Nauta' 

quim de Lindau,Principe da ilha d* 

Tofa,em altura de trinta & feis grãos» 

o qual em nos vendo fe fez logo»1 

vella. Antonio de Faria lhe mando*1 

pelo Piloto Chim que leuaua hu111 

recado de muytos comprimentos,^ 

boa amizade, a que reipódcraò, c]uC 

tempo viria em que elles íè comiu1',' 

carião com nofco por amizade $ 

ley verdadeyra do Deosda ciem d1" 

cia fem termo, quecó fua morte de' 

ra vida a todos os homes com hera11' 

ça perpetua na cafadosbós, porq^ 

afsi o tinhao que auia de fer paíTadjJ 

o meyo do meyo dos tempos, Ec0 

efta refpofta lhe mandaraó hú treça- 

do rico,co punho & bainha dour°' 

có mais vinte & feis pérolas nua bo- 

ceta do mefmo feita como laleiro p 

queno, de q Antonio de Faria fíc0lJ 

aíTaz magoado, por lhe nao pO"c 

contribuyrco que era rezão, porql,c 

■- 1 j3iiO 



Ja ao tepo q o Chim tornou co reca- 

^mmara^os em diftancia de 

mais de hua legoa. Defembarcando 

SíW.fta ilha, ciamos ncila 

can ,aS c Zed° n°íla agoadai & Pef- 

n ° in^jdade de largos ôc corui- 

cjue ncrlla auia, no fim dos quais 

°",os demandar a cofta da terra fír- 

man "d n dC ÍH,m ri° Clue fe cíia- 
ia Pul o Cambim, que diuide o 

P? °r,o de Cambojado reyno de 

ampaa em altura de noue grãos, 

- «gando a elle hum Domingo 

£o ^eyrodiadeMayo.foyoPilo- 

deí J8" C']
eS, legoas Por elIe dentro, 

Te cK pouoação grande, q 

^chamauaCatimpar^naqualpa- 

3mizSen & P°r concef£° de boa 

nosn - ee^'Ueni0S doze dias, emq 
, Prouemos abaftadamente de to- 

fanaTr13'10, ^ corno Antonio de 

riof^ C Ua
t
nacureza era muyto cu- 

que ' tra a"10u por faber deita gete 

qUe„
na?- ^labitauão o íertao da- 

Cem i donde procedia a ori- 

diíTera"^Ue^e §rande rio> & cllcs lhe 

diadeDUeia0rÍ§cma° rio Proce" 

nator m'ag° que fe chamaua Pi- 

U :!)Uedcmora»aa lefte daquel- 

reyno deo™^ & kíTema legoas,no 

Ua cçrca qual lago efta- 

n°Pèdfli° Srandes ferranias, ôc 

trinta & aS 30 long° da agoa aui* 

tre^pf 011:0 P0L10aÇoes)das quais as 

omente eraó grandes, & todas 

Fernão Mendez 'Tinto. 

asmak,^ --^5><"iu«,ixLuuai 

Ct* hrn ^Ua0peClUenaS'maS suefò 

^'ncale., B5andes por nome 

doi auia hua tamanha mina 

dosm' ^ affirmaua pelo dito 

""Adores da terra,que fe tiraua 

"V * 40 

cada dia delia hum bar & meyo de 

ouro,que pela valia da nofía moeda 

vem a ièr por an'no vinte & dous nu- 

lbocs douro,na qual mina quatro íe- 

nhores tinháo parte, tão cubiçofos 

em tanta maneyra,que Continuame- 

te andauão em guerras hus cos ou- 

tros, íobre qual delles a auiadeíe- 

nhorear toda, ôc que hum deites por 

tlome Rajahitau tinha no pátio das 

luas caías em jarras metidas na terra 

ate o gargallo íeifeentos bares dou- 

ro em pò, como o de Menancabo da 

ilha C,amatra, & que fe trezentos 

homés dos da noíla naçaó o come- 

tcííem com cem efpmgardas, que 

íem duuida nenhua leriáo íenhores 

delle. E que também em outra da- 

quellas pouoacoés por nome Bua- 

quirim auia húapedreyra dequeíe 

tirauao muytos diamantes naifes,de 

roca vclha,de muyto mor preço que 

os de Laue, ôc de Tanjampura na 

ilha deíaoa. E fazendolhe Anto- 

nio de Faria outras muytas pregun- 

tasde couías particulares, Jhe djííè- 

ráo outras muytas coufas das aba- 

ftanças& fertilidade da terra quea- 

uia por efte rio acima tanto para 

cubicar, quão facis ôc pouco 

cuftolàs parece que 

feraó de con- 

quiítar. 

CAP. 
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£bw0 daquj) nos partimos fãra a 

iiba de <trfinao, onde auia nouas 

que eBana o £ojjújro (^oja 

Acern5ç> «'o que nos acô- 

tecco no cantinho. 

Ártidos nòs defte rio 

de PulloCambim,na- 

uegamos ao longo da 

coita do reyno de 

Champaaatè híia ba- 

ilia que fe chamaua Saleyjacau,de- 

zafiete legoas adiante para o norte, 

-na qual entramos,& por náo vermos 

ahy couía de que lançar mão, nos 

tornamos a fayr ja quafi foi poíto, 

Tem fazermos mais que ver & con- 

tar os lugares que eftauão ao longo 

daagoa,que por todos eraó feis,cinr 

co pequenos.como aldeas, & hum q 

parecia de mais de mil caías, cerca- 

do de grande aruoredo,com muytas 

ribeyras de agoa doce que dcciáo do 

alto da ferra, a qual lhe ficaua nas 

cofias da banda do Sul a modo de 

muro,& não tratamos então de lubir 

aella,por não amotinarmos a terra. 

Ao outro dia pela menham chega- 

mos a hu rio que fe chamaua Too- 

baíov,onde Antonio de Faria furgio 

da banda de fora,por o Piloto fe não 

atreuer a entrar dentro, dizendo que 

nunca aly fora,né íabia o fundo que 

tijnha. E eftando nòs com tudo deba- 

tendofobre enrrar ou não entrar ne- 

fte rio,ouuemos vifta de húa grande 

vella que de mar em fora vinha de- 

mandar o porco: & aluproçados nós 

^Peregrinações de 

para a recebermos, com todas as cou" 

ias neceííàrias a nofío officio & bom 

propofico,aefpéramos aísi furtos na- 

quelle lugar onde eftauamos, & pei'* 

longando cila por junto de nòs,a foi" 

uamos à Charachina (como naquel- 

las partes dizem) com ncíla bandey* 

rade veniaga,que faõ as moftras & 

finais de amizade que entre cílag^' 

te íe cuftumão fazer em femelhantes 

tempos. Os danao em vez de nos 

refponderem pelo mefrno modo,c°' 

mo eítaua em razão, parece que co- 

nhecendo que éramos Portuguefes^ 

quem não tinhão boa vontade, fos 

mofiraraó de cima do chapiteo,fall* 

do com pouca cortefia, o trafeyro 

hum cafre,&íobre iífo com muytos 

tangeres de trombetas & tambores 

& íinos derão hua grande grita & 

pupada a modo de defprezo & cl" 

cárneo,como na verdade então 

zião de nós, deque Antonio deF^ 

ria fe moftrou alíaz afrontado. E W* 

dandolhe tirar com hum berço, p'1* 

raver fefallauão mais a propolit0» 

lhe refponderão com cinco pilouroS» 

tres de falcão,& os dous de camel'0; 

de que elle & todos os mais ficará 

embaraçados. E tomando confel!1? 

fobre o que nefte cafo fe faria, fc ' 

fentoucjpor então nos deixaííèi"n°s 

eílar afsi iurtos aly onde eftauam°5> 

poroue não era fifo cometer coul* 

tão duuidofa, mas que como fo»»c 

menham fefaberia que gente era? ^ 

que forças trazia,& quç conforme 

que videmos nos determinaria#05' 

o qual conielho pareceo benrafà* 

Antonio de Faria como a todos o5 

4 "" " u  tntl5' 
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mais. E pondo recado & boa vigia 

no que conuinha,nos deixamos eítar 

^'perarido pela menham; & âs duas 

oras defpois da meya noite enxer- 

gamos ao Orizonte do mar tres cou- 

*as pretas rentes com a agoa, & cha- 

mamos logo o Capitão q a eíte tepo 

citaua no conues deitado encima de 

l~Kl capoeyra, & lhe moítramos o q 

^ainosjo qual tanto qo vio tarribé, 

e determinou muyto depreda,& bra 

t>ou Por tres ou quatro vezes,armas, 

armas,a que logo fe latis fez em muy- 

to breue elpaço.E tomando! e a reti- 

carnoqinda então duuidofamen- 

tc Unhamos vifto, enxergamos cia- 

ra mente lerem nauios de remo que 

Vlll la° a nòs. A gente fe pós logo 

^ a em armas,& o Capitão a repar- 

pelas efhncias mais importantes, 

Parecendonos na calada do remo 

*jll(- P°dião íer os inimigos do dia 

P' ad°, por aly na terra não auer 

j°nía 4e que fe pudeíle ter receyo, 

J-Caos dados,ifto,fenhores & ir- 

aosmeus he ladrão q nos vem co- 

tçr, por lhe parecer q naó pode- 

^ícr mais q íeis oufete,comoor- 

nai'ianiéte cuícumamos a andar ne- n. cuicurr 

a"s 0rchas,& porq co nome de Chri 

^>pofiamos a noí ò faluo, fazer al- 

j^a coufa^cj feja boa,todos fè agache 

^ nao enxerguem elles de lon- 

« Penoa nenhúa, õc então veremos 

clllc eUes determinaó oli querem 

om n°rco,&: as panellas depoluora 

^Jao muyto preftes, porque có ellas 

as cutilladas me parece q Te ha ifto 

c aueriguar, & cada hum eíconda 

em o murraó porq naò yejaofogoj 

& lhes pareça'que dormimos todos, 

0 que tudo fe pós por obra aísi como 

elle o ordenou còmuvta prudécia & 

acordo. Chegadas as tres embarca- 

ções a pouco mais de tiro de beíla da 

nolla lorcha, nos rodearaó por popa 

& por proa,& dcípois de aterémuy- 

tobem vifta íe tornarão aajucar co- 

mo q de nouo fazião conlelho, em q 

gaílarão pouco mais ou menos hum 

quarto de hora,&: apos iílo fe diuidi- 

raó em duas partes,as duas embarca- 

ções mais pequenas por popa,& a chá 

pànâiq era mayor,& trazia quaíi to- 

da a íorça da gete, pela bãda daítri- 

bordo. Os inimigos entaó íubindo 

todos jútamente a grade preíl'a,cada 
1 ^ . 4 • • « • ■ . " • ' » 

hú pela parteq lhecabia,em menos 

de hu credo forão mais de quarenta 

decro na nolla lorcha. Antonio de Fa- 

ria fahio entaó do toldo onde eíhua, 

có obra de quareta foldados, õc bra- 

dando por Santiago,deu nelles có ta* 

to impeto 8c esforço,q em muyto pe 

queno efpaço foraó quaíi todos mor 

tos,& acudindo có muy tas panellas 

de poluoraíobre osqeítauaó a bordo 

nastres embarcaçoés^osacabaraó de' 

axorar de todo,.& lançalos todos ao 

mar,& faltadocóefte aluoroço algútf 

dos noíTos Toldados nas.luas embar- 

caçoes, lhas tomaraó todas tres, de 

maneyra q prouue a N. Senhor q tu- 

do a noíTo faluo nos ficou nas mãos,' 

Pos inimigos q fe lãçaraó na agoa,(c.: 

tomaraó cinco qcílauaó.aindaviiios>> 

dos quais foy hum o cafre que nos 

Woítrara o trafeyro,& os outros erao. 

lmmTurco,& dous Aches, &c o Ca-: 

pitão do juco q fe chamaua Similau^ 

£ grande 
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grande coíTayro,& inimigo nofTo,os meu fenhor,mas permitio Deos 

/V* • 1 /*• t • • J « 
quais Antonio de Faria mandou lo- 

go meter a tormento, para faber del- 

les que gente erao, & donde vinhão, 

cuque nos queriaój os Aches &o 

Turco refpódcraò muyto fora de to- 

da a razão,& querendo també guin- 

dar o cafre para lhe darem tratos,que 

ja nefte tempo efiaua atado,elle cho- 

rando có grandes vrros difle que lhe 

nãofizeflem mal que era Ciriftao 

como qualquer de nós, & q ( em tra- 

tos diria toda a verdade. Antonio de 

Faria o mãdou então delatar & o chc 

gou para junto de íy, & lhe mandou 

dar húa cofía de bizcoito & húa vez 

de vinho. E afagandoo com palauras 

brandas,lhe rogou que lhe defcubrif 

fe toda a verdade pois era Chriíiao 

comodezia, aqel e refpondeo,fe o 

eu não differa vofla merce,nao aja q 

fou eííe que difle. A mim íenhor me 

chamão Baftião,& fuy catiuo de Gaf- 

par de Mello, q eííe perro q ahy eítá 

atado matou agora faz dous annos 

çm Liapoo c6 mais vinte & feis Por- 

tugueíes q elle trazia comíigo na fua 

nao. Antonio de Faria dando a ifto 

hum grande grito a modo deeípan- 

to, difle, tá, tà, tà, não quero íabep 

mais,efle he o perro do Similau que 

matou teu fenhor? fy, refpódeo elle, 

o q tabem agora quilera fazer a voí- 

fa merce, porq lhe pareceo que não 

poderíeis íer mais q ate feis ou fete, 

& por iífo íe embarcou afsi tão de- 

preífa,có determinação,como elle di 

zia,de vos tomar a todos às mãos, Sc 

viuos vos mandar lançar os miolos 

fora com húa tranca^como fizera * 

pagaíTe o que tinha feito. Antonio «k 

Faria, vendo o que lhe diííe efte mo- 

ço cafre, o qual lhe affirmara p°r 

muytas vezes q toda a gente de pe- 

leja o perro aly trouxera comílgo, & 

q no junco não ficarão mais q quarc- 

ta marinhcyros Chins, determiuoj! 

de íe aproueitar daquelle bófucceí- 

fo. E deípois de fazer dar a morte 

Similau & aos outros feus cópanhef 

ros, qfoycò lhes mandar lançar05 

miolos fora cõ húa tranca, afsi com0 

elle fizera em Liampoo a Gafpar ^ 

Mello & aos outros Portugueles, ^ 

embarcou logo cõ trinta íoldados n° 

batel & nas mãchuas em q os inimi- 

gos vierão,& com conjunção de tfl*' 

rè&de bom veto, em menos dehuJ 

hora chegou aojúco que eítaua fui' 

to dentro no rio húa legoa adiafl'c 

donde nos eftauamos,& arremete^0 

a elle fem eftrõdo de grita nenbúa^ 

íènhoreou do chapiteo de popa, &0' 

de cõ fós quatro panellas de polu°rí 

que lhe lançou no conués,onde a ca- 

nalha eítaua deitada,os fez lançar 

dos ao mar,de que morrerão dez ^ 

doze, & os mais por andarem br*" 

dando naagoaque fe afogauão,^' 

dou Antonio de Faria q os recolha 

fem, por ferem neccífarios para a m* 

reaçáo do junco q era muyto g^í1 

& muyto alteroío.E por eíta via,q 

íi paflou na verdade, prouue a nofí0 

Senhor por juftojuizo de fua diu'nJ 

juftiça q a foberba defte perro fofle 0 

miniftro q nelle fizeífe a execução^0 

caftigo defeus males,paraq amãosdc 

Porcuguefes pagaíTe o que lhes tinh* 

feito* 



e co- 
e'to.Ta quando iftoacabou de í 

ncluyrera qnaíi menhã^ ôc Fazédoíe 

cj^5o inuétayro de coda a prefa,fe a- 

charaõ trinta Sc íeis mil tacis cm pra- 

ta uc lapão, que da noifa moeda a 

razão de íeis coíloes por taci fazem 

emejuenca & quatro mil cruzados, a 

r°ra outra muyta forte de boas fa- 

zendas, a que então fe não pós preço 

por não dar o tempo lugar para auer 

a'y mais detença, por eftar ja ater- 

ra toda amotinada, & apercebida de 

jttuytas Jangadas de fogo, pelo que 

°y ncceíFario íairíe logo Antonio 

c c faria daly donde eiiaua, & fa- 

zerf^à vella, «Sc partirfe com muyta 

CA<P. XXXXL 

Como ^Antonio de Faria chegou 

a
(° ri° de Tinacoreu, a que os nof • 

J°s ehamao Varella, Ha infor~ 

niãçao que cfaquelle reyno lhe 

der ao hus mercadores. 

Cite rio de Toobafoy 

fe partio Antonio de 

Faria húa quarta fey- 

ra pela menham vef- 

j —^ porá do corpo de Deos 

^ anno de 15 4 o. £ fez fCu cami- 

0 ao longo da cofta do reyno 

l0s'-P-, pela não efgarrar cos vé- 

íaõ C Sue° mais do tempo cur- 

Hiof1^ • 6 c^ma m11)^0 tempef- 

e0- °,s' principalmente nas conjun- 

a íín.C í ^ias noilas & cheyas: & logo 

Hanta A ^eSu'nce fendo tanto a- 
ltecom°0 i'io a que osnaturaes 

Fernão Mcnde^Tinto. 

rao 

WBÊÊ^Ê: - 

da terra chamao Tinaccreu, & os 

noílòsa varella,lhe pareceo bem por 

confelho de algus entrar dentro nei- 

le,para ahy tomar informação de al- 

gúas coufas que dclejaua laber,& pa- 

ra também ver feachaua ahynouas 

do Coja A cem q Hia bufear, porque 

todos os juncos de Siao,& de toda a 

coita do Malayo q nauegauão para a 

China, cuftumauáo fazer fuas efcal- 

Ias nefte rio,&: ás vezes vendem bem 

fuas fazendas a troco de ouro,& Ca- 

lambaa,& marfim, de que em toda 

eíle reyno ha muyto grande quanti-' 

dade. È iurgindo da barra para den- 

tro defronte de húa pouoaçao pequei 

na aue íe dezia Taiquilleu, nos vie- 

ogo muytos paraoos de refrefeo 

a bordo,os quais vedo q éramos géte 

noua q elles ally nunca tinhão viiio,1 

ficarão muyto eípatados, dizedo húsr 

para os outros, grande nouidade de- 

ue fer eíta cò q nos Deos agora vifita, 

& queira elle por fua bondade q não 

íeja efta nação barbada daquelles q 

poríèu prouéito & interefie eípiao a 

terra como mercadores, ôc defpois a 

falteão como ladroes, acolhamonos 

ao mato, antes q as faifeas deftes ti- 

ções branqueados no rofto com a al- 

uura da cinza que trazem por cima,1 

queimem as cafas em q viuemos,& 

abrafem os cãpos de noíías lauouras,' 

como tem por cuftume nas terras a-' 

lheas,a que outros refpondera5,não 

fejaafsijaquepor noffos peccados 

os temos das portas a dentro, não 

entendao de nos que como inimigos 

nos receamos delles,porq maisdepref 

fa fe declararão com nolco,mas com 
i •• * 

F z fcmbrai^ 



cPerigr!naçoes de 

fembrante alegre, ôc palauras bran- 

das lhe perguntemos o que querem, 

porque labida a verdade delles a ef- 

creuamos logo ao Hoyaa Paquir a 

Congrau onde agora eftà. Antonio 

de Faria, fingindo que os nao enten- 

dia,inda q na embarcarão auia muy- 

tosinterpietes,os recebeo com bom 

galalhado, & comprandolhe o refref 

co cj trazião,lho mandou pagara co- 

mo elles quiferão,de que íe elles mo- 

ftraraó muyto fatisfeitos. E pergun- 

tandolhe elles donde era, ou o que 

queria,lhe diífe elle, q era do reyno 

de Sião do bairro dos eílragey ros de 

Tanauçarim,& q hia de veniaga co- 

mo mercador q era para a ilha dos 

Lequios a fazer fua fazenda, & que 

não entrara aly amais q afaberde 

hií mercador íèu amigo que fe cha- 

maua Coja Acem q também para là 

Jiia,íe eraja paífado adiante, pelo q 

logo fe queria tornar, afsi por não 

perderamoução,como por cambem 

ter entendido q não podia aly vêder 

o que lcuaua. Ao que elles refponde- 

rão,dizes verdade, porque aquyne- 

fta aldea não hia mais que redes & 

paraosdepefcar,com quepobremé- 

te nos luftentamos,porem fe tu fores 

por efte rio acima â cidade de Pilau- 

cacem onde eftà el Rey, nos te fegu- 

rauamosqem menos de cinco dias 

venderas dez juncos deíTes carrega- 

dos de todas as fazendas que trou< 

xeras por muyto ricas que foraó,por- 

que ha la mercadores muyto groííos 

q tratão porcafilas dealifantes,&dc 

bois,& de camellos para toda a terra 

dos Lauhòs,& Pafuaas?& Gueos,que 

faò pouos de getes muyto ricas. Vc 

do Antonio de Faria a matéria diípo 

fta para íe informar do q defejaua 

ber,os efteue inquirindo muyto min* 

damente, a q algus delles,q paredão 

de mais autoridade,relpoderão inuy 

co a propoíito,dizendo,efte rio em q 

agora eftàs furto fe chama Tinaco* 

reu,aqja algús antiguaméte chama- 

rão Taraulachim,q quer dizer,mafl3 

farta,nome q com muyta razão lhe 

foy pofto,fegundo os antigos inda a* 

gora nos contao,o qual todo afsi,co" 

mo o vès defte proprio fundo & \M' 

gura,chega atèMoncalor, q he hu* 

ierradaquy oitenta legoas, Ôc àah) 

para diante he muyto mais largo? 

mas tem menos fundo, ôc em algúaS 

partes tem campos baixos Ôc alagí- 

diços,nos quais ha infinidade de^ 

ues que cobrem toda a terra, Sc h° 

em tanta quantidade, que por tef" 

peito delias fe defpouoou agora & 

quarenta &dous annos todo o ttf' 

no dos Chintaleuhos, que era de of 

to dias de caminho, Mas paííàdae' 

fta terra das aues, fe entra em oii^ 

muyto mais agrefte, ôc de grande 

ferranias, onde ha outros muytos a- 

nimaes muyto piores inda q as aueS> 

como íaóalifantes, badas, lioes,p°r' 

cos,bufaros, ôc gado vacum em wfl' 

ta quantidade,que coufa nenhúa qllC 

os homés cultiuem para remedio <j? 

fua vida lhe deixao em pè, fem'f 

lhe poder tolher por nenhúa via- ^ 

nomeyo de toda efta terra, ou rey* 

no, comoja foy antiguamente, ena 

hum grande lago, a que os natura^5 

da terra chamão Cunebetee, 

tíd 



\r°s 0 nomeao por do Chiammay, 

oqual procede eíle rio com outros 

tres mais que regão muyto grande 

quantidade delia terrado qual lago,íé 

j>Undo affirmão os q eicreueraò dei- 

tem em roda feífenta jaós, de rres 

cb°as cada jão, ao longo do qual ha 

JTjUycas minas de prata, cobre, cfta- 

n 10> & chumbo, dc que continua- 

J?encc tira muyta quantidade de- 

cs metais q de veniaga leuao mer- 

j'u 0rcs ern cafilas de alifantes & ba* 

as aos reynosde Sornau, que he o 

ião, Pafsiloco, Sauady, Tangu, 

ro|n3Calaminhan,& outras prouin- 

,as que pelo fertão deíla cofia de 

Ul'$ &: cres meies de caminho eíHo 

1Uldidasem fenhorios & reynosde 

Sentes brancas,de baças, & de outras 

2 
ai^ Prccas. E em retorno deftas fa- 

en as fe rraz muyto ouro,& diamã- 

eí}' 1U^IS< E perguntadosle tinháo 

n~^s Scntcs armas, refpondcraó que 

tnn outras fenão íòmcte paos 

a os,Sc crifes de dous palmos de 

diap'^ taiT1^cni difleraó que Tepo- 

fes a/*jPor ac]uelle r,° em dous me- 

jfj:o
at:e dous&meyo de caminho, Ôc 

Cl-o
P°r refP^° das agoas que de- 

Parr C?m muyco ímpeto a mayor 

vin|C C ° anP°jporern que à vinda íe 

ea 
13 eni 0,t° até dez dias. E apos 

l*ar' ^rcSUntas lhe fez Antonio de 

Ponde!-UtraS niuY tas> a SF ellcs ref- 

o, ii ao outras muytas coufas da- 

q.. I a tcrraj aíTaz merecedoras de 

íe pn^UCr §ranc^e eíprito defejar de 

to 
1Prt gai*nelias,ôc quiçá de muy- 

dç r °r Pl °ueito &c menos cufto, afsi 

angue como de tudo o mais,do q 

Ftrnao Mende^Pinto. ^ 

he tudo o da Fndia,em que tanto ca- 

bedal fe tem metido atè gora. 

C AT. XXXXII. 

Do caminho que Antonio de Fa- 

rta fc^ indo demandar a ilha 

de AinaOy do que lhe 

aconteceo nelle. 

Quarta feira feguin- 

te nos faimos logo de- 

ite rio da varella por 

nome Tinaçoreu, ôc 

ao piloto pareceo bem 

yr demadar Pullo Champeiloo, que 

he hfiailha defpouoada que eítá na 

boca da enfeada da Cauchenchina 

emquatorze grãos ôc hum terço da 

banda do norte. E chegando a ella 

ancoramos em hua angra de bom lur 

gidouro,onde delpcis que eltiuemos 

tres dias fazendonos prclles, '& pon- 

do a artilharia no modo conueniente 

a noíío propofito, nos partimos via 

da ilha de Ainão, parecendo a An- 

tonio de Faria que ahy achaííe o Co- 

ja Acem que andaua bufcando. E 

chegando à vifta do morro de Pullo 

Capas, que he a primeyra moftra da 

ponta da ilha, não fez nefte dia mais 

que chegarfe bem á terra paradi- 

uifar os rios ôc portos daquella co- 

ita, ôc ver que entradas tinhão. E 

tanto que foy noite, porque a lor-- 

cha em q viera de Patane fazia muy- 

ta agoa, ordenou por parecer de to-« 

dos osíoldados, q antes de bulirem 

outra nenhua coulàfe paflaíTe a outra 

melhor embarcaçaó, o que logo foy 

' " feito, 



Teregrinaçocs de 

feita E chegando a hum rio que ao redor, Aquy dos quatorze Toldados 

pór do foi vimos ao rumo de Lefte, 

mandou furgir hua legoa ao mar dei-» 

le,porq ojunco em q vinha era gra- 

de^ demandaua muyto fundo,&fe 

remia dos muytos baixos que todo 

aquelledia tínhamos vifto, & man- 

dou a Chriílouao Borralho q foífe 

na lorcha cos ieus quatorze Toldados 

por dentro do rio, & viííe que fogos 

eraoos q defronte aparecião, o qual 

fè partio logo fem fazer mais deteça, 

& indo ja mais de húa legoa pelo rio 

dentro, foy dar de rofto com húa 

companhia de quaréta juncos muy- 

to grades & alterofos de duas & tres 

gamas cada hum,d: por íe temer que 

foffem da armada do Mandarim,de 

que ja tínhamos algúas atoardas,íur- 

gio hum pouco à terra delles, & co- 

mo a maré começou a encher, que 

feria ja quafi meya noite, leucu a a- 

marra muyto caladamente,& paííòu 

adiante para onde tinha viftosos fo- 

gos, de que a mayor parte ja nefte 

tempo erão apagados, & não auia 

mais que dous ou tres que de quan- 

do em quando aparecião os quais 

lhe íeruião de guia. E continuan- 

do por efta ordem feu caminho, foy 

dar nua grandiísima quantidade de 

nauios grandes & pequenos, que fe- 

gundo o efmo dealgus, ferião mais 

de duas mil vellas, & paífando com 

a calada do remo por entre elles,che- 

gou ao lugar, que era hua pouoação 

de mais de dez mil vezinhos, cerca- 

da de muro de tijolo com fuas tor- 

res & baluartes ao noífo modo, com 

barbacam,& duas cauasdeagoaao 

q hião na lorcha, defembarcaraó os 

cinco cm terra,com mais dous Chins 

da efquipação que deixarão em refes 

fuas molheres no junco,& correrão o 

lugar todo por fora em roda, em q 

gaitarão quaíi tres horas, lem auer 

nunca fentimento delles, & tornan» 

dofe a embarcar, fe fayrão a remo & 

à vella, fem rumor ou rebuliço al- 

gum,por íe temerem que fe ahy qui- 

leíTem bulir com algúa couíà, nenhu 

delles efeaparia. Saydos do rio acha- 

raò na barra hum junco furto que 

lhes pareceo ler vella da outra coifo 

a qual auia pouco que tinha furgi" 

do,& chegados onde Antonio de Fa' 

ria eftaua, o informaraõ do que ti- 

nhão vifto, & da groíTa armada que 

eftaua dentro no rio,& do junco que 

acharaó furto na barra, dizendolhe 

muytàs vezes que quiçá poderia fet 

aquelle o perro do Coja Acem q elle 

bufeaua, com a qual noua elle ficou 

tao aluoroçado, q fem mais efperaf 

hum momento, largando a amarr<* 

com que eftaua furto, fe fez à vella» 

dizendo que o feu coração lhe dizia 

que fem duuida nenhua era aquelle 

& que a iffo poria a cabeça, Sc q fen- 

do aquelle,nos certificaua,que aueria 

por bem empregado morrer na de- 

manda a troco de le vincar de quert* 

tanto mal lhe fizera, & que à ley dc 

bom homem juraua que o não dezi* 

^elos feus doze mil cruzados, que j* 

he não lembrauão, fe não fó pelos 

quatorze Portugueles q o perro HlC 

tinha mortos. E chegando á vifta ^0 

junco, mandou que a lorcha fe pa(- 
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We da outra banda, porcj abalroai- elle & ao filho auia de mandar Ian- 

m ambos juntamente, & que nm- 

§llcrr> defparafle nenhum tiro dc fo- 

go, porque não fentifíem os juncos 

armada que eftauão dentro no 

rio ot°m de artilharia, porque acu- 

oirião a ver o que era. Tanto que as 

n°rc» embarcações chegaraô ao lu- 

pronde eftaua furto o jííco,elle foy 

°go abalroado fem nenhuadetença, 

^ citando dentro vinte Toldados fe 

^'horeararao delle fem contradição 

^'gua^ a mor parte da gente delie fc 

ânÇ°uao mar. Algus dos inimigos 

Slle erão de mais animo, deípois de 

tornarem em fy,quiferaó fazer rofto 

a°s noííos, porem Antonio de Faria 

e tançou logo dentro muyto deprefc 

acom mais outros vinte íoldados 

^e tinh a coníigo, ôc dando Santia- 

go ncllcs,lhcs derrubou mais de triiv* 

Rosque ficaraò viuos que feti- 

nl^o lançado ao mar, mandou que 

tomaflèm,porque lhe eraõ necef» 

an'os para aefquipaçao. E defejan- 

ofaber quegente era,& donde vi- 

pão,mandou meter hús quatro del- 

es a tormento, dos quais os dous fe 

eixaráo morrer emperradamente, 

eiT> quererem confeflar nenhua cou- 

a* H tomando hum moço pequeno 

P.ara lhe Fazcre m o mefmo, hum ve- 

0 SLlcjazia ahy deitado q eraíeu 

Pa)ribradou rijo chorando que o ou- 

juí^m antes que fizeífem mal aquel 

Cl^oço, Antonio de Faria mandou 

e?ta° parar os miniftros da execu- 

£a°Ã)hedifle que diílefle o que qui 

f Ik maS ^UC ver£*ac*e> PorclLie 

c mintiíTe, foubefle cerco que a 

çar viuos ao mar, & Te lhe faliaíle 

verdade lne prometia de os mandar 

pór a ambos em terra liuremente, co 

toda a fazenda que por íeu juramé- 

to diílefle que era Tua. A que o Mou- 

ro reTpondeo, aceito fenhoreíTa pro- 

mefla lobre tua palaura jnda que efte 

officio em que agora andas, não he 

muyto conforme â ley Chriltam q 

no bautiTmo profelfafte, de que An- 

tonio de Faria ficou tão atalhado q 

não íoube q lhe reTpondeífe,& man~ 

dandoo chegar para junto de íy o in«« 

quiriocom brandura Ôc afabilidade, 

& fem nenhum ameaço. 

Cat. xxxxai. 

T>o que esle homem refpondeo as 

perguntas que lhefe^ <iAntonio 

de Faria> &■ do mais q 

abj acontece o. 

Hegado efte home ju- 

tode Antonio de Fa- 

ria,vendo elle que era 

brãcocomo qualquer 

de nós,lhe perguntou 

fe era Turco ou Parfio, ao q elle ref- 

pondeo que não, mas que era Chri» 

ftao, natural de monte Sinay, onde 

eftaua o corpo da bemauenturada 

fanta Cacerina,a ifto lhe replicou An 

tonio de Faria, que pois era Chriftão 

como dezia, como não andaua entre 

Chriftãos, a que elle refpondeo q era 

mercador, & de boa progenie, poc 

nome Tome Moftãgue, &que eftá- 

do furto com húa nao fua no porco 

'— • * t? — - L \ 1 '' 
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de Iudaa no atino de 15^8. o Solei- furto em Cincaapúra, o Quiay Tai* 

mão Baxà Viforrey do Cayro lha 

mandara tomar, como fizera a mais 

outras fete, para trazerem mantime- 

tosâc munições para fornimento da 

armada das feífenta galês em que vi- 

nha por mandado do Turco, para 

reftituyro Soltão Baudur no reyno 

de Cambaya, de que o Mogor na- 

quelle tempo o tinha defapoífado, & 

lançar os Portuguefes fora da Índia, 

&que vindo ellena mefma nao pa- 

ra a beneficiar & arrecadar o íèu fre- 

te que lhe tinhão prometido,os Tur- 

cos, alem de lhe mentirem em tudo 

como fempre coftumão, lhe toma- 

rão íua moiher,& húa filha pequena 

que trazia comíigo,& perante elle as 

deshonraraó publicamente, & porq 

lium filho feu, chorando fe lhes quei - 

xou defte grande mal, lho lançarão 

viuo ao mar, atado de pees ôc de 

mãos,& a elle meteraò em ferros, ôc 

lhe dauao todos os dias muy tos açou- 

tes, & lhe tomarão fua fazenda, que 

eraó mais de feis mil cruzados,dizc- 

do,que não era licito lograr beés de 

DeoSjfenão os Maífoleymoes, juftos 

Sc fantos afsi como elles; Sc porq ne- 

fte meyo tempo lhe faleceraó a mo- 

lher ôc a filha, elle como defefperado 

íe lançara hua noite ao mar na bar- 

ra de Diu,com aquelle moço feu fi- 

lho,donde por terra fora ter a C,ur- 

rate,& dahy fe viera ter a Malaca em 

húa nao de Garcia de Saa Capitão de 

Baçaim,donde por mandado de dó 

Efteuão da Gama foraà China com 

Chriftouao Sardinha, que fora feitor 

de MalijcOjO qual citando húa noite 

jao fenhor daquelle junco matara có 

mais vinte ôc leis Portuguefes,& que 

a elle por íèr bombardeyro dera a 

vida,& o trazia comfigo por feu Co- 

deílabre. A que Antonio de Faria, 

dando hum grande brado,& batédo 

com a mão na tefta,a modo de eípá- 

to,difíe,ó valhame Deos,6 valhame 

Deos,parece que he fonho ifto que 

ouço,& virandofe para os foldados q 

eftauão à roda,lhes contou todo o dil 

curíoda vida daquelle Quiay Tai* 

jão,& lhe affirmou que por algúas ve 

zes tinha mortos em embarcações 

defencaminhadas que achara pelo 

mar,& com pouca força, mais de cé 

Portuguefes,& roubados paííante de 

cem mil cruzados, ôc que ainda que 

o feu nome era o que aquelle Armê- 

nio dizia Quiay Taijão, defpois que 

em Cincaapúra matara Chriftouáo 

Sardinha,íe nomeaua, por vamglo' 

ria do q fizera, o Capitão Sardinha, 

& perguntando ao Armênio porei' 

le,ou onde eftaua,difle que eftaua ef- 

condido na proa do junco no pay°^ 

das amarras,muyto ferido,com mais 

outros íeis ou fete. Antonio deFar^ 

íe leuantou logo com muyta preííã, 

ôc fe foy ao lugar onde o perro cila' 

ua,& os mais dos foldados fe foraó 

tras elle, ôc abrindo o eícotilhãodo 

payol para ver fe era verdade o qaS 

o Armênio diílèra, o perro com 

feis que com elle eílauão fe íãyráo 

por outro eícotilhão que eftaua mai* 

abaixo,& feitos aamoucos arreme- 

terão aos noífos,q paflauão de trinta, 

á fora outros quarenta moços, Sc àc 

nou0 
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"ouo fe tornou a trauar a briga de 

■ta' nianeyra que em pouco mais de 

trcs crcdos que os noílos os acabaraò 

lr,atar,elles nos matarão dous Por 

tuguefes, & íete mocos, & ferirão 

-lJ>aisde vinte, ôc o Capitao Antonio 

"c Faria ficou com duas cutiladas na 

cabeça,&; húa num braço de q elteue 

niuytp maltratado. Acabado efte 

deltroço,& defpois de ferem curados 

f°dos os feridos,que leria ja quaíi ás 

Horas, fe mandou fazer à vella 

por íè temer dos quarenta juncos da 

•^Hnadaque eftauão dentro no rio,& 

^alrandonos bem da terra, fomos 

f^girja quaíi noite na outra coita da 

■ llchenchina,onde íefez inuentai- 

£ ^0cjue trazia o junco deite ladraó 

^ acharaó quinhentos bares de pi 

^nta, de cinquenta quintais o bar, 

& lejfentade íandalos, & quarcta de 

n°z & rnaça,& oitenta de eftanho,& 

tr'nta de marfim, & doze de cera, & 

•Clr|code aguila fina,o que tudo, pela 

Ya la da terra, podia montar até íef- 

enta mil cruzados, a fora hum ca- 

eUo,& quatro falcões, & treze ber- 

ros de metal,da qual artilharia a ma- 

J0F Parte fora noífa, que efte Mouro 

c.n j3 r9ubacjo na nao de Chriítouao 

Rainha, & no juco de Ioaode Oli- 

^yra,& no nauio de Bertolameu de 

at°s. Eacharaõfe mais tres arcas 

n£?Uradas,com muytas colchas & 

c jidosdePortugueíes, & humpra- 

0 e prata dagoa ás mãos,dourado, 

íèu gomil ôc faleyro da mefina 

naneyra,& vinte ôc duas colheres,& 

res caíli^aes, ôc cinco copos doura- 

os>& cinquenta & oito eípingardas, 

'e^rmio. 4: 

ôc feíTenta Ôc duas corjas de roupa 

de Bengala, o qual mouel todo fora 

de Portuguefes, ôc dezoito quintais 

de poliiora,& noue crianças de íeis a 

tè oito annos,todos com bragas nas 

pernas,& algemas nas mâos,& tais q 

era laftima velos da maneyra q efta- 

uão, porque não traziao mais que as 

pelles lomente pegadas nos oíTos. 

CAT. XXX XlIII. 

Como Antonio de Faria chegou a 

bahia de Camojjndefefa^ a 

pcfcaria das pérolas dei 

C£{cy da (Jhina. 

O outro dia á tarde fe 

partio Antonio de Fa- 

ria daquelle lugar on- 

de eftaua furto,& tor- 
• • "* . • w» i ^ i» 

nou a demandar a cor 

fta de Ainao. E bordejando aquelle 

dia ôc a noite feguinte ao longo delia 

por fundo de vinte ôc cinco atè trinta 

braças,foy amanhecer no meyo de 

híía grande bahia onde andauão ak 

guas barcaças pefeando aljofre, ôc 

nao fabendo determinar o caminho 

que daqtiy leuaria,gaitou toda aquel 

lamenhamem fe aconíelhar neftç 
/ ' # 

caio,em que ouue pareceres muyto 

diuerfos,& opiniões muyto dififereri- 

tes,porque a hus parecia bem que íè 

tomaífem as barcaças que andauáo 

pefeando o aljofre,outros dizião que 

não^as que fe ouueíTem com ellas 

por via de refgace, porq a troco das 

muytas pérolas que aly auia, podia 

bem desbaratar a mayor parte da fa- 

zenda 

t 



zenda que leuaua. E concluydo por 

fim de todos eíles vários pareceres, 

no milhor Sc mais fcguro, mandou 

leuantar bandeyra dc veniaga ao cu- 

rtume da China, pelo que logo vie- 

rao da cerra duas lanceaas, que faõ co 

mo furtas com muy to refreíco, & os 

<]ue vinhão nellas, defpois de fazerc 

fuás faluas,entraraó dentro no junco 

grande em que vinha Antonio de 

Faria,porem vendo nelle gente que 

ate então nunca aly tinhão vifto,fica- 

rão muyto eípantados, Sc pergunta- 

do q homés éramos,ou q queriamos, 

lhes foy refpódidoque éramos mer- 

cadores naturais do reyno de Sião,& 

<jue vinhamos aly a fazer fazenda co 

clles,fe para iíTo nos deíTem licença,a 

<^ue hum homem velho que parecia 

de mais autoridade, reípondeo que 

fy, mas que aquelle lugar onde erta- 

uamos não era o onde ella fe fazia, 

fe não outro porto mais adiante que 

fe chamaua Guamboy, porque nelle 

eftauaa cafa do contrato da gente 

cftrangeyra que a elle vinha, como 

cm Cantão, Sc no Chincheo, & La- 

mau,& Comhay,& Sumbor,&Liam 

Í>oo,& outras cidades que eftauão aa 

ongo do mar para defembarcaçao 

dosnauegantesque vinhao de fora, 

pelo qual lhe aconfelhauao como a 

cabeça dos membros que trazia de- 

baixo do feu gouerno,que logo fe fof 

fe daly, porque como aquelle lugar 

nãoferuiade mais que depefcaria 

de pérolas para o tilouro da cafa do 

filho do Sol, na qual por regimento 

do Tutão de Comhay,que era o fu- 

' premo Gouernador dc coda aquella 

Peregrinações de 

Cauchenchina ] não podião andar 

mais que fós aquellas barcaças que 

para iílòeftauao detcrminadas,codo 

o outro nauio cj fe achaua aly mais, 

era logo por pena de juíliça queima- 

do com toda a gente que nelle vi- 

nha. E pois elle era eftrangeyro, & 

não fabia o curtume & as leys daquel 

la terra, o auiíauão para queíefoflc 

logo antes que vieífe o Mandarim 

da armada, cj não podia tardar três 

até quatro dias,o qual eftaua toman* 

do mantimentos em hum lugar daly 

ícte legoas por nome Buhaquirim. E 

perguncandolhe Antonio de Faria 

que nauios trazia, Sc que gente, lhe 

diíTe, que quarenta juncos grandes, 

Sc vinte Sc cinco vancoés de remo, 

cm que vinhão fete mil homés, os 

cinco mil de pelejados dous mil do 

mar. E perguntado quanto tempo 

reíidia aly, refpondco que todos os 

íeis mefes da pefcaria,que era da en- 

trada de Março,ate fim de Agofto. 

Etornandolhe a preguntar que di- 

reitos pagauão daquella peícaria,# 

que rendia naquelles íeis mefes, reí- 

pondeo,que d«s pérolas de cinco qui 

lates acima os dous terços, Sc das 

mais baixas a metade, Sc do aljofie o 

terçojSc que quanto à renda, não era 

^ ^ /• r* • • * v 1 J — 

certa,porq nús annos íè pefeaua mais, 

Sc noutros menos, mas que lhe pare- 

cia que hús por outros rendia qua- 

trocentos mil taeis. Antonio de Fa- 

ria lhe fez muyto gafalhado, como 

quem defejaua de faber aquellas cou- 

ías miudamente, Sc lhe mandou dar 

dous paés de cera,& hum faco de pi- 

menu, Si hum dente de marfim, de 

que 
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que efte velho com todos osmaisfi- çados Chins, por nao acabarem de 

cai ao muyto Tatisfeitos. E tornando- 

ics a perguntar de que tamanho era 

aquel a ilha de Aináo de que tantas 

grandezas fe contauao,lhe reípon- 

oeraò elles,dizenos tu primeyro que 

*js»°ua que ves,& então te refpon- 

Qeremos a tuas preguntas, porque te 

ccrtifícamoscm ley de verdade que 

nunca em noííos dias vimos tanta 

gente manceba em nauios de venia- 

gacomoefl:a que aquy trazes com- 

igo,nem tao polida & bem traçada, 

pelo que nos parece que ou nafua 

tCrra as fedas da China faó taoba- 

ratasque não valem nada,ou as elles 

tcmai ao tanto de graça, que deráo 

P°r ellas muyto menos do q valiao, 

porque vemos que por feu paííatem- 

po ao lã^o de tres dados arremeTsão 

Ua peça de damafco tanto fem pie- 

^ade como homés aquém ella cuftou 

pouco; ao que Antonio de Faria fe 

l°rrio algum tanto íècamente, porq 

entendeo que ja elles atinauão que 

^o furtadas, «Sd lhes diííe que elles 

a2.iao aquillo como homés mance- 

b°s,&: fil tos de mercadores ricos,que 

P°ríercm moços eftimauão as cou- 

as em menos do que valiãoja q elles 

'Simulando o que ja entendião,ref 

P°nderão, afsi parece que deue fer 

c°m° dizes. Antonio de Faria ace- 

n°_u então aos Toldados que leuaísé 

1Viao dojogo^da porfia que tinhão, 

^^kondeflem as peças que efíauão 

brando,porque as não conheceíTem 

aSUeUes homés,que os terião em çp- 

ta de ladroes; & elles o fizerao logo, 

ôcSUei'endo Tatisfazer à defconfian- 

fe certificar de todo no que ja imagi- 

nauao, que era Termos nos gente de 

mao titulo, lhes mandou abrir as cT- 

cotilhas do junco que a noite dantes 

Te tomara ao Capitão Sardinha, que 

eíitaua carregado de pimcta,os quais 

em o vendo abarrotado da maneyra 

que eílaua, ficarão algum tanto mais 

quietos, & fora de Tuas Tolpeitas, di- 

zendo híís para os outros,òra, jaque 

Tabemosque Tao mercadores, bé lhe 

podemos reTponder a Tuas pergun- 

tas,porque nao cuydem de nos q por 

lermos bocais o deixamos de fazer, 

como homés que nãoíãbemos mais 

que pelcar oítras & peixe. 

QAT. XXXXV. 

Do que hum mercador aquy dijje 

a ai/fritonio de Faria acerca das 

grandezas delia ilha de 

Ai nao. 

Verendo efte merda- 

dor em algúa maney- 

laTatisTazerao que An 

tonio de Faria lhe ti- 

nha preguntado, lhe 

diííe. Agora Tenhor que íey quem cs, 

& que com coração limpo deues de 

querer íaber o que preguntas, te di- 

rcy o que diííò tenho Tabido & ou- 

mdo por algúas vezes a homés que 

antiguamête gouernaraõ efte An- 

chacilado. Eftes dizião queeftailha 

era Tenhorio abToluto por fy, & de 

hum Rey muyto rico,o qual,por no- 

me mayor & mais aleuantado Tobre 

todos 
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todos os Monarchas daquelle cepo, feu legitimo herdeyro ôc fucceíTòr, 

fè dezia Prechau Gamuu, efte falece- 

do íem deixar herdeyro,ouue nos po 

lios muyro grande difcordia fobre 

que loccederia no reyno, a qual foy 

em tanto crecimento, ôc chegou a 

derramar tanto fangue,que alfirmao 

aschronicas que diíTo tratão,que em 

íos quatro annos ôc meyo morrerão 

aferro dezafleis lacaíaas dehomes, 

& cada lacafaa te cem mil, pela qual 

cauía ficou a terra tão vazia de defen 

fores,& tão defemparada,que o Rey 

dos Cauchinsa conquiftou, ôc íe fez 

íenhor delia com fós fete mil Mogo- 

jes que o Tartaro lhe mandou da ci- 

dade de Tuymicão que naquelle te- 

po era a metropoli doíeu império. 

Conquiftada efta ilha de Ainão, o 

Cauchim fe tornou a recolher para 

o feu reyno, ôc deixou nella por Go- 

uernador hum feu Capitão chama- 

do Hoyha Paguarol,o qual Te lhe le- 

uantou com ella por algúas juftas ra^ 

zoes que para iíTo teue, E tomando 

por feu valedor ao Rey da China fe 

fez feu tributário em quatrocentos 

mil taeis por anno, que de moeda e~ 

ftrangeyra íaò fèifcentos mil cruza- 

dos; ôc o Rey Chim fe lhe obrigou 

por ifto ao defender de feus inimi- 

gos todas as vezes que lhe cumpriíle, 

Efta conformidade durou entre el- 

]es por tempo de treze annos,dentro 

dos quais o Rey dos Cauchins foy 

cinco vezes desbaratado em campo, 

Ôc falecendo o Hoyha Paguarol fem 

filho herdeyro, por efle beneficio q 

em fua vida recebera do Rey da Chi 

na,o declarou em feu teíiamento por 
f 

pelo qual de então ategora, que faó 

duzentos & trinta ôc cinco annos, 

ella ilha de Ainão ficou metida no 

cetro defte grande Chim. E quanto 

ao que mais me perguntaftes dos ti- 

íouros, rendas, ôc pouos deíla ilha, 

diílo não fey mais qu.e o que tenho 

ouuidoa algús antigos que por tu- 

toés ôc chaés gouernarão em outro 

tempo efte anchacilado de Ainão,os 

3uais dezião que chegaua toda a re- 

a, & minas de prata, com as alfan- 

degas dos portos do mar a dous co- 

tos ôc meyo de taeis. E eípantandoíé- 

Antonio de Faria ôc os mais Portii- 

guefes que eflauão com elle de tama- 

nhas grandezas como efle mercador 

lhe dizia, lhe tornou elle, fe vos ou- 

tros delia pouquidade fazeis tama- 

nho cafo,que fizereis fe vireis a cida* 

de do Pequim onde fempre refide o 

filho do Sol com ília corte, ôc onde 

vão ter todos os rendimentos dos 

trinta ôc dous reynos deita Monar- 

chia,que fomente de ouro ôc prata q 

fe tira das oitenta & feis minas, feaf- 

firma que faõ mais de quinze mil 

picos? Antonio de Faria defpoisde 

lhe dar graças por quanto a propoíí- 

to lherefpondera a fuas preguntas, 

lhe rogou muy to que lhe diffeíTe em 

que porro lhe aconfelhaua que foífè 

vender aquella fazenda, que fofTe 

maisfeguro,& de milhor gente, pois 

não tinha moução para paffara Lá* 

poo? a que elle refpondeo, aconfe- 

lhote como amigo que não entres 

em nenhum deita ilha de Ainão, nc 

te fies dos Chins defh terra, porque 

te 
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te affirmoque nenhum te ha detra 

n 

tar verdade em coufa que te diga, & 

nace de mim,porque fou muyto rico, 

& não te ey de mentir como home 

pobre. E a (si te aconíelho que te vàs 

poi cfta enfeada dentro,& ícmpre co 

prumo na mão, porque tem muytos 

baixos,& muyto perigofos, ate hum 

bom rio que fe chama Tanauquir, 

porque nelle tes bò furgidouro em 

que podes eftar íeguro & à tua von- 

tade^ em dous dias poderás vender 

toda eíla fazenda que leuas,& outra 

^uyta mais fe a tiueres,mas não te 

ac°nfelho que a deíembarques em 

tcrra, porque muytas vezes avifta 

n/ : H.Ll^clJbiça, & a cubica, defmancho 

11 — í~Í .    
-zb£"le quieta, quanto mais na re- 

u°lt<5fa&de màconfciencia, que te 

P°r natureza inclinaríe mais a tomar 

oalheyo^quea dar do feu aos necefc 

'fados pelo amor de Deos.Aposiíto 

&c os outros que trazia comíigo 

c acjpidiraõ do Capitão & dos Por- 

tllgueíes com muytas palauras decu- 

Prjmentos, de que commummente 

I|ao íaõ nada auarentos,&a Antonio 

c Faria em retorno do cj lhe tinha 

a"Q, deu húa boceta de tartaruga 

Pcquena como hum faleiro, cheade 

S,aõs de aljofre, & doze pérolas de 

onefta grandeza, dizendo que lhes 

PCldoaí]c por não fazerem aly faze- 

acom elle, porque arreceauao que 

0s ^ataíTem por ido, conforme à ri- 

Suiofa ley dajuftiça daquella terra, 

cluelhe rogaua que logofe foííe, 

ntcs que vielíè o Mandarim daar- 

beíí PorSlle aly o achaíTe, íòlh 
e e certo que lhe auia de queimar 

47 

as embarcações. Nao quiz Antonio 

de Faria engeitar o confelho defte 

homem, & arreceando quepudeílê 

fer verdade o q lhe elle dizia,le fez lo 

goàvella,& paffandofe á outra co- 

ita da banda do Sul, em dous dias.de 

ventos oeftcs chegou ao rio de Ta- 

nauquir, no qual furgio defronte de 

húa aldea pequena chamada Ney- 

tor. 

QAT. XXXXVl 

Do que Antonio de Faria paffon 

nefte rio de Fanaucjuir com bun% 

(oJJajro renegado por nome 

Francifco de Saa. 

A boca defte rio deTa* 

nauquirnos deixamos 

eftar furtos todaaquel- 

la noite, com tenção 

de tanto que foíTe me- 

nham nos yrmos para a cidade, que 

era daly cinco legoas, a ver fe nella 

por qualquer via de concerto podia- 

mos vender a fazenda q leuauamos, 

porque como era muyta, trazíamos 

as embarcações tão carregadas, que 

não auia dia que não deíiemos duas 

tres vezes em feco nos baixos dos 

parceis,que em partes eraõ de quatro 

cinco legoas,com hús alfaques de co- 

roas de area tão baixos q não otifa- 

liamos a velejar fenão muyto de dia, 

& fempreco prumo na mão, pelo cj 

fe aflentou q antes q fe entendeífe em 

outra coufa algua,nos defpejaíFemos 

de toda a fazenda que leuauamos,ôc 

por iíTp AntQniQ de Faria não cuy-s 
& " ' ' /'• r» «. ....... , . 

daua 
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daua era outra coufa fe não em buk vinhão,& fez que lhe hia fugindo pâ 

car porco onde a vendeííè. E trazé- 

donos noffo Senhor aeíte para nelle 

íè dar effeito a efla vontade, traba- 

lhamos quaíi toda aquella noite pa- 

ra às toas nos metermos da boca do 

rio para dentro,porque era tamanho 

o impeto da corrente,que com todas 

asvelias metidas nos abatia a jula ve 

to do porto. E eftando nos nefte tra- 

balho,&coconuès todo empachado 

de amarras Sc calabretes q quaíi nos 

não podíamos reuoluer, nos íãyrao 

de dentro do rio dous juncos muyto 

grandes,forçados de bailéus poftiços 

de popas & proas, com fuás íõbrega- 

uias de toldos de leda,& apauelados 

todos em roda de paueíes pintados 

de vermelho & preto, que os faziao 

muyto guerreyros. É encadeandoíe 

Jium no outro paraque a força lhe fi- 

cafie toda junta, nos cometeraó tão 

aceleradamente, que nem vagar ti- 

uemos para nos aparelharmos, pelo 

qual nos foy forçado lançar as amar- 

ras «5c as driças aísi como eftauao ao 

mar por fazer a artilharia lefta, que 

çra o que então mais nos feruia.Che- 

gados os dous juncos a nòs có gran- 

de grita & eftrondo de tambores 3c 

finos, a primeyra çurriada de tres cõ 

<|ue nos hoípedarão foy dc vinte & 

íeis peças de artilharia,de que as no-, 

lie eraõ falcões & camelos, por onde 

feentendeo logo que eraiíío gente 

da outra cofta do Malayo,o que algu 

tanto nos meteo em confufaó. An- 

tonio de Faria, como iagaz que era, 

como os vio ambos encadeados,lo- 

go lhe entendeo a tenção com que 

ra o mar,afsi por lhe ficar tempo pa- 

ra íè aparelhar, como por lhe dara 

entender q éramos outra gente; mas 

ellestambe como práticos neíleof- 

ficio em que andauao,defejando que 

ie lhe nao folie a prcía das mãos, fe 

delaferrarão hum do outro,para'nos 

poderem milhor alcançar, ôc chega- 

do a nòs,nos abalroarão logo, & nos 

lançaraõ tanta quantidade de lanças 

de arremeífo,que não auia coufa que 

os efperaffe, Antonio de Faria reco- 

lhendofe para debaixo da tolda cos 

vinte & cinco foldados que tinha no 

Teu junco, & com mais dez ou doze 

eícrauos & marinheyros, eíkuedaly 

jugando cóelles às arcabuzadas por 

eipaço de quaíi meya hora, at% que 

os deixou defpeder toda a munição 

quetrazião, a qual foy tanta que to- 

do o conties ficou juncado delia, # 

determinando quarenta d ellesq pa- 

redão fer os mais esforçados, de da- 

rem concluíãó ao que tinhao come- 

tido, íaltarão no noílo junco co ten- 

ção de fefenhorearem da proa, pelo 

qual foy forçado ao noíío Capita® 

ilos receber, Ôc chegandofe hfis aos 

outros com boas vontades,fe trauoU 

entre elles híia briga tão acefa, que 

em eipaço de pouco mais de tres cre- 

dos foy noílo Senhor íèruido, q dos 

quarenta ficaílem aly os vinte ôc feis, 

& os outros todos le láçaraõ ao mar; 

os noíTosfeguindo eftebom fucceífo 

lli / 
dado da mão de Deos, íe lançarao 

vinte dentro no feu junco, em q não 

ouue muyta reíiftencia,porq os prin- 

cipais craõ ja mortos, ôc matando a 
— . « ,—  r . . . x 

hua 
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ua parte & a outra todos os que a- faltando Antonio de Faria logo com 

auao, fe lhe acabou de render de quinze ou dezaíieis íoldados dentro 

no junco, lhe perguntou que era, ao 

que elle rcfpondeo, ouço cá na proa 

íaliar muyta gente que deue de eftar 

eícondida; acudindo elle então com 

todos os que tinha comilgo, & man- 

dando abrir a efcotilha, ouuio logo 

embaixo hua muvto grande grita cj 

dezia,Senhor Deos milericordia^ cò 

tão elpanroíos vrros & prantos que 

parecia couíã de encantamento; ef- 

pantado elle difto, fe chegou com aU 

gús dos noííos aboca da eícotilha,&; 

viraó todos jazer embaixo noprão 

luia grande quátidade de gente pre«* 

fa,& não podendo ainda o Capitão 

acabar de entender o que eftaua ve- 

do cos olhos,' mandou que foílem 

Ter o que era, & faltando embaixo 

dous moços) trouxeraò acima dezaf» 

fetepeíloas ÇhrilHs, as quais eraò 

dous Portuguefes,&; cinco meninos, 

& duas moças,& oiço moços,os quais 

todos vinhão de maneyra que era 

hum laílimofilsimo eípe&aculo ve- 

los^ tirandolhes logo as prifoês em 

q vinhão, q erao colares & algemas, 

& cadeasde ferro muyto groííãs,fo- 

rao prouidos.do necelFario, porq os 

mais delles vinhão dé todo nus, fen* 

trazerem couíã algúa fobrefy. Àpos 

ifto perguntado hum dos. dous Pot* 

tuguefes,porque o outro eíiaua co- 

rno morto, cujos Elhos erao aquelles 

mininos,& como vierãoier ao podét 

dáquelle ladraó, & como fe elle cha* 

maua,refpondeo que o ladraõ tinha 

doufc nomes,hum de Chriftao,& ou-» 

tio de gentio, o de gentio porque Tc 

todo agente do mar,a que foy neceí? 

?'iio darfea vida,por não auer efqui 

PaÇao para untos nauios. ifto feito 

acudio logo Antonio de Faria com 

rnuyta preíTa a Chriftouao Borra- 

no) que eftaua abalroado co outro 

junco,& muyto duuidoío da vitoria, 

Porque a mayor parte d os noíTos e- 

auão feridos,mas proque a noíTo Se 

nhor que com pila ajuda fe lançaraò 

os inimigos ao mar,dos quais fe afo* 

£ou a mayor parte, & os juncos fica- 

j"° ambos em nolfo poder, li faze- 

0 e- §° reflenha do que nos cuíta- 

ra tila vitoria, fe achou hum Portu* 

morto,& cinco moços, & noue 

rnarinheyròs,a fora os feridos;&: dos 

ln,^igos forão mortos oitcta,<Sc qua- 

1 outros tantos catiuos, Deípoisque 

dos°^°S curac^os> &ágafalha- 
s 0 Hiilhor que então foy poísiuel» 

nt0njo de Faria mandou recolher 

jSrnarinheyros que fe tinhão lança> 

a° ^ar,os quais andauão bradan- 

^°SUe lhe valeíTem qfeafogauão, 

€Utra^os ao íeu junco grande onde 

e taua, os mandou prendera to- 

perguntandolhes que juncos 

^ao aquelles, Ãccomo fe chamaua o 

apitão delles,& fe era viuo ou mor- 

> nenhum quiz fallar a propoíito, 

as deixandofe morrer emperrada- 

ent.^ ^em fazerem cafo dos tratos 

È1C i l ^auao' bradou Chriítouão 

Ua°Ij oucro junco em qefta- 

cu^| 1Zendo,ha fenhor, ha fenhor,a- 

- a vofla merce cã, porque temos 

ais cuftura ^ue cuyciamos, & 
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então nomeaua era Necodà Xicau- dodaly fe fora ao porto de Liapoo,' 

km, & o de Chriftao era Francifco 

de Saa, o qnal auia cinco annos que 

em Malaca fe fizera Chriftão, fendo 

Garcia de Saa Capitão da fortaleza, 

Sc que porque el eforafeu padrinho 

do bautifmo lhe pufera aquelle no- 

me,& o calara com hua moça orfam 

meítiça muyto gentil molher,& filha 

de hum Português muyto honrado 

a fim de o fazer mais natural da terra, 

Sc que indo no Anno de 1534 para a 

China em hum junco feu muyto gra- 

deio qual leuaua vinte Portugueíès 

dos mais honrados, & ricos da forta- 

leza,& também fuamolher, chegan- 

do à ilha de Pullo Catacfizera ahy 

agoada,com tenção de paílar ao por 

to do Chincheo, Sc auendo ja dous 

dias que ahy eftaua,como a eíquipa- 

^aó do junco era toda fila, & Chim 

como elle, fe leuaotaraó hua noite 

cftando os Por tuguefes dormindo,Sc 

com as machadinhasqtte traziaó, os 

mataraó a todos, Sc aos íeus moços, 

fem a nenhum que tiueífe nome de 

Chriíhõfe dar a vida,& cometeoà 

molher que íè fizeífe gentia, Sc ado- 

raíle hum ídolo q o fèii Tucáo me- 

ftre do junco leuaua nua arca, Sc que 

alsi defatada da ley Chriftam a ca- 

iaria com elle, porque o Tucaó lhe 

daua por iíTo húa irmam fua que aly 

leuaua comfigo , também gentia Sc 

China como elle,& porque a molher 

ííão quifera adorar o idolo, nem có- 

fentir em tudo o mais que lhe elle 

dezia,o perro lhe dera com hua ma- 

çhadinha na cabeça, com que logo 

lhe lançara os miolos fora, £ paru* 

onde aquelle anno fizera fazenda,& 

receofo de yr a Patane por caufa dos 

Portugueíès quelâ relidiaõ, fe fora 

inuernar a Siaò,& o anno feguinte íc 

tornara ao porto do Chincheo, onde 

tomara hum junco pequeno có dei 

Portuguefes,que vinha da C,unda.& 

os matara a todos. E porque ja fefa* 

biaó por toda a terra os males qnoS. 

tinha feitos, receando poder encon- 

trar com algúa força noífa, íe viera i 

eíla eníèada da Cauchenchina, onefc 

como mercador fazia fazenda,Sc co- 

mocofiayro também falteaua os co 

que íè atreuiaj Sc que auia ja tres an- 

nos que tomara aquelle no por co- 

lheita de feus furtos, Sc também po( 

aueí que nelle eftaria mais íeguro 

nós, porque nao cufíumauamos fa- 

zer fazenda nos portos daquella 

feada Sc ilha de Ainaõ. E pergunta 

dolhe Antonio de Faria fe eraó aquej 

les mininos filhos dos Porttiguefes^ 

dezia,refpondeo que naó,mas q 

filhos de Nuno preto, Sc de Gi^° 

Diaz,& de Pero Borges cujos erao 

bem os moços Sc as moças, os qua's 

Portuguefes elle também matara efl1 

IMompolIacota na barra do rio & 

Siaó,num junco de Ioaò de Oliue/' 

ra, em que cambem matara dezaífc'* 

Portugueíès,& que a elles ambos, Hu 

poríêrcarpinteyro, Sc outro porícf 

calafate,dera a vida, &q auia ja per- 

to de quatro annos que os trazia ais* 

còíigo,matandoos fempre de fome» 

Sc de açoutes, Sc que quando nos co* 

metera,nao lhepareceo que erao P°r 

tuguefes, fenaó Chins mercadores 
- • — — — - -- cofí]0 
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como os mais que elle fempre cuftu- 

ftuua a roubar onde os achaua de bo 

l^nco,como cuydaua q achara a nòs; 

& perguntado te conheceria o ladrão 

entre aquçlles mortos,diííe que íy,cò 

Antonio de Faria fe leuantou lo- 

S°A tomandoo pela mao te paflou 

com elle ao outro jõco q eílaua abai- 

xado com eíte,<?< moítrandolhe to- 

dos os q eftauao mortos no conuès, 

^tte que nenhum daquelles era, ôc 

^andando efquipar as "manchuas, o 

toY em pelíoa butcar entre os outros 

^"•ottosq andauaô pelo mar,onde foy 

achado com hua grande cutiílada na 

Cabeça,& húa e fio cada por meyo dos 

Pc'tos,& trazendo© acima ao conues 

junco lhe tornou a perguntar ie 

^.ra aquelle,a q elle refpondeo que fy 

ern f^lta;nenhua,a q Antonio de Fa- 

r'alhedeu credito por cauía de húa 

c;|deadeouro groíTa que trazia cin- 

B'da, com hum idolo de duas cabe •. 

Sas da feicaó de lagarto,tambe de ou- 

r°i co rabo ôc maós elmaltados de 

|erde & preto. E mandãdoo a rafto 

^ à proa lhe cortaraò a cabeça,& 

0 1^eraò em pedaços. 

\ 

C A T. XXXXVIL 

Cwo esim do nos furtos na ponta 

^c da um era y vier ao a cajo ter 

com nojeo quatro lanteaas de 

remo, em que vinha 

húa noiua. 
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Vida efta vitoria da 

manevra que atras 

deixo contado, & cu- 

rados os feridos, ôc 

prouido na guarda 

dos catiuos, íefez inuentairo da fa- 

zenda deites dous juncos,ôc fe achou 

que o que nelle ie tomara poderia 

chegar até pouco mais de quarenta 

rniLtaeis, os,quais foraò logo carre- 

gados íobre Antonio Borges, que e- 

ra feitor das prelas, ôc iíto a fora os 

dous cafcos dos juncos, os quais ain- 

da que eraõ ambos nonos, nos foy 

forçado queimar hum delles, por 

nao auer efquipaçao para mais que 

hum fó. E afsi ie acharaó mais dezaí- 

fete peças de artilharia de brózo,em 

q entrauão quatro falcões,& hum ca- 

mello,& doze berços,& a mais delia, 

ou quafi toda có as armas reais, porq 

eíle perro a tinha tomada toda nos 

três nauios em q matara osquareta ôc 

íeis Portugueíes. Antonio de Faria, 

logo ao outro dia pela menham quiz 

tornar a demandar a entrada do rio, 

porem foy auifado por hús pefeado- 

rcs que íc tomaraô de noite,que por 

nenhum cafo fofíe íurgir à cidade, 

porque ja là fe fabia o que elle fize- 

ra a aquelle ladraó, com o qual o 

Chileu Capitao ôc Goucrnador da- 

quella prouincia tinha feito praça- 

ria, St lhe daua a terça parte de to- 

das as prefas que fazia, pela qual 

caula eílaua là tudo tao reuolto, 

que ainda que deíTe a fazenda de 

graça lha não tomariaó,quanto mais 

vendella por dinheyro; Sc que na en- 

trada do porto eftauão ja duas jan- 

G gadas 



\Terigi igrínaçoes de 

gadas muyto grades cotti muyta f<i- réceo queerâÕ efpias da armada do 
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ma de lenha,& de barris de alcatraó, 

& fardos de breu, paraq em elle fur- 

gind© lhas lançaííem,a fora mais de 

duzentos paraoos de remo, có muy- 

tos frecheyros & gente de guerra,có 

a c]uai noua Antonio de Faria por pa- 

scer dos que o milhor entendiáo,af- 

ientou de íe yr a outro porto cjue lhe 

demoraua adiante daquelle quaren- 

ta legoas ao rumo de leite, o qual fc 

chamaua Mutipinão, porauer nel- 

le muytos mercadores ricos, afsi na- 

turaes como eftrangeyros, que em 

cafilas vinhaò da terra dos Lauhòs 

ôc Pafuaas,& Gueos,com grande ío- 

ma de prata. E fazendonos à vella 

cos tresjuncos, & com a lorcha em 

que viéramos de Patane, cofteamos 

aterra com ventosponteyros de hu 

bordo no outro, atê hum morro 

que íè dezia Tilaumera onde fingi- 

mos, porque a corrente da agoa era 

contra nós. E delpois de eftarmos 

aquy furtos treze dias fobola amar- 

ra, & bem enfadados com tempo- 

rais pela proa, ôc algum tanto ja fal- 

tos de mantimento, quiz a nofia 

boa fortuna que a caio ja íobola tar- 

de vieraó dar de roíto com nofco 

cjuatio lanteaas de remo queíaó co- 

mo fuflas, em que hia húa noiua pa- 

ra híía aldeã daly noue legoas que 

fe dezia Panduree, ôc como todos 

vinhao de feita, eraó tantos os ata- 

baques, & bacias, & finos com que 

mngiâOj que não auia cjuem íe pu- 

deííè ouuir com a vozaria ôc mati- 

nada delles, ôc não entendendo os 

noífos o que iíto podia fer, lhespa-t 

• -~ — • ^ ~ 

Capitão deTanauquir que podia vir 

cm bufca de nòs, Antoniò de Faria 

mandando logo arriar das amarras, 

fe preparou para tudo o que vieííc; 

Ôc afsi embandeyrado & com mo- 

ftras de muyta alegria eíperou que 

os das lanteaas chegaífem a bordo, 

os quais tanto que nos viraó aísi to- 

dos juntos, ôc com as meímas mo- 

ftras de fefta que elles traziao, pare- 

cendolhe que era o noiuo que os vi- 

nha efperar ao caminho , íe vieraó 

com muyto prazer direitos a nòs, Sc 

de/pois de fe fazerem as fuas ôc as 

noíías Ialuas à Charachina, como 

entre eíta gente íe cuituma, fe tof" 

naraó a ataftar para junto de ter- 

ra, & aly furgiraó. Nôs, como ef- 

tauamos de todo alheyos de enten* 

dermos o fegredo defta nouidade, 

aíTentarão todos co Capitão ferctn 

eípias da armada que ficaua atrás, 

a qual nao tardaria muyto que 

não apareceílè. Paífado neítas lof- 

peitas hum pequeno efpaço que 

reitaua ainda do dia, ôc quafi duas 

noras da noite, vendo a nòiua, que 

vinha nua deftas lanteaas, que o 

noiuo a nao mandaua viíitar co~ 

mo eftaua em rezao, quiz ella fazei- 

lo, por lhe moftrar o muyto que pa- 

rece que lhe queria, ôc deípidindo 

nua das quatro lanteaas em que vi- 

nha hum íeu tio, lhe mandou por el- 

le hua carta que dizia afsi. Se a fraca 

ôc molheril natureza me dera licen- 

ça para daquy onde fico yr vera tua 

Jace,fem com iílopornodoa no meu 

noneíto viuer, crè que afsi voaria 

meu 
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meu corpo a yr beijar efíes teus vaga- go aci ma,& preguntaraò pelo noiuo, 

rofospeis.como o esfaimado açor no 

primeiro impero de fua lolcura;mas 

Jaíenhor meu, q eu de caía de meu 

pav ate quy te vim bufear, vem tu 

dahv donde eftàs a eíla embarcaçaò 

0n<-le euja nao eftou, porque fóem 

tc ver me po íío eu ver, mas com me 

nao veres na eícoridão deita noite, 

nao fey íe na brancura da menham 
9 

lv*e poderás enxergar entre os viuos; 

Irieu tio Licorpinau te dirá o que 

ttieu coraçaó cm fv cala, afsi porque 

Ja não tenho boca para fali ar, como 

porque minha alma me nao fofre e- 

ftar tão orfam de tua vifla quanto a 

tua efteril condição o conlente, pelo 

Su«d te peço que venhas,ou medes 

licença que vá,& nao me negues efle 

amor que te mereço pelo que fem- 

Pre te tiue,porque Óeos porfuajníti- 

S^enicaftigo de tal ingratidão, te 

nao tire o muyto q herdafte de teus 

antigos parentes nefte principio de 

*ninha mocidade,emq agora por ma 

lrimonio mehas de fenhorearatè a 

ni°rte, a qual elle, como Deos & fe- 

n"or por que he,afafte de ty por tan- 

tQs milhares de annos quantas voltas 

U &ol 5c a Lua tem dadas ao mundo 

"esdo principio do feu nacimento, 

Chegada alanceaaem que vinha o 

tl0 da noiua com efta carta, Anto- 

^l0 cie Faria mandou efeonder to- 

c'os os Portuguefes, Sc que não apa- 

TecelTem mais q fòs os Chins que le- 

gamos por marinheyros,porqnão 

"uuidaíTe chegar a nós,a lanteaa che 

Silndoíe muyto feguraméte ao juco, 

Cles dos que vinhaõ nella fubiraó lo-» 

mas a repolla que os nollos lhe de- 

raófoy apanhalosa todos afsi como 

vinhão,&: dar com elles da eícotilha 

embaixo, & como todos elles, ou os 

mais vinhao bêbados,nem os q fica- 

tiãona lanteaa fentiraõ o rumor que 

os noíTos fízerao, nem ie puderaó a* 

faftar taõ deprella q de cima do cha- 

piteo lhe não dcííèm hum cabo â 

ponta do mafto com que o atracarão 

de maneyra que nunca ja mais fe pu- 

deraó defembaraçâr,& lançandolhe 

decimaalgúas pandlasdc poluora, 

os fízerao lançar a todos ao mar, ôc 

faltaraó logo na lanteaa féis ou íè- 

te toldados com outros tantos ma- 

rinheyros & íè fenhorearaó delia, 

na qual defpois foy neceííario torna- 

re a recolher os triílesque andauão 

na a^oabradando que íe afosauão- 

Sendo eítes recolhidos & poílosa bõ 

recado, Antonio de Faria foy denu- 

dar as outras tres lanteaas q eíhuao 

lurtas,que feria daly pouco mais de 

bum quarto de legoa, & dando na 

primeyra em q vinha a noiua a abal- 

roou, pot e nella nao ouue reíiftencia 

algua,porque não trazia gente de pe- 

leja, fenão íomente marinheyros que 

a remauáo, & hús feis ou fete homes 

c]ue parecião honrados, fegundo o 

trajo de luas peílbas,parentes da coi«» 

tadada noiua que a vinhao acom- 

panhando, 6c dous moços pequenos 

feus irmãos muyto aluos & beaíTom- 

brados,& toda a mais geie eraõ mo- 

lheres ja de dias que fabião tanger,as 

quais nos femelhates tépos fe alugaó 

por dinheiro ao cuftyme da China,as 

G z outras 



*Peregrinações de 

outras duas lanteaas fíntindo a reuol gria, não fabendo parte do feu mal 

ta,largaraó as amarras por mão, & 

fugirão a remo ôc a vella com tanta 

preiTa, que parecia que o diabo hia 

nellas,mas nem iíío baftou para dei- 

xarmos de tomar ainda húa delias, 

aísi que das quatro nos ficaraó as 

tres. E ifto feito nos tornamos a bor- 

do,& porque ja a efíe tempo era qua 

íí meya noice íe não fez então mais 

que recolherfe toda a prefa no junco, 

ôc a gente que fe tomou foy toda 

metida debaixo da cuberta,onde efte 

ue ate pela menham,que vendo An- 

tonio de Faria que era gente trifte, ôc 

a mais delia molheres velhas qnao 

preftauão para nada, as mandou to- 

das pórem terra, ficando fomente a 

noiua cos íeus dous irmãos, poi fe- 

xemmocos pequenos, aluos, &bem 

afibmbrados, èc vinte marinheyros, 

que nos foraõ muy ío bons para a ef. 

quipacão dos juncos, de que algum 

tanto vínhamos faltos. Efta noiua, 

fegundo delpois íe foube, era filha 

do Anthacy de Colem, que he co- 

rno Corregedor entre nós, Ôc era efc 

pofadacom hum mancebo filho do 

ChituuCapitaò de Panduree,o qual 

dizem que lhe tinha elcrito q aly na- 

quellelugara viria efperar com tres 

juncos ou quatro de íeu pay que era 

muyto rico, & por iíío (e enganarao 

co noíco,& ao outro dia à tarde de£< 

pois q nos partimos defte lugar, a q 

íe pos nome o da noiua, chegou o 

noiuo em bufca delia com cinco vel- 

las muyto embandeyradas, o qual 

pafíãndo por nòs, nos íaluou com 

muytos tangeres, Ôc moftras de ale- 

nem que lhe leuauamos com nof- 

co a molher, ôc afsi embandeirado 

Ôc com muytos toldos de feda do- 

brou a ponta de Tilaumera onde 

nós eítiueramos o dia dantes,no qual 

íurgio para efperar aly pela molhei 

como lhe tinha eícrita. Nós velle- 

jãdo daquy por noííã derrota proii- 

ue a noífo Senhor que em tres dias 

chegamos ao porto de Mutipinao 

que era o para onde hiamos, peU 

noua que Antonio de Faria tinha de 

poder aly vendera fazenda. 

CJT. xxxxvm 

Dã informação que <tAntonw 

de Faria aquy teue desta 

terra. 

Hegados nós a eíle pof 

to,lurgimos no meyo 

de húa angra que faz a 

terra junto de hum pe- 

queno ilheo,q demora 

ao fui da entrada da barra, onde nos 

deixamos eftar fem faluarmos o por- 

to nem fazermos eftrondo nenhum, 

com determinaçaõ de tanto qu£ fof* 

Te noite mandarmos íbndar o rio» 

ôc tomar informaçaó do que fc pre- 

tendia faber. E logo como a lua íã" 

hio que feria ja quaííàs onze horas, 

mandou Antonio de Faria 

das lanteaas que lcuaua bem cfqui- 

pada, ôc com doze íoldados, deque 

hia por Capitão hum Valentim Mar 

tins Dalpoem, home fefudo, ôc para 

muyr° 
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rnilyto,& que de fy tinha dado boa 

conca cni negocios defla qualidade; 

cjte dcípois que pattio, foy íempre 

Ondahdo o rio ate chegar ao fur- 

adouro da cidade, no qual tomou 

ous hornes que achou dormindo 

®Ula barcaça de louça, ôc tornando- 

e <1 bordo fcm ícr íèntido, deu con- 

ta a Antonio de Faria de tudo o que 

Achara, da grandeza do lugar,Ôc dos 

Pelicos nauios que no porco efta- 

l]a°, por onde lhe parecia que fem 

1CCCV0 nenhum podia entrar fegu- 

ranaente, porque le cafo fofíe que 

por algum fucceíTò extraordinário 

<** feeífe Fazenda como defejaua, 

joguem lhe podia tolher tornaríea 

,lyr cada vez que quiíeíle, porque 

0,'iocra todo muyto largo &lim- 

P°i&: fcm baixo nem alfaique em 

c)Ue pudeíle correr perigo. E aúido 

^onfelho fobre o que nifto fe faria, 

eaHentou por parecer dos mais que 

0sdous Mouros que fe tomaraõ fe 

Jja°inquirií]èm com tratos como e- 

aua determinado,aísi por não os ef- 

Ca^alizarem,como por nao ler ne-* 

cUario. E fendoja menham clara, 

d
cíP°is que todos diíieraò hua La- 

a,r'ha cóm muyta denaçao^ pro' 

?eteraó boas peças ôc ricas a noíTa 

en^ora do ouceyro de Malaca pa- 

^ornamentos dacafa, Antonio de 

ul'a ío por fy, animando primey- 

[° ^ afagando os dous Mouros, & 

j^Sl)randoos do medo que tinhaó, 

■ÍCsPerguntou miudamente pelo q 

Plctchc3ia faber, a que elles ambos 

P°r híia boca diííeraó, que quanto 

entrar no rio não auia que temer 

por íer o milhor de toda aquella en- 

feada,& onde por muytas vezes en- 

trauao & íahião muyto mayores em- 

barcações que aquelías que crazião, 

porque o menos fundo que auia em 

todo elle,era de quinze atê vinte bra- 

ças,& que da terra fe não arreceai fe, 

porque os moradores delia eraõ gé- 

tc por natureza muyto fraca,&que 

não tinhão armas, Ôc dos drrangey- 

rosquenella eftauão, os mais erao 

mercadores que auia noue dias que 

tinhaó vindo do reyno de Benão, 

em duas caíilas de quinhentos bois 

cada hua, com muyta prata, ôc agul- 

]a, & íeda,& roupas de linho, & mar- 

fim, ôc cera, Sc lacre, ôc bcijiiim,& 

canfora, ôc ouro em pô, como o da 

ilha C,amatra, os quais com elfos 

fazendas vinhao todos a bufear pi- 

menta, ôc drogas, ôc perlas da ilha de 

Ainão, ôc perguntados íe auia por a- 

quella cotia algfia armada, diíferao 

que não, porque as mais das guer- 

ras que o Prechau Emperador dos 

Cauchins fazia, ou lhe íaziao, erao 

por terra, Ôc quando íe fazião pelos 

rios erao em embarcações peque- 

nas de remo, mas nao em nauios 

grandes como aquelles que trazia, 

porque não auia fundo para elles, ôc 

perguntados fe eílaua o leu Prechau 

aly perto, reíponderaó que fos doze 

dias de caminho na cidade de Quaiv 

gepaarúonde o mais do tempo refí- 

dia com lua cala ôc corte, gouernan- 

do em paz Ôc juíliça o leu reyno, 

ôc perguntados que tilouros ôc ren- 

das tinha, refponderaò que as mi- 

nas dos metais refèruados à íua co-í 
»—.W- »»>.! »•■>«« » ■— • • r .... 
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roa, rendiao bem quinze mil picos 

de prata,de que a metade por ley di- 

urna do Senhor que tudo criara, era 

dos pobres que cultiuauao as terras, 

para fuftentação de fuás famílias, 

mas que por aprazimento & con- 

formidade de todos os pouos lhe lar 

garão liuremcnre effce diréyto, para- 

que daly por diante os não conítran- 

geíle a pagarem tributo, nem a cou- 

fa que lhes deííe opreffaò algíia, pe- 

lo qual os antigos Prechaus em cor- 

tes lhe tinhão jurado de afsi o cum- 

prirem em quanto o Sol deíle luza 

terra. Vendo Antonio de Faria a ma- 

téria diípofta para poder faber al- 

gíías coufas que deíejaua, lhes per- 

guntou que noticia tinhão daquillo 

que viao cos olhos, de noite no Ceo, 

& de dia na ligeireza do Sol, em que 

por tantas vezes lhe tinhaó fallado?a 

que reíponderaóqa verdadeyra ver 

dadedetodaa verdade era terem &c 

crerem auer hum fó Deos todo po- 

deroso qual afsi como tudo criara, 

tudo coníeruaua,mas q íe o noíTo en- 

tendimento às vezes fe embaraçaua 

na defordem & deíconformidade de 

noíTos defejos, não era da parte do 

Criador em que não podia auer im- 

perfeição, íenão da parte do pecca- 

dor, que por fer impaciente julgaua 

íegundo o humor do íeu mao cora- 

ção; ôc perguntados fe tinhão em fua 

ley q viera Deos em algfi tempo ao 

mundo veftido em carne de homem 

humano,difleraó q não, porque não 

podia auer coufa q obrigalle a tama- 

nho eftremo, porque pela excelencia 

da natureza diurna eihua liure de 

çoes de 

noíías miferias, & muyto elquecido 

de cubicar tifourós da terra,porq tu- 

do era pouquidade na prefenca de 

feu refplandor. E aísi por eftas pre- 

guntas como por outras que lhe fez 

Antonio de Faria,entendemos qnao 

tinha efh gente ategora noticia ne- 

nhúa da noífa verdade, mais que fo- 

mente confeílarem de boca o que 

íeus olhos lhe moftrao na pintura do 

Ceo,& na fermofura do dia, a q con- 

tinuamente por íuas cumbayas ale- 

uantão as mãos dizendo, por tuas o- 

bras,Senhor, confeífamos tua gran- 

deza. Com iílo os mandou Antonio 

de Faria por liuremente em terra, 

dandolhe primeyro algúas peças, 

de que foraò muyto contentes. 

Nefte tempo começando ja a ven- 

tar a viração, fe fez à vella com 

muyta fefta & regozijo, ôc as ga' 

ueas toldadas de leda, ôc com (i,il 

bandeyra de veniaga à Characb'' 

na; paraque os que afsi o viíTem,efl' 

tendeffem que era elle mercador, # 

não gente de outra maneyra, ôc daly 

a húa hora furgio no porto defron^ 

do caiz da cidade,& fez fua falua co 

pouco eftrondo de artilharia,ao qi'c 

logo de terra vieraò dez ou doze ai" 

madias com muyto refrefeo, & cofl1 

tudo eftranhandonos,& vedo no 

fo trajo & aí peito q não éramos Sia* 

mes,ne Iaos,nem Malayos, nem ou* 

tras nações q ja tinhão viftas, diífr" 

rão, tão proueitofa nos feja a to- 

dos a aluorada da freíca rnenham» 

quão bem aífombrada parece efta 

tarde na prefença do que temos 

diãte dos olhos.E chegado de todo o 

numero 
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numero de almadias Iiua fomente a 

°rdo, pedio figuro para entrarem, 

a^uc foy reípondido,í que fem ne- 

1-1 num receyo o podião fazer,porque 

todos éramos feus irmãos* ôc com ií- 

t0jdenoue c|ue vinhão na almadia, 

03 tl'es fomente fubirão ao junco, 6c 

Antonio de Faria lhes fez muytoga- 

lidnado,& fázédoòs aílentar em híía 

a'catifajlhes difle que elleerahum 

mei'cador natural do reyno deSiaó, 

^ (iue vindo de veniaga para a ilha 

Aiiráo,lhe diíTeraó que naquella 

c'dade faria milhor ôc mais íegura- 

111 cte fua fazenda q em outra parte, 

P0r ferem os mercadores Sc o pouo 

clla de mais verdade que os Chins 

daclUella cofia & ilha de Ainão,aq 

lc'ponderao, não eílàs errado niíTo 

clllc dizes,porque íc es mercador,co- 

mpareces, crè que em tudo fe te 

aiaaquy muyta honra, pelo qual 

juramente podes dormir teu íono 

1 ^can(ado,fem te arreceares dene- 

nhuacouía. • j. 

CAT. IL. 

7) r r~ 

0 <]He <i/lntonio de Faria paf• 

J0li neBe porto co flautarei 

da cidade fobre a venda 

da fua fazenda. 

Eceofo Antonio de Fa- 

ria de poder vir por 

terra algum recado ou 

noua do que tinha fei- 

to ao ladraõ no rio de 

* anauquir, & lhe pudeíTcm por iíTo 

Pleiudicav em algua coufa, náo quis 

v—  

defembarcar a fazenda na alfande- 

ga, como os officiaes delia queriaoy 

pelo que ouue aflaz de deígoíro, 6c 

de trabalho, de maneyra q por duas 

vezes o negocio cfkue de todo dei- 

baratado. £ vendo elle que boas pa- 

lauras nao haftauaó para quererem 

eilescondecender co que elle lhes pi-, 

dia,lhes mandou dizer por hum met 

cador que andaua nciles recados, q 

be via elle quanta razão tiles tinhaó 

de quererem que deiembarcafie elle 

a fazeda cm terra,como era curtume, 

mas que lhes affirmaua q o não po- 

dia fazer por nenhíí modo, por quã- 

to a monção era ja quaíí gatl:ada,por 

onde lhe era forçado tomarfe logo, 

para yr concertar aquellejuuco gra- 

de cm q vinhaHporq fazia tanra agua. 

que fetéta mannheyros naó lcuauão 

nunca a mão de tres bóbas, & q cor- 

ria muyto riíco yrfelhe alv ao lundo 

có quanta fazenda trazia, ôc q quan- 

to aosdirevtosxlel Rey,elle era muy 

to contente de os pagar,porem não a 

trinta por cento como clles lhe pe- 

dião,mas que a dez, como nas outras 

terras fe pagauão, lhe daria logo de 

muyto boa vótadej ao que elles não 

quiíerão rcfponder, mas antes pren- 

derão o menf ageyro que leuou o re- 

cado, Ôc vendo Antonio de Fana que 

elle não tornaua,fe fez á vella muy- 

to embandeyrado como homem i- 

íento, & que lhe não daua nada de 

vender nem deixar de veder. O que x 

vedo os eftrãgeyros qtinhão vindo 

nascafilas,& que porcontumacia do 

Nautarel íe lhes hia a fazenda que 

tinhão no porto com que eíperauaó 

G ^ de fe 
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de fe auiar, fe ajuntarao todos, & lhe terminaçaó, & tédoa por verdadey 

foraó requerer que o mandaífe cha- 

mar, fenão q proteftauaó de íe irem 

queixar a el Rey da fem razão que 

J les fazia em íer caufa de fe lhes yr a 

fazenda que tinhao no porto, en? q 

cfperauão fazer feus empregos. O 

Kautarel, com todos os mais Capi- 

fondos da alfand.ega; temêdo ferem 

por iflo caftigados, ôc fufpeníosde 

leus officios, concederão em íeu re- 

querimento,porem com condição cj 

jaq nòs não queríamos pagar mais 

q dez por cento,pagaííern elies mais 

cinco,paraque el Rey fícaíTe có me- 

yosdireitos,de que todos foraó con~ 

tentes. E tornando logo a mandar o 

mercador que tinhao preío com hua 

catta de muytos comprimentos, em 

q relatauao todo o proceíTo do con- 

certo que tinhao feito, Antonio de 

Faria lhe refpõdeo, que por nenhum 

modoauiaja de tornar a furgir no 

porto,porque não tinha monção pa- 

ra andar fazendo tantas detenças, né 

tantos pouíos,mas que felhe quifefc 

íem comprar a fazenda toda por jun- 

to, trazendo logo prata quanta ba- 

ftaífe para iíTo,que lha venderia,& íe 

nao que de outra maneyra não que- 

ria nenhum concerto com elies, porq 

eftaua muyto eícandalizadodo pou- 

co reípeito que o Nautarel lhe tiue- 

ra,em lhe de (prezar os feus recados, 

Sc que fe diíto foílem contentes, lhe 

reípondeíTem dentro de húa hora, q 

sò para iífo lhe daua de efpaço, ôc fe 

não que íe iria caminho de Ainão, 

onde venderia a fazenda muyto mi« 

lhor que aly. EUes vendo hua tal de- 
A » •     — —. .. _ .. . *-> 

ra,arreceando que fe lhe foífe dentre 

as rrtãos aquella occaíião que entaó 

tinhaõ de fe poderem auiar para fe 

tornarem para fuas terras, vieraó lo* 

go em cinco barcaças muyto grãdes 

com muytos caixões cheyos de pra- 

ta, & grande íoma de íàcosparale- 

uarem apimenta. E chegados aoju' 

co onde Antonio de Faria eftaua có 

fua bandeyra de Capitaó mór, foraó 

delle muyto bem recebidos, Sc lhe 

refumirão de nouo tudo oq tinhao 

paílado co Nautarel da cidade,quei" 

xandofelhe muyto da íua má condi" 

ção,& dalguas íem razoes que 

tinha feitas,porem ja q o elies tinhao 

pacificado com lhe dare quinze pof 

cento, dos quais elies querião pagar 

os cinco,lhe pedião que quiíèífeelle 

pagar os dez que prometera,porque 

doutra maneyra lhe naó poderiao 

comprar fua fazenda. A que Anto- 

nio de Faria reípondeo que era cofl' 

tente,mais por amor delles,que pof 

que iífo lhe vieífe bem, o que elle* 

todos lhe agradeceraó miiyto, Sc a# 

ficou tudo concertado, Sc com mu/" 

ta paz Sc quietação. E dandofe muy- 

ta preífa â defearga da fazenda, etf 

fos tresdias foy pelada, ôc eníacada» 

& entregue a íeus donos, com as co- 

tas aueriguadas,& recebida a prata,a 

qual veyo a fomar céto Sc trinta mil 

taeis,a razão de íeis toftoés o tael,co- 

mo ja diífealgâas vezes, E cõ quanto 

ifto íè fez com toda a breuidade poi- 

íiuel,nem iífo baftou para que antes 

de íè acabar deixaífe de vir a noua 

do que tinhamos feito ao ladraó110 

rio 
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ri° "Tanauquir, com que toda a 

t(rra fe amotinou de maneyra que 

j^nhua peííoa nos quiz mais vir a 

°ido como antes fazião, pelo qual 

°y forçado a Antonio de Faria fa- 

2e»"íeà vella,& muyco depreda. 

CAT. L. 

que focedeo a ^Antonio de 

raria atejurgir em Made!^ porto 

da ilha de Ainao yonde fe encon- 

trou com hum ci)IJayrO)<&* 

do que pajfòti com 

eile. 

Ellejando nós daquy 

deite porro & rio de 

Mutepinão coa proa 

ao norte, pareceo bem 

a Antonio de Faria tor 

^ai a demandar a coita de Ainao em 

dl* ^urn r*° clue ^ez'a 

e )Coi"n determinação de ahy ás ma 

^ V\ * ^ • i i • 
aoicar o junco grande emq hia, 

P°r lhe fazer muyta agoa,ou fe pro- 

Cr,a troco do que quer que folie,dè 

^tr? Iril^lor & mais eílanque. E a- 

endoja doze dias que nauegauacó 

,ent0s ponteyros, chegou ao morro 

- ulloHinhor, ilha dos cocos, 8c 

30 achado ahy nouas do Coja Ace 

SLle andauabulcando,fe tornou a de 

J^ndaracoftadoSul, oní^e ^ez a^ 

?Uas Prefas boas, 8c ao que nos cuy- 

ç
aua^os, bem aqui ridas, porq nun- 

*eii intento foy roubar íenão fó 

coflayros que tinhaó dado a mor- 

roubadas as fazendas a muytos 

uifl.aõsque frequentauão eftaen- 

Jto, 

feada ôc coita de Ainao,os quais coO* 

fayros tinhão feustratos cos Manda- 

rins deites portos,a que dauao muy- 

tas & muyto groílàs peitas, por lhes 

coníentirem que vendeííem na terra 

o que roubauáo no mar. Mas como 

he cuítume de Deos noflo Senhor de 

grandes males tirar grandes beés,per- 

mitio pela inteireza de fua diuinaju- 

ltiça,que do roubo que CojaAcem 

nos fez na barra de Lugor, como a- 

tras fica dito, naceífe a Antonio de 

Faria determinarfe em Patane de o 

yrbufear, para caítigo de outros la- 

droes que tão merecido o tinhão à 

naçaó Portuguefa. E auendoja algús 

dias que continuaua com aíTaz de 

trabalho neíta enfeada da Cauchen- 

china,eftando nos hum dia do naci- 

mento de noíía Senhora que he a oi- 

to dias de Setembro, metidos num 

porto que fe chamaua Madel, com 

receyo da lua noua, que aquy neíte 

clima vem muytas vezes caõ tempe- 

ítuofa de ventos 8c chuuas, que não 

ha nauio que a polia aguardar,a qual 

tormenta os Chins chamao tufaõja- 

uendojatres ou quatro dias, que o 

tempo andaua toldado, & com mo- 

ítras do que fe receaua,& os juncos fe 

vinhao meter nas colheitas q acha- 

uão mais perto, prouue a noíTo Se- 

nhor que na volta de muytos que 

neíte porto entraraó, foííe hum de 

hum coffayro muyto afamado que 

fe chamaua Hinimilau, Chim de na* 

ção,que de Gentio que era fe tornara 

Mouro auia pouco tempo, & parece, 

fegundofe prefumia,que prouocado 

pelos cacizes da feita Mafometica,^ 

íioua* 
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tiouamente tinha tomado, ficou taõ do de d eíprezo^ tangendo com hum 

inimigo do nome Chriftaò, que de- 

zia publicaméce que lhedeuiaDeos 

o Ceo pelo grande leruiço que lhe ti- 

nha feito naterra em .1 yr pouco a 

pouco defpejádo da ma geração Por 

tuguefi, que por leite mamado nos 

patos das mãys íe deleitaua cm of- 

fenías fuás como os proprios habi- 

tadores da cala do fumo; & afsi por 

citas palauras,& por outras femelha- 

resjdeziadenós coufas tão torpes ôc 

abominaríeis, quais nunca fe imaoi- 

naraó. Entrando cite coílairo pelo 

rio dentro,num junco muyto grande 

ôc alteroío,com a gente toda occupa- 

da 110 marear das vellas, por fer gra- 

de a çarraçaõ do tempo,ôc com muy 

to vento & chuueyros, em prepaf- 

íàndo por junto donde nos eftaua- 

mos íiirtos,nos íaluou à Charachina, 

a quereípondemos pelo meímo mo 

do.como Te cuftuma ncilas entradas, 

fem ate entaõ nos conhecer por Por- 

tugueles,nem nòs a clles,mais que fo- 

mente cuydarmos que eraõ elles 

Chins como os outros, que cada ho- 

ra entrauão por cauíã do tempo de Cf 

vinhaó fugindo.Porem hus cinco mo 

^os Chriftaõs queclle trazia catiuos 

nos conhecerão,& todos juntamente 

<lerao hua grande grita, dizendo por 

tres vezes, Senhor Deos miíericor- 

dia. Ouuindo nós efta grita, nos le- 

vantamos todos a ver o que era, & 

bem fora de cuydarmos no que def- 

poisfocedeo. E vendo ferem moços 

Chriílãos, bradamos rijo aosmari- 

nheyros que amainaílem,o que elles 

^ ^ r 

coe 

mo mas antes a mo. 

tambor,derão tres apupadasmuy^ 

grandes,capeando, ôc efgrimindo cô 

trecados nus,como quem nosamea* 

çaua, E deípois que furgiraó obra dc 

hum quarto de legoa adiate de nòs, 

quiz Antonio de faria íaber o c]i'c 

era, & mandou là hum balão bem 

cíquipadOjO qual chegando a borde, 

forão tantas as pedradas lobre elle,q 

os cuiencllehião correrão muyto rií* 

e ferem todos mortos,& com ifí° 

íe tornou a voltar cos marinheyr^ 

aífaz elcalaurados, & o Portuguez \ 

nelle hia com duas pedradas muyt0 

grandes. Antonio de Faria vendoo 

viraísi cheyo de langue, lhe pergufl' 

tou que coufa era aquella, & elle l'lC 

reípondeo,eu fenhor, não fey o que 

he, mais que verdes a maneyra dc4 

todos vimos, ôc moflrandolhe asfe- 

ridas da cabeça,lhe deu conta do co- 

mo o là receberão, de que Antonio 

de Faria ficou muyto. embaraçado 

por hum grande elpaço, mas pondo 

logo os olhos nos que eftauao 

Jentes, lhes diííe, ea fenhores ôcti' 

maõsmeus,não aja ahy companhey 

ro que nao íe laça preftes, porq nòs> 

co nome de Chrifto auemos de fabe^ 

o que iífo he, porque a mim me da 

na vontade que he efte o perro dc 

Coja Acem,& quiçá que nos pagar* 

oje bem noílàs fazenc as. Com ^ 

feruor mandou leuar logo as ama!"* 

rasy&com a mayorpreííà quepo^e 

fe fez àvella com todos os tresju11" 

cos ôc lanteaas,& chegando a tiro dÇ 

c/pingardalhe mandou fazer húa fal 

ua de trinta ôc íeis peças de artilha 
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r,a' e ^ue as doze forão falcões, <Sc 

j'lrnelloS) com mais húa efpera de 

•"onzoque tiraua pi louro de ferro 

c°ado, de que os inimigos ficaraò 

jao aflombrados que por então não 

p 0L1^raõ determinar em mais que 

0 cm largarem as amarras por mão 

]aia darem co junco á cofia, o que 

lcs naofocedeo como elles cuyda- 

l!ao 011 defejauao, porque entenden- 

0 Antonio de Faria, o leu intento, 

le atalhou a elle com o abalroar pri 

^c)'rocom toda a forçados juncos 

anteaas q ue leuaua comllgo,& tra 

land0fe neíla junta húa fèrmola bri- 

p'de cutilladas dos que eílauão per- 

^°A arremeílos de chuças, & de pa- 

c
C as dc fogo dos que eííauão longe, 

^ 'liais de cem arcabuzes que ti- 

*auão continuamente, o negocio foy 

nianeyra que quafi mcya hora íe 

^a°conheceo melhoria em neníuia 

asPanes,nqas no fim delia prouue a 

nolio ■ • • í 
oenhor que os inimigos de 

car ^-° ^er'^os & queimados íe lan- 

r rao c°dos ao mar,com que os nofc 

0s caraõdetodo deiafrontados,& 

0,11 Srar>des gritas feguiraó liureme- 

? acluclU boa vitoria. Antonio de 

a^a vendo que os inimigos le hiao 

c^
os ao fundo por califa do efcar-» 

0Acorrente daagoaqueeramuy 

!ofnde,^ embarcou em dous ba- 

p- SUe niandon efquipar com al- 

c 1S oldados comfigo,& com ama^ 

que pode íaluou húsde- 

c 
Cis SI116 não quiz que morreílèm 

j10 os outros,pela necefsidade que 

]_a de chufma para as lanteaas, 

"0rSnas brigas paliadas lhe tinhão 

H 

morto a mayor parte delia. 

CAT. hl 

Como Antonio dc Faria ouue a 

mao viu o o co/Jajro [ apitão 

do junco do que paj- 

Jou com el 
lo 
c. 

Vida efta vitoria, da 

rfaneyra que tenho 

contado, íe entendeo 

logo pnmeyro que tu 

do na cura de algús q 

ficarão feridos, por ler negocio mais 

importante,aposiílo, íendo Antonio 

de Faria certificado que hum dos 

dezaíTeis que laluara, era o coílayro, 

o mandou logo trazer perante ly, õc 

defpois de o mandar curar de duas 

feridas que tinha lhe perguntou pe- 

los moços dos Portugueíes, a que el- 

le empcrradamcnte relpondeo que 

nãolabia, & tornandoo a preguntar 

com ameaços, diíle que lhe deííera 

primeyro húa pouca deagoa,porque 

fe lhe tolhia a fala,trazia a agoa,a be 

beo taó apreííadamente, que fe lhe 

entornou quafi toda, & porque não 

ficou fatisfeito, tornou a pedir mais 

agoa, dizendo que fe o fartafíem bé 

della,prometia pelaley deMafame- 

de,& por todo feu alcoraó' de con- 

feflartudo quanto quiíefTem faber 

delle,& Antonio de Faria lha man- 

dou trazer logo com hum frafco dc 

confeitos, de que elle não quiz co- 

mer,porem da agoa bebeo húa gran- 

de quantidade,Sc tornandolhe a per- 

guntar pelos moços Çhxiftaós, ref- 

pondea 
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pondeo que no payol da proa os a- leíTe,& quanto aos dons inininos dif* 

charião,&: Antonio de Faria mandou 

tres Toldados que os foliem logo buf 

car.os quais abrindo aefcotilha para 

os chamarem acima,os viraó a todos 

embaixo jazer degolados, de que fi- 

caraó tão fòbreíaltados,quecom lula 

tamanha grita que metia medo co- 

meçaraò a dizer,IeFu,Iefu,Iefu,venha 

volía merce cá,ôc verá húa couía af~ 

íaz laítimofa, Antonio de Faria com 

todos os mais que com elle eftauão, 

correo logo á proa com muyta prefc 

ía,& quando vio os moços jazer to- 

dos mortos hús fobre os outros,ficou 

tao cortado,que nao podendo ter as 

lagrimas,pondo os olhos no Cco, ôc 

com as maõs alcuantadas diíTe em 

voz alta ôc magoada,ó bendito fejais 

meu Senhor Ieiu Chriílo por quão 

piadoío& miíericordiofo íois em fo 

f rerdes oíFenfa tao graue como cila, 

&mandandoos tirar acima,nao auia 

homem que pudeífe ter as lagrimas, 

& que nao fizeííe outros mayores e- 

fíremos,védo húa molher com dous 

mininos cifcfais até fete annos, am- 

bos muyto fermoíos & innocentes 

ílefeabeçados fem nenhíia piedade, 

& os cinco moços que tinhaõ brada- 

do por nos com as tripas fora dos cor 

pos & efcalados pelas coitas. Anto- 

nio de Faria tornandoíe a aíTentar 

perguntou ao coifayro,porque caufa 

fara tamanha crueldade naquelles 

innocentes que aly jazião? a que elle 

ie(pondeo,que por lhe ferem tred ros 

cm fe moftrarem a gente tanto íua 

inimiga como eraò Portugueíès, ôc 

gritarem pelo feuDeçs que lhes va- 

fe que baftaua ferem filhos de Por- 

tugueíès, a quem nunca tiuera boa 

vontade,& com eira mefma iíençao 

reípondeo a outras algíías pregiint# 

que lhe fizeraó, ôc com tanta pcrci- 

nacia como fe fora o proprio demo- 

nioemearne. E perguntado fe era 

ChriftãOjdiííê que não, mas quejao 

fora no tempo que dom Paulo M 

Gama fora Capitão de Malaca;& 

zendolhe Antonio de Faria que pois 

ja fora Ch ri (lao,que couía o moucra 

a deixar a ley de Chrifto, na qual ti- 

nha certa íua faluação, por feguira 

de Mafamede,na qual eftaua clara a 

perdição de ília alma?refpondeo,qll£: 

porque defpois que fora Chriílão, 

fora fempre muyto defprezadodos 

Portuguefes,porque onde antes, 

do era Gentio, lhe fallauão todos 

barrete na maò, chamadolhe Quia/ 

^Necodà,que era nornealo fenhorca" 

pitaõ,defpois que íe fizera Chriftao» 

vieraó a fazer pouca conta deJle,#^ 

fe fora fazer Mouro em Bintaó,onJe 

dei pois de o fer, el Rey do íantaf^i 

que íe achara prefente,o tratara fe 

pre com muyta honra, ôc os Manda- 

rins todos lhe chamauao irmão, p^0 

que prometera,& afsi o jurara no li4 

m o das flores,que cm quanto v-iueí^ 

feria inimiciísimo da naçaó Portu* 

gueia, <5: de todo o mais genero àÇ 

homem que profefíaííe a íey Chri- 

ftam,o que el Rey ôc o caciz Moula« 

na lhelouuarao muyto,dizendo qiie 

íe tal fizeffe lhe fegurauao íer fua al* 

ma bemauenturada. E perguntado 

quanto tempo auiaque fe lenantara» 



Fermo McndeçJP into. ^ 

*J!!e,naUÍ0S P°rtL,guefes tinha era partido, lhe abrira o junco hua 
guiado, & quantos homés mortos, 

fazenda rpubadajdifle que de 

«innos a efta parte, oprimeyro 

?au,° SLle tomara fora o junco de 

-liysdc Pauia no rio de Liampoo, 

c°m quatrocentos bares de pimenta 

Cni droga nenhua,onde matara dez- 

0IC0 ^ortugueíes,a fora os feus efcra- 

^os, de cjue não fazia cafo, por nao 

erern gente que ofatisfizeííe 110 que 

tln ia Jllrado, mas que delpois por 

^fjunçoés de acertos que achara'no 

tomara mais quatro embarca- 

is, nas quais matara perto de tre- 

zencas pefloas, mas que Portugucíes 

^a° lerião mais que íctenta, & que 

e parecia que podia chegar o que 

lr^a tomado de mil & quinhentos 

taV ^ Acentos bares de pimen- 

çje' p °}lt:ra fazenda, da qual el Rey 

ao lhe tomara logo mais de a 

íèrr . reco^ier crn terra,& 

p°Ula5. dos Portuguefes, dandolhe 

1 ra 1 . aquellescem homês que an 

ç 
Ua° corn elle, &lhe obedecelTem 

ra rn°.a ^cy- E perguntado fe mata- 

Dar wr ^°rtuglie^sj ou dera fauor 

ea„a°>relpondeo que nao, masq 

c,\° aL'ia dous annos no rio do 

ahv° °^Uecna cofta da China,fora 

trK r>Cr 1 Junco grande com muy 

lll ^rtuguefes, de que era Capitaó 

fe cl 10niem «luyto feu amigo que 

!amaua Ruy Lobo,que dó Efte- 

Uao da r- 7 a-mlc— 

rr, . ania Capitao de Malaca 

derei
araderenia^a'° c3liaI defPois 

*eita fua fazenda fe íayrado 

p^^to m^wiiud. IV.. W|14U0 
0 ernbandeirado por yr muyto 

5 4Ue auendo ja cinco dias que 

agoa muyto groíTa, & não a poden- 

do vencer,lhe fora forçado tornar a 

demandar o porto donde partira, Ôc 

vindo com vento rijo infunadocom 

todas as vellas, por chegar mais de- 

preíTa,íe lhe fora íupitamête ao fun- 

do,de que iè faluara o Ruy Lobo có 

dezaílete Portuguefes,& algús elcra- 

uos, & viera ter na Champana ao 

íliieo de Lamau fem vella,nem agoa, 

nem mantimento algum.E confiado 

o Ruy Lobo na amizade antigua q 

com elle tiuera,lhe pedira em joelhos 

chorando que o quiíèííè recolher no 

íeu junco,em que naquelle tempo e- 

ftaua de caminho paraPatane, porq 

lhe prometia,& afsi lhojiiraua como 

Chriílaó de lhe dar por iílo dous mil 

cruzados, o que elle aceitara, masq 

defpois de o ter recolhido,fora acon- 

felhado pelos Mouros q fe não fiaíle 

em amizade de Chriílaó,fe nao que- 

ria perder a vida, porque como co- 

braíTem mais torças, lhe auiã.o de to- 

mar o junco com quanta fazenda le- 

uaua,porque afsi o cuftumauão de fa- 

zerem todas as partes onde fe acha- 

uão, pelo qual receofo elle de poder 

vir a fer o q os Mouros lhe dizião, os 

matara húa noite a todos eftãdo dor 

mindo, de que defpois fe arrepedera 

muy tas vezes. Antonio de Faria, & 

os mais q effcauão à roda ficarão taó 

pafmados, quanto hum tao feyo ôc 

inorme cafo o requeria,& não o que- 

rendo mais inquirir, o mandou a el- 

le ôc aos quatrojque inda eítauão vi-, 

uosJmatar,& lançar ao mar. 

CAP. 



Terigrinaçoes de 

CAT*. LIL logofemfalta nenhualhe fariaóbó 

pagamento,como a fenhor. Antonio 

de Faria os recebeo com bom gafa* 

lhado,& lhes concedeo o cjue lhe p^' 

diao,& jurou de ofazerafsí,& de os 

auerpor feguros debaixo de lua v&' 

dade, & que nenhu ladraò daly p°r 

diante lhe tomaria coufa algua 

fuás fazendas. E ficando hú dos dou* 

em arrefés dos vinte mil tacis, o ou- 

T)o mais que Antonio de Faria 

pajfou neííe rio Madel com a 

gente da terra, do que fe^ 

de/pois quefefahio de!le. 

Eira efta juftiça nefte 

cofiayro&nos outros, 

fe fez inuentayro do 

que o junco trazia,& fe 

orçou a valia dapreía 

em quaíi quarcía mil tacis em feda, 

& peças de citim & damafeo, & re- 

trós, & al mi fere, a fora muyta foma 

de porcelanas finas,& outro fato que 

foy forçado queimarfe co junco jun- 

tamente,por não auer efquipaçao pa- 

ra o marear. E dcfte honrado feito 

ficaraõ os Chins taó aífombrados, q 

pafmauao onde ouuiaò nomear Por* 

tugueícs,em tanto que vendo os Ne- 

codas fenhorios dos juncos que efta- 

iiao naquelle porto, que a cada hum 

delles íe podia fazer outro tanto, ie 

ajuntaraò todos em húa confulta,a q 

elleschamao bichara, & nella elege- 

rão entre fy dous dos mais hórados, 

Sc mais fufficientes para o que pretc- 

diaó,pelos quais como Embaixado- 

res mandaraó dizer a Antonio de 

Faria, que como a Rey do mar lhe 

pedião que debaixo do feguro de fua 

verdade os quifeííe emparar, para 

poderem fay r daly onde eítauao a fa- 

zer fuas viagés, antes que fe lhe aca- 

baíTe a monção,& que lhe darião lo- 

go por iflo em reconhecimento de 

tributários, & fubditos feus como ef- 

crjiuosjvinte mil caeis de prata, de q 

tro íe foy para trazer a prata, a 

logo trouxe daly a menos de 

hora, com mais hum bom prefefrte 

de peças ricas que todos os Nccod# 

lhe mandaraó. E querendo Antonio 

de Faria aproueitar hum moço fé0! 

chamauaó Cofta, o fez efcriuao 

carrazes que fe auiãode dar aos Nc' 

codas, a que logo taxou o preço, 0 

qualauia deferaos dosjuncos cit>J° 

taeis por cartaz, & aos dos vanco^» 

& lanteaas,& barcaças,dous,& 

couía de maneyra que em fós ti'ezC 

dias que durou a frcqucncia deAcS 

cartazes,ganhou efte moço, fegun<-j° 

o dito dos que o inuejaraô, mais ® 

quatro mil taeis fò em prata, aforíl 

muytas & muyto boas pecas que1°" 

doslhedauaõ pelos auiar mais 

prelTa, & a forma dos cartazes ^ 

defta maneyra. Seguro debaixo 

minha verdade ao Necodà,foaó,p;l' 

raque poffa nauegar liuremente poí 

toda a cofta da China, fem fer agra' 

liado de nenhum dos meus, cò taflt0 

que onde vir Portugueíes os trate 

mo irmãos,& aísinauafe ao pè,Anj0^ 

nio de Faria. Os quais cartazes todo 

fe lhes guardaraõ muyto inteyratf^ 

te>6c com toda a verdade. B daq11/ 

" - -  fico" 



Fertúo nSM encfe^ T 

cou ta6 temido por toda efta coita, 

i o próprio Chaem defta ilha de 

na°5(q lle Q pr0prj0 yjforrey delia; 

Pcl° Sue tinha ouuidodelle, o man- 

1 vilicarcõ hum rico prelente de 

|*ro[»*p.eçasdouro, & lhe eícre- 

lei^ Ula CarCa ern S116 ^ez,a C|ue 

ar'a muyto gofto de elle querer 

~,tar partido co filho do Sol, para 

der
rUlr Capitão mor da cofta 

tae' ^iampoocom dez mil 

(e 'r or^enací0 cada anno, & que 

deli CrL1'^e kem conforme à fama q 
e corria, lhe feguraua acabando 

tulo^a
L
nnos' ^er acrecentado em ti- 

Sou C dos Suarenca Chaés do 

da a rn<i-,C0111 ma^° fupremo em to- 

daq ^Sl,e lhe lembraua que 

fcer- ?nhao os homes como e le, 

do?30 a^s>a^er dos doze Tutoes 

lião °Ueino'aos cll,a's ° 

corm^0^0 no trono muncWe 

HiOimUn!Cauadecama & mefa co- 

ma^ 1QS vindos por honra 6c 

de c 
0 a°*u corpo, & com partido 

lhe taeis" Antonio de Faria 

eícufo Ce° muyto a oferta, &fe 

prim„U com palauras de grand es có- 

d0qir?
a°íeu mododelles,dize- 

nhãs \ n^° k ^enc'a capaz de tama- 

o corn °nraS corno aquellas com que 

d>nhevCla,nrias ^Ue *ern ^ntere^e de 

ftes Dar °r'n^.Um eí*auamuyto Pre- 

^aflerr»a °L 
u'r cada vez que o mã- 

qUjn .c"amar os Tutoés do Pa- 

to <je Pos 'ftojfaindofe defte por- 

dias 
a °nde efteue quatorze 

■feadaj
rn°u2 Correra cofta pelaen- 

deCo 
C?tro> a ver fe achauanouas 

JaAcem,porque como çfte foy 

itO. yfi 

fempre o feu principal intento, pelo 

que atras fica dito, de nenhúa outra 

coufa tratauafe não de obufcar por 

todas as partes, & nifto fomente cuy 

daua & íè deíuellaua de dia & de 

noite. E por efta câuía,parecendolhe 

que neftaenfeada o poderia achar, fe 

deteuenella mais de íeis mefes com 

afiaz de trabalho,& rifeo de fua pef- 

foa, no fim dos quais chegou a híía 

cidade muyto nobre, & de edifícios 

& templos affaz ricos que fe dezia, 

Quangiparu,no porto da qual efte- 

ue íurto aquelle dia,& a noite íeguin- 

te com moftras de mercador, com- 

prando pacificamente o que lhe tra- 

ziao a bordo,<Sc por íèr pouo de mais 

de quinze mil fogos,fegundo o eímo 

dalgús«tanto que foy menham fe fez 

â vella,fem a gente da terra fazer ne- 

nhum cafo diflo,& tornando na vol- 

ta do mar, inda que co vento algum 

tanto ponteyro,em doze dias de na- 

uegaçaõ trabalhofa cofleou toda a 

fralda da terra de ambas as coftas de 

Sul & Norte, fem em todas ellasver 

coufa de que fe pudeílè lançar mão, 

as quais eraó pouoadas de lugares 

pequenos de duzentos até quinhen- 

tos vezinhos,algús dos quais eraõ cer 

cados de tijolo, mas não que baftafíè 

para os defender de quaifquer bõs 

trinta foldados, por fer a gente toda 

muyto fraca,& fem armas nenhúas, 

mais que fòs paos toftados, & algús 

treçados curtos, com híís pauefes de 

taboasdepinho pintados de verme* 

lho & preto,mas o fitio do clima em 

, íy he o milhor Bc o mais fértil & a- 

bailado de codas as coufasque quan- 

tos 



tos cu nunca vv", com tanta quanti- 

dade de gado vacum, que fera eJcu- 

fado querello contar,&: campinas ra- 

ias & grândifsimas de trigos,arrozes, 

ceuadas, milhos, Sc muytos legumes 

de muytas maney ras,que a todos nos 

fazia pafmar, & cm partes foutos de 

de caftanheyros muyto grandes, & 

pinhaes,& aruores de angelim como 

na índia,para fe poderem fazer infi- 

nidade de nauios,&íegundo o dito 

de algus mercadores de que Antonio 

de Faria fe informoujia aly também 

nmytas minas de cobre, prata, efta- 

nho, falitre, Sc enxofre, com muytos 

campos deiaproueitados de muyto 

boa terra,Sc tão perdida naquella ira 

ca nação,que fe ella eftiuera em nof- 

j[b poder,quiçá que efíiueramos mais 

aproueitados do que hoje eítamos 

na Índia por noííos peccados. 

ÇAT. III1. 

Como nos perdemos na ilha 

dos ladroes. 

Vendo jafete mefes& 

meyo quecontinuaua- 

m.osneíta eníeada de 

hum bordo no outro, 

& de rio em rio, afsi 

em ambas as codas de Norte Sc Sul, 

como na defta ilha de Ainão,fem An 

tonio de Faria em todo eíte tempo 

poder ter nouas nem recado de Co- 

ja Acem,enfadados os foldados defte 

trabalho em que auia tanto tempo q 
- - • % _ 

Peregrinações de 

quiridolhes defle fuas partes confor- 

me a hum afsinado que delle tinhao, 

porque com iffo fe querião yr pa^3 

índia,ou para onde lhes bem vieífa 

&fobreiftoouueaífaz de de(goílo$ 

enfadamentos, por fim dos quais'c 

concertaraó em ire inuernar a Sia°i 

onde fe venderia a fazenda queti> 

ziao nos juncos,& que defpois dt ellí 

íer feita em ouro íe faria a reparti' 

ção que requeriaó, Sc com cite con- 

certo jurado & afsinado por todos, 16 

vieraó furgir a húa ilha que íc dez'3 

dos ladroes, por eftar mais fora^ 

enleada que todas as outras,para 

hy c5 as primeyras bafugés da mofl' 

çao fazerem fua viagem, Sc auefl^0 

ja doze dias que aquv eíiauão, 

dos com muyto defejode dareiTi v' 

feito a ifto q tinhao a (Tentado, 

fortuna que com a conjunção d a ll,í 

noua de Oitubro,de que nos íeiT>Pl* 

tememos,veyo hum tempo tão ^ 

peíluoíò de chuuas Sc vetos queo* 

fe julgou por coufa natural, Sc fo'1^ 

nos vínhamos faltos de amarras,p°r 

que as que tínhamos eraó quafi c0 

das gaitadas,& meyas podres, tallt 

que o mar começou a fe empollaO ^ 

o ventoSueíle nos tomou em 

brigado,& traueífaó à cofta,fcz hl"J- 

efcarceo taõ alto de vasas taó gl°' 

fas,que com quanto fe bufearao 

dos os meyos poísiueis para nos 

uarmos,com cortar maftos, desra 

chapiteos Sc obras mortas de p°P3^ 

de proa,alijar o conuès,guarnecer 

tas de nouo,baldear fazédas ao & ' 

Sc ahuftar calabretes Sc virado^5 F continuauão, íe ajuntaraõ todos, Sc     

lhe requererão que do que tinhao a* ra tali.ngar em outras ancoras 

V ' 



artilharia groíTa que fc defencarreta- 

rados repairos em que eftaua, nada 

diftonosbaftou para nos podermos 

j''Uar;porque como o eícuro era grã- 

tempo muyto Irio, ò mar muy- 

t0 gioílo, o vento muyto rijo, as a- 

Soascruzadas, o efcarceo muyto al- 

toi - a força da cempeftade muyto 

teri'iuel não auia coufa que baltaíle a 

n°s dar remedio fenão fó a mtíeri- 

cordia de noíTo Senhor,por quem to 

s com grandes gritos ôc itmytas ia 

SriIíias continuaméte charilauamos, 

11135 como,por noíTos peccados, não 

cJ^rnos merecedores de nos elle fazer 

^ta nicrce,ordenou a fua diuinaju- 

, Sa> que fendo ja paliadas as duas 

i°las ^efpois da meya noite nos deu 

llrr> pegaó de vento taó rijo,que to-» 

a|!s as_quatro embarcações aisi como 

auão vieraõ à cofta, ôc fe fizeraó 

^ni Pcdacos,onde morrerão quinhe- 

asôc oitenta & íeis peííoas, emque 

^traraÕ vinte & oito Portuguelcs, 

os niais que nos faluamos pela mi- 

erjcordia de noíFo Senhor (que ao 

°do fomos cinquenta Sc tres,de que 

s vince & dous forao Portuguelcs, 

0s rnais, eicrauos ôc marinheyros) 

^0stornos afsi nus ôc feridos meter 

^Llri» charco de agoa; no qual eftiue- 

J°si atè pela menham, ôc como o 

la °y bem claro, nos tornamos à 

J]raK a qual achamos toda junca- 

a de corpos mortos, coufa taóla~ 

i^ofa & elpantofa de ver, que 

auia homem que fó deita vifta 

J40 cayfle pafmado no chaò, fazen- 

1
0 °kre elles hum triílirsimo pran- 

°>acompanhado de muytasbofew- 

Femao ^Adende^JPinio, 5/ 

das q hús & os outros dauao cm fy 

mefmos. Durou iílo ate qua(i a ve£ 

pora,em q Antonio de Faria (q prou- 

uc a Deosque foífe hú dos q hcarao 

viuos, com que tiuemos algú peque- 

no dc aliuio reprimindo em íy a dor 

q nos outros não podíamos di(simu- 

lar,fe veyo a onde todos eílauãojve- 

ílido nua cabaya de gram6q deípira a 

hú dos q jazião mortos, &c com roíto 

alegre,ôc os olhos enxutos,fez a todos 

húa brcue fala, tocado por vezes nel- 

1-a quão varias ôc mentirofas erao as 

ço tilas do mundo, pelo cjue lhes pe- 

dia como a irmãos, que trabalhe to- 

do o pofsiuel pelas porem em eíque- 

cimento,Viífp como a lembrãca del- 

ias não leruia de mais que de fe ma» 

goarem hús aos outros. Porque viíh^ 

bem o tempo, ôc o miferauel eftau, 

em q a fortuna, por nolfos peccados 

nos tinha poílo,conheceriamos,£.: 

tederiamos quão necefiario nos er? c 

q nos dezia Ôc aconfelhaua, porc u< 

elle cíperaua em Deos noífo Senht . 

q aly naquelle deípouoado ôc efpe!- 

ío mato lhes auia de trazer couías em. 

q fe íaluafleiri,porq fe auia de crer fir 

meniente qnúca elle permitia males 

q não foífe para muyto mayores be1, 

pelo q elle elperaua có firme fè, q u 

aly perderamos quinhentos mil cr j- 

zados,q antes de pouco tempo to - 

naríamos a ganhar mais de feifeen- 

tos mil; a qual breue pratica, de to- 

dos foy ouuidacom aííàz de lagri« 

mas ôc defconfolação. E prouendole 

logo no enterrar dos mortos que ja- 

zião na praya, fe gaftaraò nifio dous 

dias ôc meyo,em que também falua- 

ir^    mos 
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mos algum mantimento molhado Senhor de fua própria natureza hebe 

para nos fuftentarmos, o qual inda 

que foy muyto, não durou mais que 

los cinco dias de quinze queaquy 

cftiLiemos,porque como vinha palia- 

do de agoa fa gada, apodreceo de 

mançyra que nenhum proueito nos 

fazia o corner delle. Paliados com 

a-ílaz de trabalho eftes quinze dias q 

digo,prouue a noíío Senhor, que nu- 

ca falta aos que nelle confiaó de ver- 

dade, trazemos milagrofamente o 

remedio, com que afsi nus tk defpi- 

dos como eftauamos nos faluamos, 

como logo direy. 

CAT. UM. 

^os mais trabalhos que pajpimos 

•leffia ilba, cia maneyra com 

< que milagrojamente nos 

faluamos. 

Odososqueefcapamos 

daquelle mííerauel nau 

fragio q atras deixo co- 

tado, andamos nus & 

deícalços por aquella 

^rava,& por aquelles matos, paflan- 

."lo tãtos frios,& tátas fomes,'q muy- 

•os dos cópanheyros,eftãdo fallando 

'.js cos outros cahião íupitamente 

nortos em terra de pura fraqueza,«Sc 

áo caufauaifto tãto a falta do mãti- 

inento, quanto fernos eífe q comía- 

mos muyto perjudicial, por fer todo 

podre &boloreto,& alé de feder inn 

coportauelmente, amargaua de ma- 

neyra q não auia que o pudeífe me- 

ter na boca. íyíascomo Deos noílò 

infinito,nao ha hy parte tão remota, 

ne tao deferta onde íe lhe poífao cf- 

códer as miferias dos peccadores, # 

onde os não íocorra có hús efFeitos òl 

fua infinita mifericordia tãoalheyos 

da noíla imaginaçaó, q íe pufermos 

be os olhos nos termos por onde elles 

corre, veremos claraméte q faó ma is 

obras milagrofas de fuas diuinas 

niíos q curfo de natureza,có q o noí* 

ío fraco juízo muytas vezes fe enga- 

na; digo ifto, porq eftãdonóshLidia» 

q era o em q íe celebra a feita do M' 

canjo São Miguel, derramãdo todo* 

muytas lagrimas, & có tanta dei'çoVt 

fiança de todo o remedio humana 

quãta nos daua a fraqueza de noí& 

miferia & pouca fee, paífou a çi(° 

voando por cima de nos hu milhafl0 

q vinha de detrás de hu cabeço que 3 

ilha fazia contra a parte do Sul,& Pe' 

neirando no ar có afas eítendidas 

cahio das vnhas hum mugem frc^° 

de quaíi hum palmo de compri^0' 

& dando junto donde eílaua AM0' 

nio de Faria, o fez ficar hum poUc0 

çonfufo ôc indeterminado até qc0; 

nheceo o q era;& deípois de eftaí h11 

pouco olhando para o peixe, íe p°s 

em joelhos, 6c em meyo de muytaS 

lagrimas qlhecorrião pelo rofto*' 

baixo, arrãcando do mais intrifltec° 

do leu peito hu grande fufpiro, àffi' 

Senhor íefu Chriílo,eterno Filho àc 

Deos,peçote humilmente pelas âo' 

resda tua íagrada paixão, que n°5. 

não acoimes a defconfiãça em q a &1 

íeria de nofla fraqueza nos tépoífa5* 

porque muyto bem creyo q açuc ' 



Santiguamete fofle para Daniel no 

ago dos liocs quando pelo Profeta 

Paciico mandafteprouer,eíTe por 

tlla ^ifericordia nos íerâs agora a- 

o íeràs em toda a parte onde 

Sequer peccador chamar por ty 

^0rn fitrne fee & eíperança, pelo que 

^nhor meu,& Deos meu te peço, q 

nao por mim,fenâo por ty,& pela in- 

p^eíTao defte teu íamo Anjo, cuja 

j ta a tua íanta igreja oje nos repre- 

nta)não ponhas os olhos no que te 

Merecemos,mas no q tu mereceíle pa 

ra nós,porq afsi tenhas por be de nos 

c°ncederoremedio<qío de ty efpe- 

^^oSj&nosmadespor tua mi leri- 

d°ru ^ daquy nos leues a terra 
e ^-nnftaõs^nde perfeuerando em 

eis I ^cru^°5aca':>emos colT,° 
^ 'p comãdo o mugem o affou nuas 

r<Us,<Sc o deu aos doentes cj tinhaò 

e 1Tlaisnecefsidade.E olhado pa- 

a parte do outeyro dóde o milha- 

**0 vierci % • 

Vo i vimos outros muytos que 

lo r ^ a^euatauão & abaixauãojpe 

S te foípeitou q poderia auer aly 

aii rCa<^a 011 cain^a em 9 acjuellas 

n 
s e c,eilauãOj& como todos eftaua 

os°d -eíej°rosdealga remcc^0 Para 

n 
0ctes>q thihamos muytos,nos fo- 

^ pociíTaõ omilhor qpude- 

la ? Co noíla ladainha enuoltaem 

doslITlaS Para aqticlla. parce, ôc fubi- 

cncima do morro, deícubrimos 

'U VtIIo ' 

ioicsd p'ano de muy.tas ar* 

delle 

r0^es ^5 legarmos a ella nos depa- 

d0ri Senh°t hu veado degola- 
e acluella hora q hú tigre cornei 

Vo ri n „uer^as fruytas,& pelo me- 

ai > Je ^úa ribeyra de agoa doce,& 

Fenmo Mendez^ Tinto. 5 8 

çaua acomer,& dandolhe todos hua 

grade grita,nolo deixou aísi como e- 

ftaua,& fe foy fugindo para o mais cf 

peffo do maro.Nos vedo ifto,o toma 

mos em bó pronoftico, ôc nosdece- 

mos abaixo àribeyra, &nella nosa- 

gafalhamos aquella noite, c6 ^rade 

banquete afsi deite veado, como de 

muytos muges q nella tomamos,por* 

q auia aly muyta quantidade de mi- 

1 lanos qdeciaoà agoa, onde toma- 

uão muytos daquelles peixes, &cò 

as gritas q nós lhe danamos, lhe ca- 

hiãomuycaS vezes das vnhas. Neila 

ribeira còtinuamos efta rioflà pefea- 

ria des de a fegunda feyra que che- 

gamos a ella,ate o íabbado íeguinte,1 

no qual logo pela menham vimos 

vir húa vella demandar a ilha, & e- 

ftando nòs duuidofos fe ferraria el~ 

la o porto, ou não, nos decemos a-> 

baixo à praya onde nos tínhamos 

perdido, ôc paliada quaíi meya ho- 

ra enxergamos que era couía pe- 

quena,pelo que nos foy forcado tor~] 

narmonos a meter para dentro do 

mato, por nos nao verem. Chegada 

ao porto efta embarcação, q era hua 

fermofa lanteaa de remo,os que nella' 

vinhaó a atracaraò co dous proizes 

de popa& de proa co a ribanceira q 

apontada calheta fazia, para íé po- 

derem feruir com prancha,& defem- 

barcados todos em terra, que feriao 

atè trinta peíloas pouco mais ou me- 

nos,entenderão logo em fazerem a» 

goada, & lenha, lauarem fua ropa,1 

Ôc guifarem de comer, & algus le oc-» 

cupauão em lutas, & em outros pafc 

facempos, bem fora de lhes parecer 

H z qus 
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que podia auer aly qnem os eftoruaf gua,& largando os proizes com que 

íc. Vedo então Antonio deFaria quão 

dcfcuydados & defordenados todos 

andauão,& q na embarcaçaõ não a- 

uiapeíToa nenhuaque nolapudefle 

tolher, nos diíTe, eflando nos todos 

juntos,bem vedes íenhores & irmaõs 

meus, o trifte eftado em que noflos 

peccados nos tem poífco, de que eu 

creyo & vos cóíeílo q fòs os meus fo- 

laó caufa,mas como noíTo Senhor he 

infinitamente mifericordioío, eu ef- 

pêro nelle que não ha de permitir q 

acabemos aquy tão miferauelmente. 

E ainda q fey quão eícufado he tra- 

zemos â memoria quanto nos im- 

porta trabalhar por tomarmos efta 

embarcaçaó que noíío Senhor mila- 

grofamente agora aquy nos trouxe, 

todauia volo lembro,paraq todos af- 

ú como eftamos, co íeu fanto nome 

na boca & no coraçaò arremetamos 

juntamente a ella, & antes q nos íin- 

tão nos lancemos todos dentro, & 

como a ganharmos vos peço q não 

entendamos em mais q em nos apo < 

derarmos das armas q acharmos,por 

que com ellas nos políamos defen- 

der,& ficar íenhores difto em q def- 

poisde Deos eftà toda a noíla (alua- 

rão,& tanto qeu diíTertres vezes Ie- 

íu,nome de Ieíu,fazey oqme virdes 

fazer, a q todos relponderaò q aísi o 

fariaó Tem falta nenhúa. E prepara- 

dos nos no modo conueniente a tão 

bom propofito,Antonio de Faria fez 

o final que difíe, & arremeteo logo 

correndo,& nòs todos juntos cõ elle, 

& chegando àlanteaa, nos apodera- 

mos logo delia Tem contradigo al* 

eftaua atracada, nos afaílamos ao 

mar obra de hum tiro de befta. Os 

Chins que eftauao defeuydados di- 

fto,tanto que fentiraó a reuolta,acii' 

diraò logo à praya com grande pref- 

fa,& vendo a embarcaçaõ tomadafi' 

carão tão palmados q nenhum dell^s 

fefoube dar a confelhoj& tirandolhe 

nós com hum meyo berço de ferr0 

q trazião na lanteaa,fe acolheraô to- 

dos ao mato,onde então ficaraó ch°' 

rando o fucceíío da fua mà fortuna 

como nòs atê então unhamos cho' 

rado o noflò, 

LV. 

Como nos partimos deíla ilha d(í 

ladroes para o porto de Liawp00) 

&- do que pajfamos ate chegM' 

mos a hum rio que Je di- 

^ia Xingrau. 

Efpois de fermos r0' 

dos recolhidos na Ia11' 

teaa, & feguros dellí)S 

poderem os Chins c'11 

pecer em coufa algu3' 

nos pufemos a comer muyto deíc*10' 

çadaméte o feu jantar q hú velh° ^ 

tinha aparelhado,o qual era dous tf- 

chosde arroz com ades & touc^° 

picado, que então nos foy a to^0j 

de muyto gofto,fegundo o apeeis 

todos lhe tinhamos. Defpois r 

cabamos de jantar,& demos graÇ*5^ 

Deos pela merce que nos nzera» 

bufeou a fazenda q vinha na lantc2 > 

& fe achou nella feda, retrós, citiflS> 

~ ~ " - - damafc°s> 

n 
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^marcos, & tfesboyocs grandes dc 

^Imifcaf, & tudo foy aualiado em 

quatro mil cruzados, a fora híía boa 

uiacalotagem de arroz, açúcar, la- 

co^s, Sc duas capoeiras dc galinhas, 

Ql,e então i'e eftimaraõ mais que tu- 

0 para conualccercm os doentcs.de 

ue ainda ania muytos, & começan- 

0 híís & outros a cortar pelas pecas 

:r>i medo, nos prouemôs de toda 

a falta que então tínhamos. Anto- 

ni°de Paria vendo hum minino que 

tarnbem aly eílaua de doze ate tre- 

annos, muyto aluo & bem aíTom- 

rado, lhe preguntou donde vinha 

aSUeUa lanteaa, ou porque caufa 

Viera aly ter, cuja era, & para onde 

o qual lhe relpondeo, era do 

em ventura de meu pay, a quem ca- 

10 em forte trifte & defauentura- 

a tornardeslhc vos outros em me- 

ll0s de húa hora o que dle ganhou 

^ 1T>ais de trinta annos, o qual vi- 

ha de hum lugar que fe chama 

xBoamão, onde a troco de prata 

^prou toda eíTa fazenda que ahy 

,Ct:e3 para a yr vender aos juncos 

j c lao que eftão no porto de Com- 

^aY)<Sc porqlhe faltaua a agoaquiz 

^L,a trifte fortuna que a vieíle tomar 

^clllypara vós lhe tomardes fua fa- 

a ^G1T1 nenhum temor da juftiça 

°Ceo. Antonio de Faria lhe diíle 

j ,e não choraíTe, Sc o afagou quan- 

r° P°de,prometendolhe que o trata- 

t'
a.c°mo filho, porque neffa conta o 

j!n o teria lempre,aq o moço,o • 

^ana°para elle, refpondeo com hú 

tj°rr''°5
a modo de efearneo; não cuy- 

■ es «e mim iada que me vejas mini- 
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no,que fou tão paruo que poíía'cuy- 

dar de ty que roubando me meu pay 

me ajas a myrr dc tratar como fiiho, 

& fe es elle q dizes,cu te peço muyto 

muyto muyto por amor do teu Deos 

q me deixes botar a nado a eílr. trile 

tcrra,onde fica quem me gerou, por- 

q eííe lie o meu pay vcrcladeyro,com 

o qual quero antes morrer aly na- 

quelle mato,onde o vejo eívarme cho 

rando,que viuer entre gente tao ma 

como vos outros foisj algús dos q aly 

cftauão o reprenderaó,& lhe difierao 

q náo diíle/]c aquillo,porque não era 

bem dito,a que elle reíoondeo,(abeis 

porque volo digo, porq vos vyloa- 

uar a Deos defpois de fartos com as 

mãos aleuantadas,& cos beiços vn:a- 

dos,como homes que lhes parece qtie 

bafta arreganhar os dences ao Ceo 

fem íatisfazer o que te roubado,pois, 

entendey que o Senhor da mão »v> 

deroía não nos obriga tanto a boi ir 

cos beiços,quãto nos defende cornar 

o alheyo,quanto mais roubar & ma- 

tar, que íaó dous pcccados taó gra- 

ues,quãto defpois de mortos conhe- 

cereis no rigurofo caíligo de fua di- 

urna juftiça. Efpantado Antonio de 

Faria das rezoes defte moço, lhe dií- 

fe,fe queria ier Chriítaò,a que o mo- 

ço,pondo os olhos nelle^refpondeo, 

não entendo iíTo que dizes, ncmfey 

que coula he eíTaque me cometes, 

declaramo primeyro, & então te reí- 

ponderey a propoíito. Edeclaran- 

dolho Antonio de Faria por pala- 

ures difcretas ao feu modo, lhe não 

refpondeo o moço a ellas, mas pon- 

do os olhos no Ceo,com as maós ale- 

Jtí j uanta- 
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uantadas difíe chorando, bendita fe- de doze que nella achamos,para nos 

ja fenhor a tua paciência, que fofre 

auer na terra gente que falletaõ bem 

de ty, & vfe tão pouco da tua ley 

como eftes miferaueis & cegos, que 

cuydão que furtar & pregar te po- 

de íatisfazer como aos principes ty- 

rannos que reynão na terra. E não 

querendo mais reíponder a pregun- 

ta nenhua, íe foy pôr a hum canto a 

chorar, fem em três dias querer co- 

mer coufa nenhua de quantas lhe 

dauão. Tomandoíe então confelho 

íobre o caminho que daly fe faria, 

ou que ròta fe feguiria, fe para o 

Norte, íe para o Sul, ouue fobre ifto 

alguns pareceres bem differentes,por 

fim dos quais íè aílentou que nos fof- 

íèmos a Liampoo,que era hum por- 

to adiante daly para o Norte du- 

zentas ôc feílenta legoas, porque po- 

deria ferque ao longo da cofta nos 

melhoraríamos doutra embarcaçaõ 

mayor& mais acomodada a noflo 

propofíto, porq aquella era muyto 

pequena para taó comprida viagem, 

& có receyos de tantas tempeftades 

quantas caufaó as luas nouas na cofta 

da China,onde côtinuamente fe per- 

dião muytos nauios.Com efta deter- 

minação demos a vella ja quaíi foi 

pofto daquy defta ilha, ficando os 

Chins na praya como paímados, ôc 

corremos aquella noite com a proa a 

Lesnordefte,& fendo ja quaíi menhã 

onuemos vifta de hum ilheo q íè de- 

zia Guintoo, no qual tomamos hua 

barcaça de pefcadores có muyta la- 

ma, de peixe frefco, da qual toma- 

mos o neceirariojco mais oito homcs 
• * « m • -•* ' •/" r— 

marearem a lanteaa, porq a noííage 

te não eftaua para o poder fazer,por 

vir muyto fraca & debilitada dos era 

balhos paííãdos.E perguntados eftes 

oito pelcadores que portos auia por 

aquella cofta ate o Chincheo, onde 

nos parecia que podiamos achar al- 

gúa nao de Malaca,nos diíferaò que 

daly a dezoito legoas eftaua hum rio 

muyto bom,& de bom furgidouro,^ 

fe dezia Xinguau, onde cõtinuamete 

auia muytos juncos que carregauão 

de fal, de pedrahume, de azeite,de 

moftarda,& de gergelim, no qual be 

largamente nos podiamòs aparelhar, 

&prouerde tudoodeq tiueííemos 

necefsidade,na entrada do qual efta' 

ua húa aldeã pequena q fe chamaua 

Xamoy, pouoada de pefcadores, & 

de géte pobre,mas que daly a tresle- 

goas pelo rio acima eftaua a cidade 

onde auia muyta íèda,almizcre, por" 

celanas, & outras fortes de fazendas 

que de veniaga fe leuauão para diuef 

fas partes. Com efta informaçaó nos 

fomos demandar efte rio, onde che- 

gamos ao outro dia à tarde, Ôc 

gimos defronte delle obra de liúa le- 

goa ao mar, por arrecearmos q noí" 

fos peccados nós trouxeííem aquy d' 

gúa defauentura como as paífadas< 

Aquella noite feguinte tomamos 

hum paraoo de pefcadores, ôc Ihc 

perguntamos q juncos eftauão den- 

tro,quantos eraó,& que géte tinhao, 

Ôc outras couías que faziao a noífo 

caio,a que reíponderaó que là enci" 

ma na cidade aueria obra de duzefl' 

tosjficosfomete,porq os mais cr*0 

ja parti- 
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Ja partidos Ainao,& Sumbor,& 

•LailooJ& outros portos da Cauchen 

^ma, mas que aly na pouoaçaõ de 

-Katriay podíamos eftar feguros, on- 

nos vcndcrião todo o mantiméto 

c]L,eouuçficmos myftcr.Com ifto en 

*ram°s para dentro do rio, & furgin- 

^ junto daaldea nos deixamos afsi 

"jobra de meya hora; & feria ifto 

entao a meya noite pouco mais ou 

^cnos. E vendo Antonio de.Faria 

S'Je a lanteaa em que vínhamos não 

Va erubarcaçaó fufficiéte para irmos 

av a Liampoo, onde tínhamos de- 

terminado deyr inuernar, aflentoti 

c°ni parecer dos mais companhey» 

T°s &: (oldados de fe prouerdeou- 

íra n]ilhorj & ainda que naquelle té- 

P° não eftauamos para cometer cou- 

aaJg$a, todauia a necefsidade nos 

, rigou a fazermos mais do quenok 

as '°^as requerião.Eftaua então na- 

^lelle porco iurto hum junco peque- 

n°lo, òc feiti auer outro nenhum, o 

rlaJ tinhapouca gente, & eífes que 

cftauao então todos dormindo, 

{>
ve^° Antonio de Faria que era 

in * occàfiao para eífeituar feu 

k^ntojez logo arriar da amarra, &. 

j 'S^lou com elle, ôc efeolhendo 

vinte ôc fetefoldados que leua- 

fe r°i clu'nzeiC0lTi mais oito moços8, 

lfc °x 
acirna ao conuès do junco, 

n_1 ate então fer fentido de ningue, 

fct 
an^° nelle dormindo feis ou 

e ^*ns marinheyros, os mandou 

Var"cpeis & maõs, ameaçan- 

ni°
0s Sue fe bradaífem os auia de 

, atar a todos,pelo que nenhum dei- 

es C01"n medo oufou de fallar5& cor-* 

%< 60 

candolhe ambas as amarrâs com que 

eftaua furto, o mais depreíía que po- 

de íe fez à vella para fora do rio, & 

velejando tudo o que reftaua da noi- 

te íèmpre coa proa no mar,foy ama- 

nhecer junto de hua ilha que íe cha- 

maua Pullo Quirim noue legoas dô- 

de tinha partido. E ajudandonos 

Deos có vento frefco de vellas cheas, 

fomos daly a trcs dias furgir a húa 

ilha chamada Luxitay, na qual foy 

neceífario para conualecencia dos 

.doentes determonos quinze dias, aí- 

íi por ella fer muyto fadia,& de boas 

agoas, como por algum refrefeo que 

pefeadores aly nos traziao a troco 

de arroz. Aly foy bulcado todoo 

junco, ôc não fe achou nelle mais fa- 

zenda que arroz fomente,que aly no 

porto de Xamoy fe eftaua venden- 

do, de que a mayor parte fe lançou 

no mar,por ficar o junco mais boya< 

te,& menos perigoío para a noífa vi a 

gem. E baldeando o fato da lanteaa 

dentro no j,Linco,a varamos em ter-' 

ra para a efpalmarmos, por nos fer 

neceífaria para 'Jazermos agoadas 

nos portos onde entraífemos. Nifto 

gaftamos, comoja diífe, quinze dias 

nefta ilha, nos quais os enfermos cò- 

ualeceraó de todo, ôc nos partimos 

na via do reyno de Liampoo, onde 

tínhamos por nouas que auia muyta 

gente Portuguefa,que ahy era vinda 

de Malaca,de C,unda,de Sião, Ôc 

de Pataue, a qual toda'na- 

quelle tempo aly cu- 

ftumaua de vir 

inuernar. 

«4 CAP- 
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Como indo nos ao longo da coHa 

de Lamau^ encontramos hum cof- 

fayro (Joim muyto amigo de^or- 

tugucfcs, çj?- do paElo que An- 

tonio de Fariafe^com 

elle. 

Vedo ja dons dias que 

nauegauamos ao logo 

dacoftade Lamau, ca 

ventos & mares bona- 

çoíos, prouuea noíTo 

Senhor que a cafo encontramos hú 

junco de Patane que vinha dos Le« 

quios, o qual era de humcoíTayro 

Chim que íe chamaua Quiay Pan- 

jáo muyto amigo da nação Portn- 

guefa, & muyto inclinado a noíTos 

cuftumes& trajos,e cõpanhia do qual 

andauáo trinta Portuguefes, homés 

todos muyto efcolhidos q efte cofláy 

ro trazia a feu íoldo, a fora outras 

muytas ventages que cada hora lhes 

fazia com que todos andauaò ricos. 

Efte junco, tanto que ouue vifta de 

nòs,lè determinou em nos cometer, 

parecendolhe que éramos outra gen- 

te, & pondole em íom de abalroar, 

como elle era oíficial velho, & prati- 

co peite officio de coíTayro,metendo 

à orça com todas as vellas, íe pós a 

balrauento quaíi tres quartas do ru- 

mo da noflaefteyra,& marcando em 

popa, veyo arribando entre ambos 

os puprkos atè pouco mais de tiro de 

berçó,& nos fez húa falua de quinze 

peças de artilharia,com que todos fi- 

camos muyto embaraçados por fe- 

rem as mais delias falcões & roquey- 

ros. Antonio de Faria esforçou entáo 

os íeus com animo valerofo & 

bom Chriftão, & os repartio pela* 

eftancias mais neceíTarias, como f°' 

rão conuês,popa,& proa,com feu rei 

guardo de Íobreflalente onde a ne' 

ceísidade mais o pediflè, E indo ais* 

com propoíito determinado de che- 

gar ao cabo com tudo o que a fortu- 

na lhe ofFereceífe,quiz noífo Senhof 

que lhe enxergamos na quadra bú* 

grande bandeyra de Cruz,& no cha- 

piteo muy ta gente com barretes v&' 

melhos,queos noflos naquelle tep° 

cuftumauão muyto de trazer qu^n" 

do andauão darmada,pelo que aíTen 

tamos que eraó Portuguefes que p0' 

diáo vir de Liampoo,& yr para 

laca,como naquella monção íeinpf^ 

cuftumauão, &dandolhe nós câ^c 

íinal de nós, para ver íe nos conhe' 

ciao, tanto que enxergaraõ que 

mos Portuguefes, deraó todos 

grande grita,& amainando ambosos 

traquetes.de romania em íinal de^' 

bediencia, defpidiraó logo hum b*' 

Ião muyto efquipado com dous P°r 

tuguefes a ver que gente éramos, # 

donde vinhamos, os quais tanto ql'e 

nos reconhecerão,&íe affirmaraonj 

verdade de quem éramos, íè viera0 

mais afoutos a nós, & deípois de fa' 

zerem fua íàlua, a que nos tambet11 

reípondemos,fubiraõ acima. -Anr<T 

nio de Faria os recebeo com grano1!' 

íimo gaíãlhado,& como eraó horflel 

conhecidos de aigúsfoldadosda11^ 

ía companhia, íedetiueraó gran^ 

cfptf0 



' 4 ít 

Fernão Mendc^JPinto. 6 * 

]fPaÇ0contando muytas particulari- de fem rifco nenhum fe podião to- 

a es que faziao anoíTo propofito, 

ntonio de Faria mandou Chnfto- 

*!ao borralho em companhia dos 

ous a viíítar o Quiay Panjao, & lhe 

c crcueo húa carta de muytos com- 

Prirnentos,3c lhe fez grandes offere- 

C!rnentoçde fua amizade, de que o 

C0%ro Panjão fe moftrou táo có- 

*ente& vfano, que nao cabia em fy 

^ vaidade, E chegando juco do nòf- 

Ojunco mandou amainar as vellas 

0 íeu, & fe embarcou na champana 

Sl,e era o batel, & acompanhado de 

Vnte Portuguefes veyo ver Antonio 

ç ^aria, & lhe trouxe hum rico pre- 

ente que valia mais de dous mil cru 

*p°s,em ambar,& pérolas, & peças 

°Ur° & de prata. Antonio de Faria 

Osi'ecebeoa elle & aosPortuguefes 

SUe com cllç^inhaò com muytas fe- 

as & gafalhado,& a todos fez muy- 

honras & corteíiasj & aíTentan- 

0 ®?°dos, defpois que algum efpa- 

í° ^«uerao praticando em coufas de 

cfi - c°nformes ao tempo em que 

ailao« Antonio de Faria lhes veyo 

ar c°nta de todo o fucceífo da ília 

eidição, & de todos os mais infor- 

naç0'S^Uav*agem>&dadetermi- 
.ao da fua derrota para L iampoo, 

pe^ Propoííto de lá fe reformar de 

de tC ^ nau*os remo, para tornar 
n°uo a correr a coftade Ainão,& 

dc \ en^ea<ta da Cauchenchina 

^ tr° as minasde Quoanjaparú,on» 

lnhapor nouas queauiafeiscafas 

f0. §randcs cheyas de prata, a 
l_a outra mòr foma que nas fundi- 

es *e lauraua â borda da agoa, on- 

dos fazer muyto ricos. A que o pan- 

jão reípódeo,eu fènhor Capitão,nao 

tenho tanto quanto algús cuydaó de 

mim, mas ja em outro tempo tiue 

muyto, & também deíaftres da for- 

tuna,como eflç teu de que agora me 

defte conta,me leuaraõ a mayor par 

te da minha riqueza,& por iílo rece- 

yo de me yr meter em Patane, onde 

tenho mdlher õc filhos, porque lèy 

certo que me ha el Rey de tomar 

quanto leuo, porque me vim de là 

fem fua licença, & ha de fazer diíto 

peçonha,fó a fim de me roubar, co- 

mo ja alguas vezes fez a outros por. 

muyto menos caufa que elta,de que 

me pode arguyr, pelo qual te digo q 

fequiferes& fores contente que eu 

te acompanhe neífa viage que que- 

res fazer,com cem homes que trago 

nefte meu junco, & quinze peças de 

artilharia^'trintaeípingardas, afo- 

ra outras mais de quarenta que trazé 

eftes Portuguefes que andão comigo, 

eu o farey de muyto boa vontade.co 

tanto que do que fe aquirir íe me ha. 

de dar a terça parte, & diíTo,íenhor, 

fe te praz me has de dar hum aísina- 

do teu, &jurarme em tua ley demo 

cumprires inteyramente^ Antonio de 

Faria lhe aceitou o offerecimento cò 

muyto boa võtade, & dclpois de lho 

agradecer com muytas palauras^ o 

abraçar por elle muytas vezes,lhe ju- 

rou nus fantos Euangelhos de o fazer 

afsi como lho pedia fé falta nenhúa, 

&diííò lhe pafíoulogo hum aísina- 

do, em que dez ou doze dos mais 

honrados foraò ceílemuohas. E com, 

~   " "" eíte 
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efte paéfco íe forão ambos meter num riaemfua terra, por Ter informado 
4 A % 4 « tf 

rio que eftaua adiante daly cinco le- 

goas,queíe chamaua Anay, onde íè 

proueraõ de tudo o que auiao my- 

fter a troco de cem cruzados que de- 

raó de peita ao Mandarim Capitão 

da cidade, 

l AT. LVII. 

(Jorna encontramos no mar bua 

embarcaçaopequena depejcadorcs 

em que hiao oito Portugucjes muj~ 

to feridos, da conta que eles 

der ao a Antonio de Faria 

daJua dejauentura. 

Artidos nos defte rio 

de Anay muyto bem 

apercebidos de tudo o 

neceífario para a via- 

gem que eftaua deter- 

minado fazerfe, pareceo bem a An- 

tonio de Faria por coníelho do Qui- 

ay Panjao, de que fempre fez muyto 

cafo,pelo coníeruar em fua amizade, 

yr íurgir no porto do Chincheo,pa- 

ra ahy lc informar pelos Portugue. 

les queeraó vindos da C,linda, de 

Malaca,de Timor, «Si de Patane,de 

algíias coufas neceíTarias a feu pro- 

poíito,& le tinhão nouas de Liam- 

poo-,porque fc foaua então pela terra 

que era la ida húa armada de quatro- 

centos juncos, em que hiãocem mil 

homés por mandado dei Rey da 

China a prender os noííos que là re- 

fidião dafséto,& queimarlhe as naos, 

& as pouoaçoés?porque os não que- 

nouamente que não eraõ elles gcnte 

taõfiel & pacifica como antes lhe ri" 

nhaò dito.Chegadosnòs ao porto do 

Chincheo achamos ahy cinco naos 

de Portugueíès que auia ja hú mes <] 

eraó chegadas deftas partes que dil" 

fe, dos quais fomos muyto bem re" 

cebidos & agafalhados com mi)yf^ 

fefta& contentamento, & defpoisq 

nos deraõ nouas da teira, & da mef* 

cancia,& da paz 6c quietaçaó do p°r' 

to,nos diíferaó que de Liampoo 

íabião nada,mais que dizeremlhe o5 

Chins,que auia là muytosPortugl,e' 

fes de inuernada,& outros vindos P° 

uamente de Malaca, da C,unda, & 

Sião,& de Patane, & que fazião & 

terra fuas fazendas pacificamente, # 

que a armada groíla de que nos ^ 

miamos,nao era là, m.^ que fe pre' 

íúmia que era ida âs ilhas do Go£<j 

em focorro do Sucão de Pontir,a<|tlC 

fe dezia que hum feu cunhado tyw11" 

nicamente tinha tomado o reytio, # 

porque efte Sucão fe fizera nouaifc' 

te iubdito do Rey da China,comtfl' 

butode cem mil taeis cada anno ^ 

dera aquella armada dos quatro^' 

tos juncos, em que fe affirmaua <jlI5; 

hiãocem mil homéspara o meterC 

depoííedò reyno ou fenhorio <]uC 

Uie tinhão tomado^ com a qual no"'1 

todos ficamos defcançados,& dem°s 

poriífo muytas graças a nofío 

nhor. Delpois que nefte porto do. 

Chincheo eftiuemos noue jíias 

íàimos delle,leuando jaem noífac<? 

panhia trinta & cinco foldados n.ia*5» 

deftas cinco naos, a que Antoni y 

- J * faflâ 



Fernão aPidende^Phjto. 

^aria fez bom partido, & feguimos 

0 caminho na via do reyno de 

lamP°o. E auendo ja cinco diasq 

nai|egauamos com ventos póteyros, 

Vellejando às voltas de hum bordo 

n° outro/em podermos furdir auan- 

noite ao quarto da prima en« 

c°ntratnos hum paraoo pequeno de 

Pecadores em que vinhao oito Por- 

^'guefes muy to feridos, dos quais os 

°Us ^ chamauao Mem Taborda, 

Antonio Anriquez,ambos homes 

1Qnrados,& ricos,& de muyto nome 

naquellas partes, Sc por iflfo os no- 

meey a elles particularmente; Sc afsi 

es cortio todos os outros vinhão 

f
ao y foçados que era coufa piado- 

a velos. Chegado efte paraoo aojií- 

rç II A^onh de Faria,elle fez logo 

fes ^entro eftes °ito Portugue- 

** quais em fubindo acima que o 

rao íe lhe lançaraò todos aos peis, 

dad °S lece^eo com muyta 

^ e & gafalhado acompanhado de 

o lagrimas,pelos ver rotos,nús 

Pri CrCa^os'& banhados no íeu pro- 

n 
10 angue.E vendoos daquella ma- 

fll^lheS perguntou pelacaufa de 

Quentura,& elles lha contaraò p - 

diz I^°^ras muyto fentimento, 

ti i n_ °>que auia dezaííete dias que 

laca
la° Partid° de Liapoo para Ma- 

|n 
C^1T1 propofito de paflarem á 

Wf a mon^° naofaltaíTe,& 

c e pCn^°tant0 auante como o ilheo 

d - £mbor os cometera Hum la- 

° ^U2arate, por nome Coja Acé, 

nas 
tresjuncos & quatro lanteaas, 

qu- ^Ua^s fete embarcações trazia 

U lentos homes,de que os centQ Sc 

6z 

cinquenta eraõ Mouros Lufoes, & 

Borneos,& laos, & Champaas, tudo 

gente da outra corta do Malayo, Sc 

pelejando com elles deíde a hua ho- 

ra atè as cjuatro deípois do meyo dia, 

os tomara com morte de oitenta Sc 

duas peílòas,em que entraraó dezoi- 

to Portuguefes,a fora quaíi outras ta- 

tás,que leuara catiuas, & que no jun- 

co lhes tomara de emprego feu Sc dc 

partes mais de cem mil taeis. E jun- 

tamente com ifto lhe contaraò ou- 

tras particularidades tão laftimofas, 

que a algús dos circumftantes que as 

ouuiao le enxergou bem nos olhos a 

dòr & magoa que tinhão delles.Sufc 

penfo ficou Antonio de Faria Sc pen- 

fatiuohum grande efpaço, imagina- 

do no q aquelles homês lhe tinhão 

dito,& virandofe para elles lhes difc 

fe,peçouos fenhores que me digais,ja 

que efla briga foy tal como me con- 

taftes,como foy pofsiuel efcapardes 

vós mais que os outros? a que elles 

refponderaõ, defpois de termos pe- 

lejado às bombardadas obra de húa 

hora ou hora Sc meya, os tres juncos 

grandes nos abalroaraó cinco vezes, 

Sc das grandes pancadas que nos de- 

raó,nosabrio onoíTohíia grande a- 

goa pela roda de proa, Sc tão groíTa, 

que com ella nos hiamos ao fundo,a 

qual foy a principal cauía da noíía 

perdição,porque querendoa tomar, 

nos era forçado baldear muyta fazé- 

da para yrmos dar com ella, & occu- 

pando nifto a gente,apertauão os ini- 

migos com nofco de maneyra, que 

para nos defendermos nos era tam 

bem forçado deixarmos o que fazia 

" " " mos 
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imos por acudirmos acima,& eflando fomos fempre cofendo cos penedos 

nós nefte trabalho,& com a mor par 

te da gente ferida, & algíís também 

ja mortos, fe ateou o fogo em hum 

dos feus juncos, & pegando no outro 

que eftaua junto dellc, lhes foy for- 

çado largaré as abalroas para le de- 

íèmpeçarem hum do outro, o q não 

puderaó fazer tanto a feu. laluo por 

muyto que niíio trabalharaó,q hum 

delles nao ardeflè até o lume da a- 

goa,& toda a gente delle íè lãçou ao 

mar.de que fe afogou a mayor par-* 

te,nefte tempo acabou onoflojunco 

de adernar fobre a eftacadadaspeP 

queyras que eftauão junto do arreci- 

fe antes que cheguem â boca do no 

onde agora eílà o pagode dos Sia- 

mês. E tanto que o perro do Coja 

Acem,queera o que nos tinha afer- 

rado,nos vio daquella maneyra, en- 

trou de romania com noíco com húa 

grande foma de Mouros todos arma- 

dos de couras 6c fayas de malha, Sc 

cm chegando nos derrubaraó logo 

dos noífos paííante de cinquenta,em 

que os dezoito foraó Portuguefes, 8c 

nos, deita maneyra q nos voífa mer- 

ce vèaisi feridos 8c queimados, por 

não termos nenhum remedio, nos 

lançamos a húamanchúa que tínha- 

mos atracada por popa do noflo jun- 

co, na qual prouue a Deos que nos 

falua mos fós quinze peíloas, de que 

ja ontem morrerão as duas, & as tre- 

ze que milagrofamente eícapamos, 

vimos da maneyra que volTa merce 

nos vé,oito Portuguefes,& cinco mo 

cos noííos,& fugindo nefta manchua 

por entre a eftacada 6c a terra, nos 

para que não pudeflbm elles chegar 

a nós, & acabando as lanteaas de rc" 

colher os íeus que andauao ainda na 

agoa, fe foraó com grande grita # 

muytostangeres ao noflo junco,»0 

qual embaraçados com a cubiça^ 

prefa,prouue a noífo Senhor queitf0 

foy caufa de nos não feguire. E ^eíl' 

do nefte tempo ja quaíi Sol poíto, 

meterão pelo rio dentro com feito ^ 

muytos tangeres & apupadas con10 

quem triunfaua dos miferaueis 

nos. Antonio de Faria lhe diíle eii' 

tão,legundo iflo ahy deuem de eft^ 

agora dentro neífe rio, pois vaó t<10 

deftroçados como dizeis, 8c parece- 

me que nem o voflo junco,ne o °1'' 

tro queeftaua abalroado co quc 

queimou lhe podem feruir para i131 

da, & no outro grande com que 

elle abalroou, algúa gente lhe aii'c,s 

de matar & ferir, a que elles ainb°s 

reíponderaó, que muyta lhe mdr;r 

rao,& muyta lhe ferirão. Antonio^ 

Faria então tirando o barrete,co5J°e 

« / Óf 

lhos no chaó,as rriHos aleuantiadaSj £ 

os olhos no Ceo,diíTe comaíftzí 

lagrimas: Senhor íefn Chriítá* í 

como tu meu Deos es verdadevrâ^ 

perança dos que em ty contiao, 

mais peccador que todos os ho&cS 

te peço com muyra humildade ^ 

nome defles teus feruos, cujas a In'1'1* 

tu remifte co teu prcciofo íangue'/j 

nos dés esforço & vistoria cótra c' 

inimigo cruel matador de ratos P°1^ 

tugueíes,o qual eu, co teu fauor Sc * 

juda,& por honra do teu fanto non1 

determino de yr bufear como atC 

g o** 

l 



|0ra te&ho feito, paraque a maós de- 

es teus feruos & fieis Toldados pa- 

gueoc|ueha tanto tempo que nos 

eue,ao q todos os que eftauão pre- 

stes em hua voz refponderaó, a el- 

cs
5a ellesco nome de Chrifto,porque 

° Perro pagara a noueado o q deue 

a s*anòs, comoaeftes pobres com- 

P^nheyros. E dando com efte feruor 

Ua grande grita,marearaõ as vellas 

^ popa para o porto de Lailoo q 

Caua atras oito legoas, ao qual por 

c°nfclho que fobre iíTo Te teue, An- 

tonio de Faria íe foy aparelhar para 

Cn.a kriga que eíperaua de ter com 

e coflàyro, em bufca do qual, co- 

atras fica dito, tinha gaitado tan- 

I é» 

^pQ, fem atè então poder ter 

0L,as delle em nenhum porto de 

S^antos correra. 

2) 

C-AT. IVIII. 

o que Antonio de Faria fe^em 

^ai'oo) ondefe apercebe o para 

W pelejar com Coja Acem. 

Vrgindo nòs ao outro 

dia pela menham no 

porto de Lailoo, ° 

Quiay Panjâo que An 

tonio de Faria leuaua 

c°mpanheyro, que como feja 

^ ie5 era Chim de naçaõ, & tinha 

S Parences naquella terra,& e- 

c 
ne''a muyto conhecido & valido 

era^ t0^0s,Pe^'° ao Mandarim,que 

Capitão do lugar, que por noíTo 

nos deíTeo q ouueííemos 

y"cr,o que lhe elle concedeo, aísi 

Fernão Mendez^Pinto. . 6; 

pelo receyo que teue de lhe poderá 

fazer algum dano,como por húa pei- 

ta de mil cruzados que Antonio dc 

Faria lhe deu por iíTo,com que ficou 

facisfeico. E defembarcando algús 

dos noíTòs em cerra,compraraó logo 

com muytaprefla todas ascoufasde 

que tinhaó neceísidade,como íoy ía- 

litre,& enxofre para poluora, churri* 

bo,pilouros, mantimentos, amarras, 

azeite,breu,eftopa, madeyra, taboa- 

do,armas,zargunchos,paos toílados, 

vergas,pauefes,entenas, calhao, pol- 

liame,driças,& ancoras,fizeraó agoa- 

da, & feproueraó de efquipaçáode 

gente do mar, porque ainda que eíle 

lugar não era de mais que de trezen- 

tos atè quatrocentos vezinhos, auia 

tanto diílo nelle, & pelas aldeas ao 

redor,que em verdade affirmo que 

quafi faltáo palauras para o encare- 

cer,porque efta excellencia tem a ter 

ra da China fobre todas as outras,fec 

mais abaftada de tudo o que fe po- 

de defejar, que todas quantas ha no 

mundo. E como Antonio de Faria 

era muyto largo de condição,& deí- 

pendiado mote mayor,pagaua eftas 

coulas tanto á vontade dos. que lhas 

vendião, queiíío coufauavirlhe tu- 

do aos montes,de modò que em tre- 

ze dias fahio defte porto com dous 

juncos nouos muyto grandes & al- 

terofos que fe cópraraó a troco dos 

pequenos que leuaua, & duaslãteaas 

de remo lançadas do eftaleyro, & cé- 

to & fe (Tenta marinheyros, afsi para 

chuzma, como para marearem as 

vellas, Feito efte apercebimento de 

todas as coufas neçefíarias, & poftos 
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ÍC.v.cr?a<jalt®' *as íníora? 3 pi- uentaraõ com cobiça do muyto que 

r* »• 111 /N / ^. 1 ?   1 ■ ■ /i _ que para nos partirmos,fe fez alardo 

gcial de toda agente que hianaar- 

mada, Sc íe acharaõ por todas qui- 

nhentas peíibas, afsi de peleja como 

de feruiço,em queentrauão nouenta 

& cinco Porcuguefes,todos géte ma- 

ce ba & determinada para qualquer 

bom feito, & os mais, moços nollòs 

& marinheyros & gente da outra co- 

ta que o Quiay Panjão trazia a fol- 

do, os quais também eraó exercita- 

dos na guerra como coífayros que a 

continuauão auia cinco annos. Acha- 

raófe cambem na. armada cento & 

feílenta efpingardas, & quarenta pe- 

ças de artiiharia de bronze, em que 

entrauão doze falcões, dous camel- 

Jos, hiia e/pera, Sc cinco roqueyros q 

tirauao pilouros de pedreyros, & os 

mais berços, com dous caés como 

meyaseíperas,&íeífenta quintais de 

poluora, cinquenta & quatro debò- 

barda, Sc fás de eípingarda, a fora a 

que ja era dada aos arcabuzeyros, & 

nouecentas panellas,as quatrocentas 

depoluora,&asmais decai virgem 

em po,como os Chins cuftumao, Sc 

muytas rocas de pedra, Sc fetas, Sc la« 

ças, &c bombas de fogo que humle- 

wantiíco nos fazia por ícu eftipendio 

que por iflò fe lhe daua,& quatro mil 

zaigunchos com põtas de ferro, que 

ao abalroar feruem de arremeííò, Sc 

íeis bateis de calhao, por fer coufacò 

q toda a eíquipaçaó peleja, & doze 

arpeos de abalroar com íuas fateixas 

talingadas em cadeas de ferro muy- 

to compridas,& outros muytos arti- 

fícios dc fogo que os Chins nos in< 

-  « v A M. t Li J h *-» 

por iífo íe lhes dana. Com iílo nos 

partimos deíle lugar de Lailoo muy 

to embandeirados,com as gauias tol- 

dadas depannosde feda,& os juncos 

Sc lorchas com duas ordés de paiie- 

íèspor banda, com íèus bailéus de 

popa Sc de proa, Sc outros íobrebai- 

léus leuadiços para fe poderc armar 

nos temposneceífarios; Sc prouuea 

noíío Senhor que dentro de tres dias 

chegamos às pefqueiras onde Coja 

Acem tinha tomado o júco dos Po* 

tugueíes,& tanto que anoiteceo An' 

tonio de Faria mandou eípiaro rio, 

onde tinha por nouas que elfe efta-* 

ua. As eípias trouxeraò a bordo hum 

paiaoo depelcadores que tomàraô, 

em que vinhao íeis homes naturais 

a tempos quais difleraó cjuç 

O Coííayro daly duas legoas mecido 

num rio que fe chamaua Tinlau,c6- 

certando o junco q tomara aos Por- 

tuguefes,para nelle Sc em outros dous 

que tinha fe yr para Sião donde era 

natural,& que fe auia de partir dal)' 

ã ez dias, com a qual informação 

Antonio de Faria aífentoupor pare- 

cer de algusque para iíTo foraó cha- 

mados,que todauia fe mandato 

pelos olhos, porque híía coníaem^ 

tanto íe auenturaua, não íe auia de 

cometer afsi às cegas, fenao muyto 

bem viíla&efcudrinhada,& que fo- 

nre a certeza do que fe vifle, fe de- 

terminaria o que pareceíTe bem a to- 

osi Sc defpejando então o paraoo 

em que vieraõos feis peícadores, o 

e quiparaô dos marinheyros do ju- 

co do Quiay Panjão,por íer efquipa- 

çaó 



Çáo maisfid &fegqra, com fps dous 

que fe comaraò, porq os mais íí- 

,loím refcs,& mandarão nellc hu 

f°'d4o por nome Vicente Morofa 

Piv* ■ „ j o & muyto fefudo, 

j trajos de Chim por não ler co- 

On jC' °'. 0 Sual chegando ao lugar 

,nr«5s eftau5o.finsiiK,° q 
2|- 

a paleando como outros fa- 

ne!0n-1'0 ^ cí"ou Cuc*° quanto era 
e ^rio,& tornado a bordo deu 

q a^° Slue vira, & affírmou que 

^ ini^jgo eftaua t£0 fpmado às 

c aos'S^e et"n chegando aueria pou- 

^ p5 í.azcr nplk. Com- efta infor- 

me r\l° ajuntaraó todos no junco 

íar^y í>anÍa°1 onc^c Antonio de 

Ifi ,1^Pe^°animar&fauorecer,&por 
e uar aouella honra,quiz que foílè 

Femao Mende^ Tinto. ^ 

a. vella para o fio, defTinlau, onde 

chegou quaii.às Aue Marias, & paf. 

íando a noite com boa vigia,tanto q 

eft 
coníe 

gir 

ia 

tan "* ne^e *e aííentou que 

^°C'L1C noite foliemos fur 

. °ca do rio, paraque ante men ia, 

ijj Chrilto, deíTemos nosi« 

Sc concluydos todos nefte 

ordeCer'Pro4?° Antonio de Faria na 

«a ^ mane,vraclue íe auia de ter 

^ ^ 11" * ^ 

o rio, & no cometer os 

no 
níg°Sj Sc repartindo a gente, pós 

ÍLJ
LHlC0 Quiay Panjao trinta Por 

tL)j 
IC,.CS quais elle quiz, porque em 

neç°rplc. ^2Ía a vontade, por fer aísi 

je- ar'°í & nas duas lanteaas pós 

ftn, Cac'a "o juco de Chri- 
"°Ua(vR«—.11. ■ i 1. /- 

ta°ra6° ^°rr—10 vinte,<Sc coni elle fi- 

AÊ ° 

<e 

°s mais que eraò trinta & tres, 

J.a eícrauos & outra muyta gé- 

^liítam valentes homes,& muy- 

to fi 

^tçe(í 

c,s» & aísi concertados na ordem 

* a Para ° 4ue fe elperaua fa- 

c°Ul a ajuda denofío Senhor.deii 
* ' - ... * 

I , , , , i J | — " —~ ^ ^ v a. s. «. V V| 

roiao as tres horas dei pois de meya 

noite,ie fez a vella, 8c íoy demandar 

a inimigo que eftaua daly pouco 

mais de meya legoa pelo rio acima. 

CA T. LIX. 
0 fe 

Como ^Antonio de Faria pelejou 

co coJJajro Coja Acemy & do q 

com ede lhe focedeo. 

S " 'í';7? 'M J; ."irí n 

Ellejando nós pelo rio 

^ acima com vento & 

H maré que noíío Senhor 

então nos deu, em me? 

nos de hua hora che- 

gamos onde os inimigos eftauáo,que 

ate eíle tempo nos não tinhaò ainda 

fentido,mas como elles eraõ ladroes 

& fe temião da gente da terra pelos 

males & roubos que aly cada dia 

Íàzião,eftauão taõ aparelhados,& tiT 

nhão tao boa vigia,que em nos ven- 

do, tocaraò hum lino muyto apreL 

fadamente, ao fom do qual foy ta- 

manho o rumor & a reuolta dagen 

te, aísi da que eftaua em terra corno 

da que eítaua embarcada,que não a- 

uia quem fe ouuiíTe com elles, o que 

vendo Antonio de Faria bradou lo- 

go,dizendo, eya fenhores & irmão 

meus,a elles,a elles,co nome de Chri* 

ílo antes que as fuás lorchas lhe acp- 

dão,Santiago, õc de/parando toda A 

noífa artilharia prouue a noíío Se- 

nhor que fe empregou taó bem, qiie 

.dos mais esforçados, que ja neíle té' 
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po eftauão encima do chapiteo, ve- efcotilha abaixo,dizendo,gtiarte 

yologo abaixo amayorparte feitos 

em pedaços,que foy hum bom pro- 

noftico do noííò deíejo; apos iflo os 

noííos tiradores, que feriao cento ôc 

íeííenta, pondo fogo a toda a arca- 

buzaria, conforme ao final que lhes 

fora feito,os conuefes d ambos csjfi- 

cos ficaraó taó vazios da multidão q 

antes nelles le via, que ja nenhtí dos 

inimigos oulàua de aparecer. Os nof- 

fos dous juncos,abalroando então os 

dous dos inimigos afsi como eftauão, 

a. briga fe trauou entre todos de ma- 

neyra, que realmente confeíTo q náo 

me atreuo a particularizar o que nel- 

la paliou,inda que me achey prefen- 

te,porque ainda nefte tempo a me- 

nham não era bem clara,& a reuolta 

dos inimigos & nofla era tamanha, 

juntamente co eílrondo dos tãbores, 

oacias., & finos,& com as gritas & bra 

ios de hus ôc dos outros,acompanha 

dos de muytos pilouros de artilha- 

da^ de arcabuzaria,& na terra o re- 

tombar dos ecos pelas concauidades 

dos valles,& outeyros, que as carnes 

*"remião de medo,& durado afsi efta 

briga por efpaco de hum quarto de 

iiora, as luas lorchas & lanteaas lhe 

acudiraó de terra com muyta gente 

le refrefco, o que vendo hum Dio- 

30 Meyrelez que vinha no junco de 

■Quiay Panjão, & que o feu conde- 

stabre dos tiros que fazia nenhu em- 

o egaua, por andar tão pafmado ôc 

fora de fy que nenhúa coufa acerta- 

li?., citando elle então para dar fogo 

»hum camello meyotoruado,o em- 

uirrou tão rijo que deu com elle da 

;  ^ da-, 

hy vilão, que não preílas para nada, 

porque efte tiro neíte tempo hc pa- 

ra os homes como eu, & não para 0$ 

tais como tu,& apontando o camcH° 

por fuás miras & regra de efquadria» 

de que fabia arrezoadamente, de11 

fogo à peça que eílaua carregada*# 

pilouro & roca de pedras,& tomád° 

a primeyra lorcha,que vinha na dia- 

teyra por capitaina de quatro,a dei' 

cofeo toda de popa a proa pelo 

catrate da banda deftribordo,com^ 

tudo ficou raio com a agoa de m*', 

neyra,que logo aly a pique íe foy a° 

fundo, fem delia íc faluar peffoa ne' 

nhúa,& varejando a moniçaò da to* 

ca por cima deu no conuês doutf* 

lorcha que vinha hum pouco ma'5 

atras, ôc lhe matou o Capitão, ôc fcí* 

ou fete que eílauão junto delle, 

as outras duas ficaraó tão aílbmb^* 

das que querendo tornar a voltar p3- 

ra terra, íe embaraçaraó ambas 

guardinsdas vellas de maneyra <\nt 

nenhúa delias fe pode mais dete1*1' 

baraçar,& afsi prelas híia na outrac' 

ftiueraó ambas eítacadas fem Po£^' 

rem yr para tras, nem para dianjf' 

Vendo então os Capitaés das noflf 

duas lorchas (os quais fe charpau^ 

Gafpar Doliueyra,& Vicente Mor0' 

fa) o tempo diípoílo para cffcit^íC 

o defejo que trazião,& a inueja fr°n' 

rofa de que ambos íe picauao, arre' 

meteraó juntamente a ellas,& lanÇj' 

dolhe muyta íoma de panellas & 

poluora, fe ateou o fogo em aniba5 

de maneyra, que afsi juntas corno 

ílauão arderão até o lume da ag°i1» 

—  - ÇQ& 



J°ni que.a mayor parte da gente del- 

as fe lanhou ao mar, & os noflos os 

acabaraò aly d e matar a todos ás zar 

lanchadas, fem hum íó fie ar vilioj 

^ Emente neftas tres lorchas mor- 

lcraõ paífante de duzentas pcflbasj 

^ a outra que leuaua o Capitão mor 

Co tão pouco não podeefeapar, por- 

jllle Quiay Panjaó íoy tras cila na 

ll,a champana, que era o batel do 

Cl1 junco, Sc a foy tomar ja pegada 

Corfl terra, mas fem gente ncnhúa, 

P°tt}Ue toda fe lhe lançou ao mar, 

j^queamayor parte íc pcrdeotain 

"ern nus penedos que eftauáo junto 

praya, com a qual viftaos inimi- 

&os que ainda eftauaò nos juncos, q 

P°dião fer até cento & cinquenta, Sc 

todos Mouros Luloes,& Borneos,co 

%íamifturade laos, começaraóa 

Cn^aquecer de maneyra,que muytos 

c°toeçauão ja a fe lançar ao mar. O 

PCrro do Coja Accm que até efte 

tempo 
nao era ainda conhecido,acu- 

cil° com muyta preíía ao defmãcho 

S^via nos feus, armado com hua 

de laminas de citim cramefim 

anjada douro que fora de Portu- 
ír 

Sueicsj bradando alto paraqueto- 

^osoouuiíTem,difie por tres vezes, 

p hilah hilah lah Muhamed roçol 

^lahjoívlaííoleymocs Sc homésju- 

os da fanta ley de Mafamede,como 

V°s deixais vencer afsi de hua gente 

tao fraca como faõ eftes caés, fem 

*lais animo que de galinhas brancas 

j ^ tolheres barbadas?a elles^a el- 

.esi que certa temos a promefla do 

Vjlro das flores, em que o Profeta 

abaftou de deleites aos daroe- 

Femao MendezfPinto. 6$, 

zes da caía de Meca, afsi fará oje a 

vòs&amimfe nos banharmos no 

fangue d eftes cafres fem ley, com as 

quais malditas palauras o diabo os 

esforçou de maneyra, que fazendoíe 

todos num corpo amoucos,tornaraó 

a voltar tão esforçadamente,que era 

eípanto ver como íemetiao nas nof« 

ias efpadas. Antonio de Faria então 

bradando também aos íeus lhes dil- 

fe, àChriftaõs Sc fenhorcs meus, fe 

eftes íe esforçaó na maldita leita do 

diabo,esíorcemonos nós em Chrifto 

noífo Senhor poftonaCruzpor nósq 

nos não ha de deséparar por mais pec 

cadores q íejamos, porq em fim fo- 

mos feus,o q eftes perros não faó. E 

arremetendo có efte feruor Sc zelo 

da fé ao Coja Acem como quem lhe 

tinha boa vontade, lhe deu com hua 

cfpada dambalas maós q trazia hua 

tão grande cotilada pela cabeça, que 

cortandolhe hum barrete de malha 

que trazia,o derrubou logo no chaó, 

Sc tornandolhe com outro reuès lhe 

decepou ambas as pernas de que fe 

não pode mais aleuantar,o qual fen- 

do vifto pelos feus,deraó hua grande 

grita, Sc arremetendo a Antonio 

de Faria íe igualaraò com elle hus 

cinco ou feis com tanto animo Sc ou- 

fadia, que nenhua conta fizeraó de 

trinta Portuguefesdè que elle efta- 

ua rodeado,& lhe deraô duas cutila- 

das com qo tiueraò quaíi no chao, 

o que vendo os noíTos, acudiraó lo- 

go com muyta preíía, Sc esforçãdoos 

aly noflo Senhor o fizerão de maney 

ra q em pouco mais de dous credos 

foraò mortos dos inimigos aly fobre 
  I o Coja 
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Ofe Acem quarenta & oito, & dos ftiçoés da fua maldita feita era delis 

noííos quatorze fomente de cjíosos 

cinco forao Portuguefes, & os mais 

moços eícrauos muyto bòsChriftaos 

& muyto leays. Ia nefie tepo os q fi- 

cauao comcçaraó a enfraquecer,& Tc 

foiaò retirando deíordenadamentc 

para os chapireosda proa, cõ tcnçaó 

de Je fazerem ahy forces,a que vinte 

Toldados dos rrinra cj cftauão nojun- 

ço de Quiay Panjão acudiraõ com 

muyta preíla,& tomandoos de rofto 

antes que íe fenhoreaííem doq prc- 

tcndiao, os apertarao de maneyra, q 

os fizeraó lançar a todos ao mar, co 

tamanho defatino q hús calmo por 

cima dos outros. Animados então os 

nolTos co nome de Chriílo noíTo Se- 

nhor por quem chamauao continua- 

mete,& có a vitoria q ja conheciaó, 

& com a muyta honra q tinhaô ga- 

nhada,os acabaraõ aly de matar, & 

coníumir a todos,fem ficarem delles 

mais que íos cinco que tomaraó vi- 

uos,os quais defpois de prefos Sc ata* 

dosdepeis& de maõs, & lançados 

embaixo na bomba para com tratos 

íe lhe fazerem algúas preguntas, íe 

degolarão as dentadas hús aos ou- 

tros, có receyo da morte que fe lhes 

podia dar. E eftes também foraô fei- 

tos em quartos pelos noíTos moços, 

Sc lançados ao mar, em companhia 

do perro do Coja Acem feu Capitão 

&Caciz mayor dei ReydeBintão, 

& derramador & bebedor do faneue 

Portugucz, como íe elle intitulaua 

nos começos das fuás cartas, Sc publi, 

cameteprcgaiiaa todos os Mouros^ 

por respeito do qual,& pelas fuper* 

v 

muyto venerado. 

CJT. LX. 

T>o mais que Antonio de Fari't 

fe% de/pois que ouue eíla vitorifa 

&• da liberalidade que aquj , 

vfou cos Tcrtiwueíes de 

i. & l 

JLmmpoo. 

Proceílb defta cruc^ 

aípera peleja, cujofiú1 

foy eíla gloriofa vi^' 

ria,que tenho cóta<M 

quiz efereuer aísi bre 

ueméte,& em íoma,porq íe me oui'e 

ra de pór a cotar por exteío todas^ 

particularidades delia,aísi do mti)'ta 

q os noííos fizeraó,como do granei 

esforço com que os inimigos íe à? 

fenderão,alem de nao ter eu cabc^ 

para tanto, me fora neceííario 

hu proceíío muyto mais largo,& 'h& 

hiíloria muyto mais cóprida quce' 

fia,porem como minha tençaó hc ^ 

méte tocar eítas coufascomo decor- 

rida, trabalho íempre quanto po^'J 

por ícr breue em muytas couías em <j 

porventura outros engenhos milho* 

res q o meu fe alargaraó muyro,# fi' 

zeraó muyto calo delias fe ás virão, 

ou as efereueraó; Sc por iílb eu tifo 

tocando agora mais q aquellas cow 

fas q de neceísidade fe haõ de efcrc 

uer,me torno ao de q hia tratado. A 

primeiracouíã em que Antonio de 

laria entendeo deípois defta vitoria 

foy na cura dos feridos, que por to- 

dos íeriaó nouéta Sc dous, de que os 
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jpais foraó Portuguefes & moços nof da cheya de doentes, & feridos que .MV/ A. ^ UVi 

os;aposil]o querendo íaber o nu- 

mero dos mortos, achou dos noíTos 

c]uareca& dous,entre os quais foraò 

°.It0 Portuguefes, q Antonio de Fa- 

^rtioftrou lentirmais que tudo, 8c 

^os inimigos trezentos & oitenta, de 

8 fós os cento & cinquenta foraó a 

errQ & a fogo,& todos os mais afo- 

gos. E ainda que eítavi&oria foy 

todos muyto feílejada^iao deixou 

auer nella aflãz de lagrimas publi- 

cas & iecretas pela morte dos cópa- 

n'leyros, q ainda eftauao por enter- 

rar>ák os mais dclles có as cabeças fei- 

Cas em quartos das machadinhas có 

3 °s inimigos pelejauao. Antonio de 

aria inda q eíl<tua com tres feridas 

^efernbarcoLi logo em terra com to- 

aa gente q eftaua para o poder a- 

^0rr,panhar,onde primeyro quetu- 

proueo no enterramento dos 

,110rtos,na qual obra fe gaftou a mor 

Partedodia.Aposi(l:ofetoy logo An 

t0n'o de Faria a correr roda a ilha em 

r0t^)para ver fe auia nelle algíia gé- 

tcA toy dar nu ualle muyto aprazi- 

de muytas hortas & pumaresde 

^'ytadiuerfidade de fruitas,noqual 

JUa húa aldea de quarenta ou cin- 

cl^ncacaías terreas, q Coja acem ti- 

_'a íaqueada, 8c dado a morte a al- 

o_U:s dos moradores delia q não pude- 

^ ^.u^r- Mais abaixo do valle obra 

tiro de befta, ao longo de húa 

c'ca ribeyra de agoa doce em q a- 

U;i ttiuyta quantidade de muges, & 

ru'tas,&: roballos, eílaua húa terrece 
HA / 

. 0li Caía grande, q parecia fer tem- 

^ 0 daquella aldea, a qual eftaua to j 

Coja acem aly tinha em cura, entre 

os quais auia algíis Mouros parentes 

feus,& outros também honrados cj 

elle trazia a ioldo, q por todos eraó 

nouenta & fcis,ePccs em vendo Anto 

nio de Faria,derão húa grande grita 

como que lhe pedião miiericordia, a 

qual elle então não quiz vfar com el- 

les,dãdo por razão que fe não podia 

dar vida a quem tantos Chriíiãos ti- 

nha mortos,8c madandolhe por o fo- 

go por leis ou fete partes, como a ca- 

ía era de madeyra breada & cuberta 

de folha de palmeyra íeca, ardeo de 

maneyra, que foy húa eípantoíã 

coufa de ver, & em parte piadofa, 

pela horribilidade dos gritos que 

os miferaueis dauao dentro quando 

a labareda começou dele atear poc 

todas as partes: algús delles'fe quife- 

raó lançar pelas freftas que a caía ti- 

nha por cima, porem os noíTos, co- 

mo magoados> os receberão de ma- 

neyra, que no ar eraó eípetados em 

rnuytas chuças 6c lanças. Acabada e- 

íta crueza, tornandoíe Antonio de 

Faria á praya onde eílaua o junco q 

Coja acem tomara auia vinte 8c feis 

dias aos Portuguefes deLiampoo, 

entendeo logo em o lançar ao mar, 

porque ja nefte tempo eíhua concer- 

tado, 8c defpois de fer na agoa o en- 

tregou a íeus donos, que eraó Mem 

Taborda, 8c Antonio Anriquez, co- 

mo atras fiz mençao.Efazédoospór 

a mão a ambos num liuro de rezar 

que tinha na mão, lhes dilíe: Eu 

em nome deftes meus irmãos & có- 

panheyros aísi viuos como mortos,. 

I * aquém 



aquém efte voflojunco tem cuftado 

tantas vidas & tanto Tangue quanto 

oje viftes,vosfaço efmola como Chri 

ftão de tudo,porqDeos nofío Senhor 

nola receba por effa no feu íànto rey 

no, & nos queira dar nerta vida per- 

dão de noííos peccados,& naoutiaa 

Tua gloria, como confio que dará a 

eftes nolTos irmãos que oje morre- 

rão como bõs & fieis Chriftaõs por 

fua fanra fê Catholica; porem vospe 

90 8c encomendo muyto, 8c vos a* 

moefto por efte juramento que vos 

dou que não tomeis mais que a vof- 

fa fazenda fomente, digo toda a que 

trazicis de L>iapoo,aísi voíía como de 

partes nefte voílo junco,porquenem 

cu vos dou mais,nem he rezão q vós 

a tomeis,porque faremos ambos nif 

íoo que nãodeuemos, eu emvola 

dar,& vós em a tomardes. Mcm Ta- 

borda^ Antonio Anriquez,q quica 

não eíperauão aquillo delle,íelhe Já- 

çaraó aos peis cos olhos cheyos de a- 

goa, & querendo có palauras darlhe 

as graças pela merce que lhes fazia,o 

ímpeto das lagrimas lho impediode 

maneyra que fe tornou aly a renouar 

hum Iaíhmofo 8c trifte pranto pelos 

mortos q aly eftauãoja enterrados, 8c 

com a terra que tinhão encima de fy 

ainda banhada no (eu frefeo íangue. 

Os dous começaraó logo a enten- 

der em cobrarem fua fazenda, &fe 

foraó por toda a ilha com obra de 

cinquenta ou fefíenta moços q osfe- 

nhores delles lhe empreftaraó, a re- 

colher a feda molhada q ainda eftaua 

a enxugar, de que todas as aruores 

eftauão cheyas, a fora mais de duas 

caías em que eftaua a enxuta,& a mi* 

Ihor acondicionada, que, como ellf? 

tinhao dito, eraó cem miltaeis^c 

emprego, no qual tinhaõ parte ma is 

de cem homés, afsi dos que ficaua0 

em Liampoo,como de outros q eífa* 

uão em Malaca,a quem fe ella là má* 

daua, E a fazenda que eftes dous ho- 

mes ainda recolherão, valeria de ^ 

mil cruzados para cima, porque a 

mais, que podia íèra terça parte, fc 

perdeo na podre, na molhada, 0* 

quebrada, & na furtada,de que nun- 

ca fefoube parte. Recolhendofe*' 

pos ifto Antonio de Faria para a fu* 

embarcaçaò, não entendeo aquela 

dia em mais que cm vifítar 8c príJ' 

uer os feridos, 8c agafalhar os fold* 

dos,por Ter ja quaíi noite,& como & 

outro dia foy menham clara íe foj 

ao júco grade q tinha tomado,o 

eftaua ainda cheyo dos corpos mof* 

tos do dia dantes,& mãdandoos 

çar todos ao mar da maneyra q eft*' 

uão, lo ao perro do Coja Acem> 

íer mais hõrado,& merecer maisfau* 

fto 8c cerimonia nas Tuas exequi#» 

mãdou tomar aísi veftido Sc ar 

como ainda jazia,& feito em quarto* 

o mandou tãbem lançar ao mar, efl* 

de a fepultura q então teue o íèu cof* 

po,por aísi o merecer fua peífoa, # 

luas obras,foraó buchos de lagartos# 

de q andauagrãde quatidade abof" 

do do júco à carniça dos mortos q ^ 

Jãçauão,ao qual Antonio dcFaria,^1*1 

lugar de oração que lhe rezaua pc" 

la alma, diííe, andar muyti erafl1* 

para efte inferno,onde a voflà enfu»' 

cada alma agora eftarà gozando d°s 

& . , • />í 

dei eif" 
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deleites de Mafamede, como ontem 

com grandes brados pregaueis a eí- 

fontros caés cais como vos. E fazéfr- 

do logo vir perante fy todos os efera- 

llos, catiuos, afsi Taós como feridos 

Que trazia cm Tua companhia, man- 

ou cambem chamar os fenhores dei 

'es,&:a todos lhes fez hua fallâ de ho 

niçm bom Chriíláo, como na ver* 

dadeo era, em que lhes pedio que 

P^o amor de Deos tiueílem todos 

P°rbem de lhes darem liberdade da 

^aneyra que lho elle tinha prometi- 

do antes da peleja,porque elle da lua 

detida lho fatisfaria muyto à lua 

v°ntade, a que todos reíponderaò 

fll>e pois fua merce afsi o auia por 

eni, elles erao muvto contentes, ôc 

^sauião por forros & liures daquel- 

e dia para Tempre- & difto íe fez lo- 

§°_hum a (Tento,em que todos afsina- 

*a°> porque por então fe não pode 

,j*2cr maisj & defpois em Liatnpoo 

?es deraó a todos fuás cartas de al- 

aria. Após iflo fe fez inuentayro 

a fenda que liquidamente ie a- 

^°u> tirando a que fe deu aos Por- 

^llguefès,<3c foy aualiada em cento 6c 

mil taeis cm prata de íapaó, 

. fendas limpas, como feraò, ci- 

'ns> damafeos, feda, retrós, tafetàs, 

lo^
cre,&porcelanas de barça muj; 

porque então fe não fez re- 

LlCa do mais que efte Coílayro ti- 

11 a l'oubado por toda aquella co* 

de Sumbor ate o Fucheo, 

onde auia paíTante de 

hum anno que 

continuaua^ 
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Como Antonio de faria fe par tio 

desk rioiFirilaii para Liampon 

dum dcfxuehturado JuccejJo 

que teite na viagem. 

Eípoisdeauerjavinte 

% fPPÍtÍl & quatib dias que An- 

" tonio de Faria eftaua 

neíle rio de Tinlaii, 

dentro nos quais os fe- 

ridos todos conualeceraõ, lè partio 

para Liampoo,onde leuaua determi- 

nado de inuernar,para dahy na entra 
'í v 

da do verão cometer a viage das mi- 

nas de Quãogeparu, como tinha afc 

Tentado co Quiay Panjão que leuaua 

em lua cõpanhia: & Tendo canto aua- 

le como a ponta de Micuy. que çflâ 

em altura de vinte & Teis grãos, lhe 

deu hum rijo contrafle de Noroeíle, 

o qual, por coníelho dos Pilotos pai- 

rou à trinca,por não perder do cami- 

nho que tinha andado, elle tempo 

carregou fobola tarde, com chuueiros 

& mares tão groííos,que as duas Ian- 

teaas de remo,pelo não poderem To- 

Trcr,fe fizeraó ja quafi noite na volta 

da terra,com propoíico de íemetere 

no rio de Xilendau, que eítaua daly 

híia legoa & meya. Antonio de Fa- 

ria tambem^emendo que lhe aconJ 

tecefie algum defaftre, Te leuou o 

mais depreíTa que pode, & marcan- 

doíê pela ília efteyra, as foy Teguin- 

do com obra de cinco 011 Teis palmos 

de vella Tomente, afsi pelas naó eP 

correr, como por fer o impeco do 

vento cao rijo, que não auia podello 

I j efperart 
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efpcrar. E como a çarração da noite íi que nada nos aproueitaua, por Ter 

era muy to grande,& o eícarceo arre- 

bentaua todo cm frol, não enxergou 

o baixo que eftaua entre oilheo & a 

ponta do arrecife, ôc varando por ci- 

ma delle,deu tamanha pancada,que 

a fobrequilha lhe arrebentou logo 

por quatro lugares, com parte do 

couce da quilha debaixo; & queren- 

do entáo o feu condeftabre dar fogo 

a hum falcão, para que os outros 

juncos lhe acudiíTem naquelle tra- 

balho, elle o não quiz coníèntir di- 

zendo, que ja que noíTo Senhor era 

feruido de elles aly acabarem, não 

queria, nem era razão, que também 

os outros por feu refpeito aly feper- 

deííem, mas que pedia &rogauaa 

todos que o ajudaííem com traba- 

lharem em publico com as maõs, ôc 

em fecreto pedirem a Deos perdão 

de feus peccados,& graça para emen- 

darem a vida, porcj íé afsi o fizeííèm 

de todo feu coração, elle lhes ficaua 

q muyto cedo fe virião em íàluo ôc 

liures daquelle trabalho. Ecom ifto 

arremetendo aomafto grande, o fez 

cortar por junto dos tamboretes da 

fcgundacuberta, & em eftecayndo 

ficou o junco algum tanto quieto, 

inda que a fua queda cuftou a vida 

de tres marinheyros, ôc de humoço 

noílo, q ao cayr os colheo debaixo, 

& os fez em pcdaços,& apos efte ma- 

dou também cortar todos os outros 

martos de popa ôc de proa,& arrafar 

todas as obras dos gafalhados,de mo 

do que tudo foy fora até a primeyra 

cuberta,& com quanto eftas coufas 

fe fazião com grande prefteza, qua- 

o tempo tamanho, o mar tão groíTo, 

a noite tão efcura,o eícarceo tão alto, 

o chuueyro tão forte, &o impeto 

do vento tão incompoi tauel,& de re* 

fegas tão furiofas,que não auia home 

que as pudefle eíperar co rofto direi- 

to. Nefte meímo tempo os outros 

quatro juncos fízeraó também 

como q fe perdião,aque Antonio 

Faria,pondo os olhos no Ceo,& apeí 

tãdo as mãos,diíTe aIco,q todos o ou* 

uiraò,Senhor íefu Chrifto,aísi corn° 

tu meu Deos por tua mifericordiat0 

mafte fobre ty fatisfazer na Cruzpe' 

los peccadores, afsi te peço por 

ès, que permitas por caftigo da tu3 

diuina juftiça que eu íó pague 3S 

oífenfas que eftes homes te fízerao» 

pois eu fuy a principal cauíà de elle* 

peccarem contra tua diuina bóda^ 

porque fe não vejão nefta trifte no'* 

te da maneyra q eu por meus peccí' 

dos agora me vejo, pelo q Senhor tf 

peço có dor da minha alma, em no' 

me de todos,inda q não fou dino ^ 

me ouuires, q tires os olhos de vcàM 

ôc os ponhas em ty ôc no mtiy to <j 

cuftamos todos por tua infinita 

ncordiajapos eftas palauras deraó te 

dos hfia tamanha grita de Senh°J 

Deos mifericordia,q não auia hotf*6 

q não pafmafle de dor& trifteza-Ec0 

mo o natural de todos os homés 

neftesfemelhãtes tépos trabalharei 

por conferuar a vida, íem lembrai 

ça de outra coufa nenhua,era tarflj" 

nho o defejo que todos tinhão o* 

íaluaçaó, que não procurauão P?r 

mais que pelos meyos que para $° 

podiam 
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podião ter, pelo qual efquecida de dentro, Ôc os homés todos eftauão 

tojj° a cubiça,fe entendeo lego com 

°cla a preffceza em alijar a fazeda ao 

|riar,6<: faltando embaixo no praó o- 

rade ccm homes, afsi Portuguefes 

Corn° cicrauos & marinheyros, em 

^cnos de húahora foy tudo lança- 

0 ao mar, de maneyra que nenhua 

c°uia ficou a que íc pudefle por no- 

^^ue pelos bordos nao fofle fora,. 

...11 quantoíoy tao excefsiuo o de- 

deites HomeS que ate de doze 

a,xqes chéyos de barras de prata cj 

°r'gapaírada fe tomaraó a Coja 

_Cerr>, nenhum ficou que também 

íoííe ao mar, fem auer homem 

eues que tiuefle acordo para fe le- 

rar do que aquillo era,a fora outras 

°ll'as de muyta valia que na volta 

c f Illais foraò por cite triflc cami- 

nho. ^ 

2)o 

CJT. L XII. 

Mais trabalho perigo em 

nos vimos> cio focorro 

que tiuemos. 

Afiando afsi toda a- 

quella noite nus &def- 

calços,& eícalaurados, 

& quaft esbofados do 

^ grande trabalho que ti 

nhleuado, prouue a noflb Se- 

ri 1rl'1
C'UC como a menham começou 

la
C c^recer,o vento foy fendo algu 

llt0 ^enos, com que o junco ficou 

r /"s 9llieto, ainda que ja eftauaaf- 

k tado fobre a ponta da coroado 

aiXoj Ôc com treze palmos de agoa. 

< 

c 

pegados em cordas da banda de fo- 

ra, porque os mares grandes cj que- 

brauao encima no coibido os nao a- 

fogaílem, oulançafFem fobre os pe- 

nedos,como ja tinhao feito a dez ou 

doze que fe nao preuiniraó difio, ôc 

como foy o dia bem claro, quiz nofc 

fo Senhor rque nos enxergou o junco 

de Mem Taborda & Antonio Anri- 

uez, que toda a noite tinhao paira-> 

o aaruore íeca com grandes janga- 

das de madeyra por popa á Chara* 

china que os íeus officiaes lhe inuen- 

taraõ para poderé fuflentar milhor 

o payro; & como ouue vifta de nòs 

nos veyo logo demandar, & em che- 

gando a nós nos arremeflaraò muy- 

ta foma de paos aboyados em cor- 

das,paraque nos pegafíemos nelles, 

o que nos logo fizemos; & nifto fe 

gaitou quafi hua hora com afTaz dc 

trabalho de todos, pelo deímancho 

& defordenada cubiça que cada hú 

tinha de fer o primeyro que fe fal- 

u a fie, o qual foy caufa dele afogarê 

vinte & duas peíToas,de que os cinco 

foraò Portuguefes, que Antonio de 

Faria mais ientio que toda a perda do 

junco dc da fazenda, inda que nao 

foy tão pequena que nao paíTaíTe de 

cem mil taeis fó em fazenda dc pra-i 

ta, porque a mayor parte das prefas 

que fe tomaraó, & do que fe tomou 

ao CojaAcem fe metera naquelle 

junco em que andaua Antonio de 

Faria,por fer mayor ôc milhor,& em 

que parecia que corria menos peri-j 

go que nas outras embarcações que 

nao eraó taõ boas nem tao feguras, 
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Defpois que com afTaz de trabalho 

& riíco de noíTas vidas nos recolhe- 

mos ao junco de Mem Taborda, fe 

gaftou efte dia todo em prantos Sc 

lamentações por efte trifte & defaué- 

turado fucceíTo,íêm fe faber parte da 

mais companhia, mas prouue a nofc 

ío Senhor que íbbola tarde ouuemos 

vifta de duas vellas,que de hum bor- 

do no outro fazião as voltas tão cur- 

tas,como que pairauão o tempo,por 

onde conhecemos que eraõ da noíla 

armada, & por fer quafi noite nao 

pareceo bem yr a eilas,por alguas ra- 

zoes que para iflo íe deraõ,mas fazé- 

dolhe forol, nos refponderaõ logo a 

noíTo propoíito, Sc fendo ja meyo 

quarto da alua paíTado.chegaraõ a 

nòs,& deípois de fazerem fuas ialuas 

aflàz triftemente, preguntaraó pelo 

Capitão mòr,& pela mais còpanhia, 

a que entaò fe refpondeo, que como 

foífe menham lho diriao, & que fe 

afaftaflèm daly ate que o dia mais a- 

claraíTe, porq andauão ainda os ma- 

res tão groflos, que poderia aconte- 

cer algum defaftre. Tanto que a ef- 

trelladaluaappareceo,& a menham 

começou a fer clara, vi eraó dous Por 

tuguefes dojunco de Quiay Panjao, 

os quais vendo Antonio de Faria da 

maneyra que eftaua metido no juco 

de Mem '1 aborda, porque o feuja 

era perdido,defpois que fouberaõo 

íuccelTo da fua defauentura, elles tã- 

bem contarão do feu trabalho, que 

quaíi foy igual ao noíTo, em que dif- 

lerão que húa refega de vento lhe le- 

uara tres homés ao mar,& os lançara 

tão longe como quafi hum tiro de 

Tcrigrinâçoes de 

pedra, couíã certo nunca vifta nem 

ouuida. E também contaraõda ma- 

neira que íe perdera o junco peque- 

no com cinquenta peííoas,& as mais 

delias, 011 quafi todas Chriftãs, das 

quais fete foraõ Portugueíes,emque 

entrara Nuno Preto Capitão de le, 

homem honrado & de grande efpiri* 

to,como tinha bem moftrado nasad- 

uerfidadespaíladas, o qual Antonio 

de Faria fentio muyto. Nefte temp0 

chegou também húa das duas Ian* 

teaas de que ate então fe não fabia 

parte,& contou também de fy aflaZ 

de trabalho,& certificou que a oiHta 

quebrara as amarras co tempo, 

ra dar à cofta, Sc que à fua vifta fe 

zera em pedaços na praya,& que àc 

toda a gente fe não faluaraó maisq 

los treze peíToas, cinco Portuguetè5» 

& oito moços Chriftaós, os quais a 

jenteda terra leuara catiuos parais, 

ugar que fe chamaua Nouday; àc 

maneyra que nefta defauentura^ 

tormenta fe perderão dous juncos & 

húa lorcha ou lanteaa, em que mof' 

terão paííante de cem peíToas, ofl^e 

entraraó onzePortuguefes,a fora os 

catiuos. E a perda de tudo afsi faz^- 

da,como prata,peças ricas, embarca- 

ções,artilharia,armas, mantimentos* 

Sc munições,foy aualiada em pafTat»; 

te de duzentos mil cruzados, com 4 

o Capitaõ Sc os foldados todos fica- 

rão íem terem de feu mais que o quC 

tinhão veftido. E eftas pancadas tais 

tem efta cofta da China mais queí0' 

das as das outras terras,pelo que 

guem pode nauegar feguronella hu 

lo anno que lhe não acontecão de* 

faftres, 
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'j es,fe com as conjunçoés das líías 

c leyas fe não meter nas colheitas dos 

^rtos que tem muytos ôc muyto 

os,onde fern nenhum receyo fe po- 

e CIitrar,porq toda he limpa, tirado 

°niente Lamau & Sumbor,que tem 

,us baixos obra de meya legoa das 

arr3s da parte do Sul, 

CAT. LXlll 

C°Mo dAntonio de Faria teue no- 

t u*s dos cinco Tortugucfes que 

estauão catiuos? & do q 

fe^fobre ijfo. 

Orao aquella braua 

tormenta acalmou de 

todo, Antonio de Faria 

íe paílòu logo ao ou- 

tro junco grande que 

ln"a tomado a CojaAcem de que 

^itáoera Capitão Pero da Sylua de 

°>jfa,(Scdandoa vellafe partio com 

. Gamais còpanhia que eraó tres 

'ncos & hua lorcha ou lanteaa co- 

°lhechamâo os Chins, & foy fur- 

o'rn'iangra de Nouday, para dahy 

j er nouas dos treze catiuos- & ma- 

cp
U S° â boca da noite dons balões 

0 Sll,pados a efpiar o porto,& fondar 

Il0,<Sc verolurgidouro&o íitioda 

laA que nauios eftauão dentro,& 

^ras coLiíàs neceflarias a fuadeter-' 

]| ôc mandoulhes que fraba- 

,e|r» por tomarem algús homes 

a
acilracsda cidade,para faber delles 

CcUeza do que pretendia,& lhe da- 

tuc1 nc!uas clue era fe^to ^os P°r~ 

6llelès,porque arreceaua que os ti- 

x, - ">t0. 6<? 

ueíTem ja leuados pela terra dentro. 

Os balões fe partiraó logo,& às duas 

horas deípoi.s de meya noite chega- 

rão a hua aldea pequena que eftaua 

na boca da barra na ponta de hua 

calheta que fe dezia Nipafau, onde 

quiz noíTo Senhor que fe ncgocea- 

rão tão bem,que antes que foífe me- 

nham tornarão a bordo com híia 

barca carregada de louça & canas de 

acucar que acharao íurta no mevo 

do rio,na qual vinhaó oito homes ôc 

duas molheres, ôc hum minino pe- 

queno de féis ou fete annos, os quais 

fendo todos metidos no junco de 

Antonio de Faria, os fegurou do me- 

do que trazião,porque Ihes parecia cj 

a todos os auião de matar, ôc come- 

çandoos a inquirir,nunca ja lhes pu- 

deraó tirar outra palaura da boca, 

fenao fomente, Suqui hamidau ni- 

uanquao lapapoa dagatur, que quer 

dizer,nao nos mates fem razão, que 

te demandará Deos noffo fangue, 

porque fomos pobres, ôc có ifto cho- 

rauão Ôc tremião de maneyra, que 

não podião pronunciar palaura ne- 

nhíia. Vendo então Antonio de Fa- 

ria fuamiferia& fimplicidade,nãoos 

quiz por então maisimportunar,mas 

diísimulando com elles por híí gran- 

de elpaço,rogou a hua molher Chi- 

na Cnriftam queahyleuaua o Pilo- 

to,que os agafalhaíle, Ôc os feguraíle 

do medo que tinhaõ,paraque reípó- 

deífem a propofito ao que lhes per-» 

guntaílem, o que ella lhes fez com 

tantos afagos que em menos de hua 

hora diíferaó à China que fe o Ca- 

pitão o? deixafle yr liurenjente na- 

quella 
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quella fua embarcado afsi como lha aíTaz enfadado,parecedolhe c 

tinhao tomado,que elles cõfeflariaó 

toda a verdade do c|ue viraõ pelos 

olhos,& do que ouuiraÕ dizer, Sc An 

tonio de Faria lhes prometeo de o 

fazer afsi,& lho affirmou com muy- 

tas palauras. Então hum delles que 

era o mais velho, Sc parecia fer entre 

clles de mais autoridade, dilíè, não 

me fio inda muyto da liberalidade 

deílâs tuas palauras,porque te eílen- 

defte tanto nellas que temo que me 

faltes no eífeito do que ellas prome- 

tem, pelo que te peço que mo jures 

por eíta agoa do mar que te íiiftenta 

encima de fy, porque íe mintires ju- 

rando, crè certo q o Senhor da mão 

poderoíacom ímpeto de ira fe indi* 

nará contra ty de tal maneyra,que os 

■ventos por cima & cila por baixo nur 

ca ceflem em tuas viages de te con- 

trariar a vontade,porque te juro pela 

fermofuradas fuas eílrellas quehea 

mentira tao fea & tâo auorrecida 

diante de feus olhos,como a inchada 

íbberba dos miniftros das caufas q íe 

julgão na terra quando com deípre- 

zo Sc defeortefia falão às partes que 

requerem diante delles o que faz a 

bem de íua juíliça. E jurandolhe An- 

tonio de Faria com toda a cerimonia 

neceíTaria a feu intento, que elle lhe 

cumpriria fua palaura,o Chim fe ou- 

ue poríatisfeito,& lhe dilfe:eíTesteus 

homéspor quempreguntas,eu osvy 

ha dous dias prender na chifanga de 

]Nouday,&botarlhe ferros nos peis, 

dando por razão que eraò ladroes cj 

roubauao as gentes no mar, de que 

Antooio de faria ficou fufpenfo Si 
  .  ,  « » - . *    ,   ' 

lie po- 

dia fer aquillo afsi: Sc querendo 1 og° 

com mnyta preíTa prouer no reme- 

dio da foltura delles,pelo perigo 

entendia que podiaauer na tardan- 

ça,lhes mandou húa carta por hum 

deites Chins, ficando por elle em tc- 

fes todos os mais, o qual fe parcio lo- 

go pela menham muyto cedo; & co- 

mo a eítes Chins lhes releuaua vei'e' 

fc fora do em que fe vião, efte, q erjj 

marido de húa das duas que forao 

tomadas na barca da louça, Sc entã° 

ficauáo no junco,fe deu tanta preífo 

que quando veyo ao meyo dia to*' 

liou com arepofta eferitanas cofas 

da carta,& aísinada por todos cinco, 

em que brcuemente lherelatauáo* 

cruel prifaó em que os tinhao,& <]uC 

fem falta nenhúa os auião de 

por juftiça,pelo que lhe pediao pe^s 

chagas de noffo Senhor íeíu 

fio que os não deixaííè aly pereci 

ao defemparo, Sc que lhe lembra^ 

fua fè & verdade, pois, como 

por feu refpeito vieraó ter a at]U^ 

trifte eflado,& outras piedadesacfte 

modo, como de homés que eíteuao 

catiuos em poder de gente cruel# 

fraca como laó os Chins. Anton io 

Faria leyo efta carta perante todo5? 

Sc lhes pedio confelho íobre o cjuj 

niílo fe deuia de fazer, Sc como 

muytos os que dauão íeus parecerei 

afsi foraó também muytas Sc 

lãs as opinioes, de' que elle não Hco1' 

nada fatisfeito, pelo qual defpois 

auer fobre ifto húa longa alterca- 

çaó,vendo elleq pela variedade do* 

pareceres fe não tomaua refolu^0 

— —  - • tio 

i 
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0 negocío,lhes diífe quaíi agartado, 

eu) enhores, & irmãos meus, tenho 

Prometido a Deos com juramento 

0 enne de me não yr daquy ate não 

auerâ mão ertes pobres Toldados & 

C?IT1Panheyros meus por qualquer 

V,a Sue feja; ainda que íòbre iííò a- 

er»ture mil vezes a vida, quanto 

^ais Com ye(pezas jg minjia fazen- 

a que eu eftimarey muyto pouco, 

pelo que fenhores vos peço a todos 

^u) co, muyto, muyto por merce q 

lnguem me contrarie irto de que 

•ant° pende minha honra, porque 

JUro á caía de noíTa Senhora deNa- 

3re>que qualquer que o contradif- 

cr'nie terá por tanto feu inimigo, 

S^nto eu entendo que o fera de mi- 

tQ ? a'rt1a quem for cótra iíTo. A que 

oslhereíponderaòqueoqueíua 

ercedezía, iíTo era o milhor &o 

^3,s acertado, & que para fua con- 

de^?1 Por nen^urn ca^° deixaíTe 

^ °ra2er afsi, porque elles todos o 

°nipanharião ate porem as vidas 

^0r iíTo. elle lho agradeceo então 

rcte^ os abra9ou a t0í^0S co bar- 

^ c na mão, & lagrimas nos olhos, 

cortefia nas palauras, & de 

]0 
1,0 "lcs tornou a certificar que pe- 

ob niP° em ^anCe Satisfaria por 
ras o que então lhes prometia 

c°m palauras, com que to- 

^os ficaraò de todo con- 

formes & muyto 

fatisfeitos. 

CAT. LXIliL 

7° 

( omo Antonio cie harta efcreueo 

hua carta ao Adan d arim de JA(ou- 

dqy Jobre o negocio deftes ca- 

tiuos, a repofla cjue te- 

ue delia <&■ o que elle 

fe^fobre ijjo. 

Ornada cila reíoluçao, 

íè pós logo em. coníe- 

lho que maneyra íè a- 

uia de ter no proceder 

defte negocio, & íe afc 

fentou que a primeyra couía forte fa 

zerfe pacificamente diligécia co Mã- 

darim, mandandolhe pedir aquelles 

catiuos, & prometerlhe pelo reígate 

delles o que foíTe razão,& que com a 

Tua repoíta fe determinaria o que fe 

auia de fazer. E com irto fe fez logo 

fiúa petição conforme ao ertilo coni 

que no auditorio fe lhe cuftuma a fa- 

lar^ a mandou Antonio de Faria ao 

Mandarim por dous Chins dos que 

fe tomaraó,os que parecião de mais 

refpeito,& com cila lhe mandou húa 

odiaaque valia duzentos cruzados, 

parecendolhe que entre gente de pri- 

mor aquillo baftaua para não que- 

rer mais, o que foy muyto pelo con- 

trario como logo fe vera. Partidos os 

Chins que leuauão a petição & o pre 

fente,tornaraó logo ao outro dia có 

a reporta efcrita nas cortas da peti- 

ção, a qual era hum defpacho que 

dezia defta maneyra, Venha a tua bo 

ca diante de meus peis, & defpois de 

feres ofllúdo te prouerey fe ciuercs 

juíliça, 



juftiça. Vendo Antonio de Faria o 

maodefpacho do Mandarim,& a fo- 

berba & defcócerto cias palauras del- 

lc,ficou algum canto trifte &malen- 

cqnizado,porque entendco daquelle 

principio que ja auia de ter trabalho 

em libertar aquelles catiuos,& prati- 

cando efte negocio particularmente 

com algús que para iíVo foraó chama 

dos,não deixou ainda deauer algfias 

diueríidades de pareceres, mas no 

fim delias fe veyo a concluyr que to- 

dauia lhe tornaííe a mandar outro re 

cado, em que com mais efficacia lhe 

pediííe os leus homcs,& que lhe da- 

ria por elles dous mil taeis em prata 

& fazenda, & fenao que lhefallaíTe 

muyto claro,& o defenganafle,que fe 

nao auia de vr daly atè que lhos não 

mandafte^orque quiçá que certifica 

do deita determinado, o medo lhe 

faria fazer o que pelas outras vias lhe 

negaua,quanto mais que pela via do 

intereífe poderia ler que ferendefle. 

Os mefmosdous Chins fe tornaraó 

a partir logo com efte recado eferito 

em híía carta cerrada como de húa 

peííoa para outra, lem cerimonia de 

petição,nem outras vaidades que el- 

les entre ly neftes calos gentilicamé- 

tc cuftumao,paraque vifle o Manda- 

rim na ifenção da carta quão deter- 

minado eftaua no que lhe dezia. Po- 

rem antes que vâ mais por diante 

quero dizer los dous pontos do que 

hia na carta, que foraó caufade efte 

negocio fe danar de todo, dos quais 

hum foy dizerlhe Antonio dc Faria 

que elle era hum mercador eftran» 

geyro Portuguez de nação, que hw 
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de veniaga para o porto de Liãpoo, 

onde auia iramos mercadores eílaii- 

tesna terra com íiias fazendas que * 

pagauao feus direytos cuftumados, 

iem nuca fazerem nella roubos nem 

males como elle dezia. E o outro pó- 

tofoy dizerlhe que porque el Re/ 

de Portugal feu fenhor era com vef- 

dadeyra amizade irmão de cl Rey da 

China,vinhão elles a lua terra, corno 

também os Chins por efte rcípeico 

cuftumauão yr a Malaca, ondeerao 

tratados com toda a verdade, fauo*? 

& juftiça,íem fe lhes fazer agrauo fle" 

nhum. E ainda que o Madarim aíÁ" 

bos eftes pontos não fofreo bem, 

dauia efte derradeyro de dizer quee* 

Rey de Portugal era irmão dc el Re/ 

da China, tomou tão mal, que fe111 

ter mais refpeito a couía algua, mafl" 

dou açoutar os dous que leuarãó* 

carta,& cortarlhe asorelhas,& ostoí" 

nou aísi a mandar com a repoíb P3' 

ra Antonio de Faria efcrita num Pe' 

daçode papel roto que dezia ^5l' 

Bareja trifte,nacida de mofea çncb^ 

cada no mais cujo munturo que p° 

auer cm mazmorras de prefos clL,e 

nunca fe alimparaó, quem deu *ttC' 

uimento a tua baixeza para perafc1" 

far nas coufas do Ceo? porque niaH' 

dando eu ler atua petição, em 

como a Senhor me pedias que °u 

iieífc piedade dc ty que eras mi'c1'1^ 

. uel & pobre, à qual eu, por fer g1''111 

dioío,ja me tinha inclinado,ÔC efo[]* 

quafi fatisfeito do pouco que ^al,a5' 

tocou no ouuido de minhas °re , 

a blasfémia de tua foberba, dizer* 

que o teu R ey era irmão do filn° j 
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°Uuo.coroadopor poderio increi- feacharaó trezentos homcs, de que 
. i —~ ruwuu 

' 110 trono do mundo debaixo de 

CuJopé eftão íometidas codas as co- 

°as dos que gouernão a terra com 

cetro ôc mando,feruindolhe con 

de brochas de fuás alparcas, ef- 

agados na trilha do leu calcanhar, 

°«io os eícritores das brallas do ou- 

®^ltemunhao na fede íuas verda- 

, escm todas as terras que as gentes 

a E por cila tamanha hereíia 

fc
an^y queimar o teu papel,repre- 

iníV nc^cPor cerimonia de cruel 

ni ? a e^atua tua pcfloa, co. 
deíejo fazer a ty também por ta- 

q*|0 Peccado,pelo qual te mando 

^ e logo ^ logo,Içjrrj mais tardar te 

Sasávella, porque não fique mal- 

. ^ do mir r-inA Cm* 

Am rnar ciue em fy te foftenta. 

abando o interprete (que lá fe 

ía
artlatanfuu)deléracarta &decla 

ou e^a ^ezia, todos os que a 

J»* ficaraó aífaz corridos, & An 

10 de Faria mais corrido & afron- 

dce°r^
c todos: Ôc eftiueraó hú grá- 

qu
C Pa<?o algum tanto confufos,por- 

c e f
c t0^° perderão as eiperanças 

^^'gatarem os catiuos. E praticã- 

Cart
n° defeoncerto das palauras da 

r„ 
a> * no mao infino do Manda- 

quef rpCerminou Por tUc*° 

açjj 
a' 'em em terra, & cometeíTem 

Marque noífo Senhor os a- 

o f ri5'c°ntorme à boa tenção porq 

nara-'l0>& para effeito difto fe orde- 

iÇl)1
0 °é° embarcações em que faif 

CaCa^?terra> ^"e foraõ quatro bar- 

tcíe Pelcadores queaquella noi- 

gCt) 
t0tTiaraó, E fazendofe alardo da 

e S"e podia auer para efte feito, 

os íetenca eraó Portugueíes, ôc os 

mais eícrauos ôc marinheyros,com 

a gente de Quiay Panjao, dos quais 

os cento & leííenta eraó arcabuzey- 

ros,& os mais com lanças, & chuças, 

ôc bombas de togo,& ourras muy tas 

rnaneyrasde armas neceííarias para 

o effeito deite negocio. 

CAT. LXV. 

Como eAntonio de Faria cometeo 

a cidade de 3\(oHciayi & o 

que lhe focedeo. 

O outro dia quafí me- 

nham clara Anronio 

de Faria fe fez á vella 

pelo rio acima cos tres 

juncos Ôc lorcha, ôc cõ 

as quatro barcaças que tinha toma- 

do, ôc foy furgir em féis braças ôc 

meya pegado cos muros da cidade: 

Ôc amainando as vellas fèm falua né 

eftrondo de artilharia,pós bandeyra 

de veniaga ao curtume dos Chins, 

paraque com as moftras deftas pazes 

lhe não fkaííem nenhús comprime- 

tos por fazer,inda que fabia, que fe* 

gundo ifto da parte do Mandarim 

eftaua danado,que nenhuacoufa da- 

quellas lhe auia de aproueitar : da- 

quy lhe tornou a mandar outro re- 

cado com promeíía de mais intereffe 

pelos catiuos, & cumprimentos de 

muytas amizades,a que o perro fe in 

dinou de tal maneyra, que mandou 

afpar o coitado do Chim, & mofíra- 

lo do muro a coda a armada, com a 
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«qual vi fia Antonio de Faria acabou & muytas delias cah ião tres quatro 

de perder as efperanças que ainda al- 

gús lhe faziao ter; & crecendo com 

iíto a cólera aos íoldados, lhediíTe- 

raõ,que pois tinha afíentado de fayr 

em terra, naocíperaífe mais,porque 

feria dar tempo aos inimigos para a* 

juntarem muvta gente: elle parecen- 

doihe bem efte coníelèio, fe embar- 

cou logo com todos os que eftauao 

determinados para efte íeito, queja 

eftauão preftes para iíío,& deixou re 

cado nos juncos que não deixaííem 

nunca de tirar aos inimigos &ácida- 

de,onde viíTem mayores ajuntamen- 

tos de gente, porem ido auiade fer 

cm quanto elle não á-ndafle trauado 

com clles. E deíembarcando abaixo 

do íurgidouro obra de hum tiro de 

berço lem còtradiçjão; nenhúa, íe Foy 

marchando ao longo da praya para 

a cidade,na qual ja a efte tempo auia 

muyta gente por cima dos muros có 

grande lòma de bandeyras de leda, 

capeando, com muytos tangeres, 8c 

grandes gritas,como gente que eftri- 

baua mais nas palauras & nas moftras 

de fora,que nas obras. Chegando os 

nofibs a pouco mais de tiro de efpin- 

garda das cauasque eftauão por fo- 

ra do muro,nos fayraò por duas por- 

tas obra de mil até mil 8c duzentos 

homeSjíegundo o elmo de algus, dos 

quais os cento atè cento 8c vinte eraò 

de cauallo, ou para milhor dizer, de 

íindeyros bem magros. Eftescome- 

çaraó a eícaramuçar de húa parte pa- 

ia outra,8c o fizeraó taó bem, 8c tão 

defpejadamente, que as mais das ve- 

zes fe encótrauão hús com os outros; 

no chaó, por onde fe entendeo qlie 

deuiadc fer gente do termo que ai 

aly vinda mais por força que por 

vontade. Antonio de Faria esforçou 

alegremente os fèus paraa peleja,& 

fazendo final aos juncos, cíperou os 

inimigos fora no campo,parecen^' 

lhe que aly fe quiíeflem auerigu,f 

com elle, íegundo a fonfarrice d3'' 

fuás moílras prometião,elles tornai1' 

do de nouo à efearamuça, andará 

hum pedaço â roda, como que 

bulhauão calcadouro de trigo,pare* 

cendolhes que fó aquillobaftaua Pa' 

ra nos defuiarem do noflo propont0; 

porem vendo que nós não voltai' 

mos o roftocomo lhes pareceo,°J 

por ventura defejauão, fe ajunta1"3 

todos num corpo,& aísi juntos & 

concertados fe detiueraõ hum V°[lç 

co fem virem mais por diante.O 

ío Çapitao vedoos daquella mane/ 

ra,mandou defparar a efpingarclarI 

codajuntaj a qual ate então eftil,c 

fempre quieta,&; prouue aDeos^ 

íe empregou taò bem que dos 

cauallo que eftauão na dianteyj*' 

maisde a metadeyieraò logo aoch^ 

Nòscom efte bom pronoftico afr^ 

metemos todos a elles,bradado lcl 

pre pelo nome de Iefu, 6c (\ulZ^oS 

' ' "V/ 

deíàtinadamente que hús cahiao 

1 , a llU 

ponte que atraueífaua a caua7íe
cí^ 

baraçaraó de maneyra,que nein p 

dião yr para tras nem para d'® 

Nefta conjunção chegou a cl1 

por fua mifericordia que os inifl^S ✓ 

nos largaraó o campo fugifl^0 u 

deíàtinadamente que hús cahiao 

cima dos outros, 8c chegando a 
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<-orpo da noflà gente, & os trataraó 

c maneyra cjue mais de trezentos 

^raólogo aly deitados hús fobre 

os olltros,coufa laftirnoíà de ver,por- 

: não ouue nenhum que arrancai- 

fe p*ida. Nós,co feruor deita vito- 

['a Remetemos logo à porra,& nel- 

íchanios o Mandarim com obra 

çn bentos homés comíigo, o qual 

c encima de hum bom cauallo, 

^ni "úas^couraças de veludo roxo 

_^r4Uação dourada do tempo anti- 

for defpois Foubemos que 

,30 de hum Tomé Pirez 5 el Rey 

^!^ãnoe^ ^a glonoíã memoria 

na' ai'a por Embaixador à China, 

3o de Fernão Perez Dandrade, 

S0a
Crnanc'0 0 eílado da índia Lopo 

Co ^Dalbergaria. O Mandarim 

(jnj aSCnteque tinha comligo nos 

c0n 
azer r°ft° ao entrar da porta, 

},Qa SUe entre elles Sc nos fe trauou 

cje 
ClUcl briga, em que por eFpaço 

les i
Uatr° ou cinco credos fe hião el- 

detendo com noíco có muyto 

ce f?
s medo que os outros dapon- 

o ^ «loco noíTo não derrubara 

hfc ap7^rinj do cauallo abaixo com 

pÇjt
C P'nSardada que lhe deu pelos 

aíf0JJSLConi Sue os Chins ficarão taò 

v0ic 
ra"os que todos juntamente 

raõ J°g° as coftas,& fe começa- 

p0rt 
re^°lherfem nenhua ordepelas 

crm^U ^Dtro) & "òs todos de volta 

icm 
C es<tarrubandoos às lançadas, 

en'1UtT1 tCr acor<^° fecharas 

do.S' ^Jeuandoos afsi como a ga- 

?ara-
r ^a rua muyto comprida,va- 

íert -QP0r outra porta que hia para o 

> pelo qua fe acolheraò todos 

^uuu. JZ 

ícm ficar né hú fo. Antonio de Faria 

recolhendo então a íy toda a gente, 

por não auer algum Je(mancho, fe 

fez todo num corpo,& íe foy co cila 

à chifanga, que em a prifaó onde os 

noííbscíifluão,que em nos vendo de 

ião híia tamanha grita de Senhor 

Deos mifericordia, que Fazia tremer 

as carnes, E mandou logo com ma- 

chados quebrar as portas & as gra- 

des,' & como o deíejo Ôc o feruor di- 

ftoera grande,em hum mométofoy 

tudo feico em pedaccs,& os ferros co 

que os catiuos eftauão prelos,logo ti- 

rados,de maneyra q em muyto bre- 

ue eípaço os companheyros todos e- 

ftauáo loltos & liures. E foy manda- 

do aos íoldados & à mais gente da 

nolia companhia que cada hum por 

fy apanhaíFe o que pudeíTe, porque 

nao auia dauer repartiçaõ nenhua, íe 

não que o que cada hum leuaííe auia 

de fer tudo í eu, mas que lhes rogaua 

que fofie muyto depreífa, porq lhes 

não daua mais eFpaço que íó meya 

hora muyto pequena,a que todos ref 

ponderao que eraò muyto contétes. 

Então Fe começaraó logo hús ôc ou- 

tros a meter pelas cafas, ôc Antonio 

de Faria Fe foy às do Mandarim,que 

quiz por íèu quinhão, onde achou 

oito mil taeis de prata Fomente, ôc 

cinco boyoes grandes dealmizcreq 

mandou recolher,& o mais largou a 

os moços que hiaó com elle,que foy 

muyta leda,retrós, citins, damafeos, 

& barças de porcelanas finas,em que 

todos carregaraó atè mais não po- 

derem,de maneyra cj as quatro bar- 

cas, & as cres çhampanas em que a 

gente 



gente defembarcara, por quatro ve- 

zes fe carregarão ôc deícarregaraó 

nos juncos, era tanto que nao oime 

moço nem marinheyro que náofa- 

laíle por caixao ôc caixões de peças, 

aforao fecreto com cjue cada hum 

fe calou. Vendo Antonio de Faria q 

era ja paliada mais de hora ôc tneya, 

mandou com muytapieíía iecolher 

a pente, a qual nao ama couía que a 

pudeíTe defapegar da preía em que 

andaua,& na gente de mais conta íe 

enxergaua indaifto muyto mais,Pe- 

lo quaUeceofo elle de lhe acontecer 

algum deíaftre, por fe ja vir chegan- 

do a noite, mandou pór fogo à cida- 

de por dez ou doze partes,& como a 

mayor parte delia era de taboado de 

pinho,& de outra madeyra, em me- 

nos de hum quarto de hora ardeo 

tao brauameteque parecia coufa do 

inferno. E retirandofe com toda a 

gente para a praya íe embarcou íem 

contradiçaô nennúa,& todos muyto 

ricos ôc muyto contentes,& cò muy- 

cas moças muyto fermofas, que era 

Mima*velas yr atadas cos murroes 

dos arcabuzes de quatro em quatro, 

& de cinco em cinco, ôc todas chora- 

do^ os noíTos rindo ôc cantando. 

QAT. LXVL 

Do mais que Antonio de Faria 

paffou ate chegar às Portas de 

Liarnpoo. 

Endo Antonio de Faria em 

barcado com coda agente, 

como era ja tarde, náo fe 

\Pirigrinaçoês de 

entendeo por então em mais que eífl 

curar os feridos,que foraó cinquenta, 

de que oito eraò Portugu efes, ôc °s 

mais efcrauos& fnarinheyros,&em 

mandar enterrar os mortos que rc 

raô noue,em que entrou hum PorcU' 

guez.E paliando a noite com boa vi* 

gia;por refpeito dos juncos que eíta- 

uão no rio,tanto que a menham $01 

clara,íe foy a húa pouoaçaõ q 

lia da outra parte à borda da ago^ 

a achou defpejada de toda a 

fem íe achar nella húa fó peííoâ, tf135 

achou as caías com todo o rcche)'° 

de fuas fazendas, ôc infinitos mann' 

mentos,dos quais Antonio de l:ar1/ 

mandou carregar os juncos, arreei 

vdo que pelo que aly tinha feito 

nao quifeífem vender em nenhu p°1^ 

toondefoífe.E com iílo Jedeten111' 

nou com parecer &.confelho de [0' 

dos,de vr inuernar os tres mefes^11 

lhe faltauão para poder fazer fuav'^ 

gem,a húail ia deferta que eftai,íl 2^ 

mar de Liampoo quinze legoas,*}1^ 

fe chamaua Pullo Hinhor, de boa * 

goada, ôc bom furgidouro, p°r V 

r\ir#»rpr que indo a Liampoo P°L 

idicarà mercancia d prejn 

tugueíes que là inuemauão 

mente com fuas fazendas, a qua ■ 

terminaçaó ôc bom propofíto r°L ^ 

lhe louLiaraó fnuyto. partidos 

daquy defteporto de Nouday>a^s «aquy ucuc jjuiiuuc > -5 

do ja cinco dias que vellejai^ ^ 

por entre as ilhas de Comok^ ^ 

terra firme, hum fabbado ao 115 ■ / 
i \x$ 

dia nos veyo cometer hum ia 

por nome Prematà Gundel,gfan ^ 

íimo inimigo da naçaó Portug ^ 
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^ aqnem ja por vezes tinha feito hú junco pequeno ern que vinha Pe- 

' ~ ro da Syluav prouue a noílo Senhor 

que com eíte focorro rornaraó os nof 

fos a ganhar o que tinhão perdido,& 

ítluyto dano, afsi em Patane, como 

ern C,unda, & Sião, ôc nas mais par- 

tes°nde acertaua de os achar a (eu 

P^poiico, Sc parecendolhe que era- 

ni°sChins, nos cometeo com dous 

J,Uacos muyto grandes,em que trazia 

c^entos homes de peleja, a fora a 

e'Cjuipação da mareagem das vellas, 

^Errando hum delles o junco dc 

Taborda, o teue quaii rendi- 

. °»porem o Quiay Panjaó, que hia 

pouco mais ao mar,vendoo da- 

^ella mancyra voltou fobre elle, ôc 

P alroou o junco do inimigo afsi in- 

unado como vinha, & tomadoo pe- 

aquadra deílibordo, lhe deu tama- 

'3 pancada q ambos aly logo fe fo- 
«h 

a° ao fundo,com q o Mem Tabor- 

a hcou liure do perigo em cj efeaua; 

pto acudirão com muy ta preíía tres 

Qrchas noífas q Antonio de Faria le- 

llara cio porto de Nouday, Sc quis 

Senhor q chegando ellas falua- 

la° a mayor parte da noílà gente, Sc 

parte contraria fe afogarão to- 

Nefte tempo chegou o Premata 

Llndel ao junco grade em q hia An- 

n'ode Faria, 8c aferrãdoo co dous 

arPeos talingados emeadeasdeferro 

^llycoc6pridas o teue atracado de 

°Pa & de proa> onde íè trauou en- 

^lc eUes húa briga muyto para ver, a 

defpois de durar elpaço de mais 

nieya hora,os inimigos pelejaraó 

d 

có 
^ tanto esforço q Antonio de Faria 

achou com a mayor parte da fua 

pnte ferida, & có iíto por duas ve- 

*es em rifeo de fer tomado, porem a- 

liqindolhe então as cres lorchas ôc 

apercaraó cos inimigos de ta! maney 

ra,qem pouco elpaço ie acabou o ne- 

gocio de cohcluyr de todo,có morte 

de oitenta Sc feis Mouros q eílauao 

dentro no junco de Antonio de Fa- 

ria^ o tinhão pofto em tanto aperto 

que os noflòs não tinhão ja mais nel- 

le que o chapiteo da popa. E daquy 

entrando no junco do Coífayro, me- 

terão à elpada todos quantos acha- 

rão nelle, fem a nenhum darem a vi* 

da, Sc a eíquipação fe tinha ja roda 

lançado ao mar. Mas náo íe ouue 

eíta vitoria tão barata que não cu- 

ítaífe as vidas de dezaíTcte dos noíTos, 

nos quais entraraó cinco Portugue- 

fesdos milhores Toldados,ôc maisef- 

forçados de toda a cópanhia, & qua- 

renta Sc tres muyto feridos,dos quais 

( hú foy Antonio de Faria q ficou cõ 

luia zargunchada, Sc duas cutiladas. 

Concluyda afsi efta briga, fe fez in« 

uentayro do que o junco dos inimi- 

gos trazia,& foy aualiada a prefa ena 

oitenta mil taeis, de q a mayor parte 

era prata de Iapaò q o coífayro tinha 

tomado cm tres jucos de mercadores 

que vinhão de Fil ando para o Chinr 

cheojde modo q iò nefta embarcaçaò 

trazia eftecofíayro céto ôc vinte mil 

cruzados, Ôc nojúco cj fe foy ao fudo 

diíTerao q trazia quaíi outro tanto, 

de q muy tos dos noíTos ficaraò bem 

magoados. Com efta prefa fe reco-» 

lheo Antonio dc Faria a hua ilha pe- 

quena chamada Buncalou q eftaua 

k 



daly tres ou quatro legoaspara a par- 

te do OeH;e,de boa agoada, & de bò 

furgidouro, & dei embarcando em 

terra,eíleue nella dezoito dias agafa-, 

lhddo em choças q ahy fe fizeraõ,por 

cauíados muytos feridos que leuaua, 

onde quiz noíío Senhor que todos 

tiucraò laude. E daly feguimosnof- 

ia derrota para onde leuauamos de- 

terminado, Antonio de Faria no feu 

junco grande, & Mem Taborda, & 

Antonio Anriquez no feu; & Pero 

da Sylua no pequeno q fe tomou em 

Nouday,& o QuiayPanjão có todos 

os feus no que fe tomou ao ladraó, 

em fatisfaçao do que tinha perdido, 

com mais vinte mil taeis que felhe 

deraó do monte mayor,de que fe el- 

le deu por bem pago & fatisfeito, & 

todos os noílos foraó também con- 

tentes diífo por lho Antonio de Faria 

pedir có grande inftancia, ôc muytas 

promeflas para o diante. E nauegan- 

do nòs deita maneyra,chegamos da- 

ly a feis dias às portas de Liampoo,q 

faó duas ilhas tres legoas donde na- 

quelle tempo os Portuguefes faziao 

o trato de fua fazenda, que era hua 

pouoação que elles tinhaò feita em 

terra de mais de mil caías, com go- 

uernança de vereadores, & ouuidor, 

& alcaides, & outras feis ou fete va- 

ras de juftiça ôc officrais da Republi- 

ca,onde oseícriuaés no fim das ef- 

crituras publicas que faziáo punhaó, 

E eu foaó, publico tabalião das no- 

tas & judicial nefta cidade de Liam- 

poo por el Rey nofíò Senhor, como 

feella eftiuera fituada entre Santa- 

rém & Lisboa,& ifto com tanta con- 

*Pengnnáçoh de 

fiança & oufania^uc^uia jacafas ^ 

tres & quatro mil cruzados de cuft°> 

as quais todas,afsi grandes como pe- 

quenas, por noílos peccados for ao 

defpois de todo deftruydas ôc porta* 

por terra pelos Chins, íem ficar del- 

ias couía em q íe pudeífe pôr olh°s> 

como mais largamente contarey eu1 

feu lugar. E então fe vera quão incer- 

tas íaõ as coufas da China,deq»eIie 

íta terra fe trata com tanta curioli^* 

de,& de q algus enganados fazem ta- 

tá conta, porque cada hora eíHo a'- 

rifeadas a muytos defaítres ôc dei*" 

uenturas. 

CAT. LXVll. 

Do quefe^ Antonio-de Faridcbs' 

gando as portas de Liampoo> & 

das nonas queahy teue do quep' 

Jaua no rejno da fhina. 

» 

Or entre cilas duas i' 

lhas a que os natural 

da terra5& os que nai'e 

gao aquella cofta,c^f 

mao as portas de f ^ 

poo,vay hú canal de pouco mais àc 

d o us tiros de eípingarda de largo,c0 

fundo de vinte ate vinte ôc cinco 

ças,& em partes tem angras de boi11 

furgidouro, ôc ribeyras freícas de a* 

goa doce, que decem do cume da 

ferra,por entre bofques de aruo^"0 

niuyto baftode cedros,'carualíios, ^ 

pinheyrós maníos Ôc brauos, de qllC 

muytos nauios fe prouem de verga5? 

maílos, caboado,& outras madeyrAS 

' jeiti 
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fern lhe cuidarem nada. Surgindo An dofe a fom de fino rangido na igreja 

toni° Parianeftas ilhas húa quar- 

c,a 'e'ra pela menham, Mem Tabor- 

j;1 õc Antonio Anricjuez lhe pedirão 

^encapara irem diante dar recado 

a pouoação de como elle era chega- 

ste laber as nouas que auia na ter- 

r*>ôc le íe deziaou foaua por làalgúa 

COliía do q elle fizera em Nouday, 

P°rque fe a íua yda lâ prejudicaíTe 

Cai aJgúacouíà à leguranca Sc quie- 

taÇaõ dos Pcrtugueles, ieiria inuer- 

nai à ilha de PulloHinhor como le- 

.Vaua determinado; ,& que de tudo o 

^ndariaó auiíàrcom muyta breui- 

i ac,e) ao que elle reípondeo que lhe 

Parecia muyto bem, & lhes deu a li- 

^cnça que lhe pedião, & efereueo tã- 

P°r elles algíias cartas aos mais 

grados que então gouernauao a 

lla>eni que lhes daua rclaçaó de 

,,0 0 o fucceíTo de fua viagem, & 

'nes DPrl,\ . ° Ti 
Peaia por merce que o quilel- 

111 '-coníclhar, & lhe mandaffem o 

^'erião que fizeííe, porque elle 

^ niuyco preííes para lhesobe- 

ep^Creni tudo, Sc outras palauras a 

;^tnodoque Tem nenhum cufto 
»c|u r„- v 1 

as vezes em muyto prouei- 

b ^ncon^° Anriquez& Mem Ta- 

, r"a 'e parciraó aquelle meímo dia 

-XouU'e' Antonio de Faria fe dei- 

^car furto atè ver que reca- 

çj nnandauão. Chegados os 

íjc 
Sa pouoacaò ja com duas horas 

vio
ft^e, tanto que a gente delia os 

loube delles as nouas que tra- 

t0c^0 ° l"cccff° da lua viage, 

Ul i la° tao eípantados, quanto a no- 

ade do caio o requeria: ôc ajunta- 

de noíla Senhora da Conceição, que 

era a matriz de féis ou fete que auia 

mais na terra,trataraó entre íy fobre 

o q aquelles dous homés lhe tinhaõ 

dito,& vendo a liberalidade que An- 

tonio de Faria vfara com elles, Sc cò ' 

todos os mais quetinhaò fua parte 

no junco, aíTentaraó de lhe facisfa- 

zerem cm parte com moítras de a. 

mor 6c agradecimento,o que por lua 

pouca poísibilidade em todo não po 

dião: Sc relpondendolhe às íuascar- 
' •• 

tas com húa geral,em q todos afsina- 

rão como confulra de camara, lha 

mandaraõ com duas lanteaas de 

muyto refreíco, por hum leronymo 

do Rego homem fidalgo,6c com cãs, 

Sc de muyto laber Sc autoridade, na 

qual lhe relataraó com palauras Sc 

de grande agradecimento, a muyta 

obrigação em que todos lhe eítauão, 

aísi pela merce q lhes fizera em lhes 

liurar íuas fazendas das mãos dos ini 

migoSjComo pelo muyto amor que 

lhes moftrara na liberalidade que v- 

faracom elles, a qual eíperauão que 

Deosnoílo Senhor lhe pagaria com 

abundantifsimos bees na lua gloria. 

E que quanto a íe temer de inuer- 

nar aly pelo que fizera em Nou- 

day, eftiueíTe niffo muyto defeança- 

do, porque não andaua a terra ao 

prefente tao quieta, que iflo pudef- 

fe lembrar para nada, aísi pela mor- 

re do Rey da China, como pelas 

diílenfoés q auia em todo o rey no em 

treze oppoiítores q pretédião o cetro 

delle,os quais todos eftauao ja poítos 

cm armas com feus excrcitos cm 

k z campo, 
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campo,para com a força aueriguaré 

o que le não podia determinar por 

juftiçaj& que o tutão Nay, que era a 

fuprema peíToa defpois do Rey em 

todo o gouerno com mero & mifti- 

co império da mageftade real,eftaua 

cercado na cidade de Quoanfy pelo 

Prechau Muao Emperador dos Cau- 

chins,em cujo fauor fe tinha por cer- 

to q vinha o Rey da Tartaria cò hu 

exercito de 900. mil homés: afsi q a 

couía andaua tão baralhada & diui- 

dida entre elles, q ainda q fua merce 

aflolara a cidade de Cantão, fe não 

fizera cafo diíTo,quãto mais a cidade 

de Nouday q na China em copara- 

çaõ de outras muytas era muyto me 

nos do q em Portugal pode fer Oey- 

ras cò Lisboa.E q pela certeza de tão 

boa noua pediao todos a íiia merce 

fte aluiífaras,q íê deixaíTe aly eftar fur 

to feis dias,paraq détro nelles tiuelsé 

elles tépo de lhe negoceare húas ca-* 

fas em q fe agafalhaífe, ja q não pre- 

ftauao para mais,ne por então podião 

moftraro muyto q lhe deuião con- 

forme ao defejo q todos tinhão di (To, 

& outras palauras de comprimentos 

muyto copioíos,aq elle reípõdeo co« 

mo entendeo q era razão,& lhes quiz 

fazer a vontade no q lhe pedião. E 

nas duas lanteaas q lie trouxeraó o 

refrefco mãdou os feridos & os doé- 

tes q auia na armada, os quais os de 

Liampoo agafalharaó cõ muyta ca- 

ridade, & os repartirao pelas cafas 

dos mais abaftados,onde foraõ cura- 

dos & prouidos de todo o neceíTario 

muyto cupridamente fem lhes faltar 

nada.E cm todos eftes feis dias que 
- •— •"« - -•< w-»• ■ • »> m 

igríndçoes de 

Antonio de Faria àquy efteue, nío 

ficou homem de nome na pouoaçaó 

ou cidade, como todos lhe chama- 

uao,q o não vieífe vifítar co muyto5 

prefentes de muytas inuençotis àc 

manjares & refrefcos, & fruitas, em 

tanta abundancia que todos paíma* 

uamos do que viamos, & principal- 

mente do grande concerto ôc apara' 

to que eftas coufas traziaó comíig°* 

ÇAT. LXVHL 

Do recebimento que os TorW 

guefes fi^erão a Antonio de 

Faria na pouoaçao de 

Liampoo, 

Odos eftes feis dias qlie 

Antonio de Faria acji'/ 

fe deteue; como íhc l\' 
f ' 

nhão pedido os de 

poo, efteue furto ncftaS 

ilhas, no fim do qual tempo hú 0°" 

mingo antemenham,que era o te"'1 

aprazado para entrar no porro, 1 

deraò hua boa aluo rada com ^ 

muíica de muyto excellentes íall^' 

ao fom de muytos inftrumentos W 

ues,que daua muyto gofto a quern * 

ouuia, & no cabo, por desfeita Poí 

tugueía, veyo hua folia dobrada ^ 

tambores & pãdeyros ôc feftros,<]lie 

por íer natural, pareceo muyto bem- 

E fendo pouco mais de duas h°raS 

ante menham, com noite qu'e^' 

& de grande luar, fe fez à vçla 

com toda a armada,com muytas ba 

Peyras & toldos de Jfeda,ôc as 

- -• & fobrc 

po 



Fernão Alendeç Tinto, 

j^°bregaueas guarnecidas de teli- 

^ de prata, & eílendartes do mc(- 

0 muyto compridos, acompanha- 

0 de muytas barcaças de reino, em 

Sll(j aiiia rnuytas trombetas, clíara- 

^ 'as,f cautas, pi faros, átambores, & 

t^os mnytos inftçúmentos,afái Por 

_llgueíes, como Chins; de máneyra 

)'todas as embarcações hiacf có fuas 
  — - - - - — •» v v w • • i v\y miavi 

^|,ençoesdifterentes^ac|tial milbor. 

^ndoja menham clara acalmou o 

pouco mais de meyale^oa 

li ^Or,:o7 a C}ue ^°g° acudirão vinte 

n,teaas de remo muyto bem clqui- 

*i& dando toa a toda a arrna- 

a0\
Crri ri1cnós de búa hora aleUaráó 

]a ^jUrgfdouro, porem antes c]uc tila 

nj 
lcS^Ie,vieraó a bordo de Anto- 

^t e ^aria mais de íetfenta bateis 

jj 03o£s,& mancbuascom toldos & 

Ilas
1(ityns de feda, & alcatifas ricas, 

1 (]i'ais viriao mais de trezentos 

v^idos todos de fefta, com 

frias ^ co'ares ^ cac^eas douro, Sc 

ç 
c'padas guarnecidas do rneímo 

c!^s !1 fC°1°Sao v^° c^e Africa, &t0- 

^nt 
as couías vinhao feitas com 

líiu - ^rnor & perfeição que dauao 

SOtoí 

a (g-ofto & nao menos cfpanto 

gou as v'a" Defta maneyra che- 

de Faria ao porto, no 

^ lej a0 ^urcas por ordem, vinte 

tr<l 
s *aos, & oitenta juncos, & ou- 

^ b
muyt° rnayor foma de vancoês, 

tr;is 
lCa^as amarradas húas ante ou- 

^ Cni duas alas fazião búa rua 

dc' 
L° c°mprida, enramados todos 

Çq j hc\ & louro, & canas verdes, 

Pír L7tOS arcos cubertos de ginjas, 

^uioés, ôc laranjas, õc de outra 

a—- JS 

■múyta verdura, & de emas cheyro" 

lãs,de que também os muitos, & as 

enxarceas elfauaõ cubertas. Antcnio 

ce Pária dcfpois de eftár lurto junto 

de terra no lugar que para iflo lhe 

eítaua aparelhado, fez fua falua de 

muvta& muytoboa artilharia,aque 

todas as naos & juncos & as mais em- 

barcações qne tras dií!e,refponderao 

por íua ordem,que foy couía muvto 

p.ir-a ver,de que os mercadores Chins 

elèauão palmados,& perguntauão fe . 

era aquelle homern,a q le fazia tama 

nho recebimento,irmão, ou parente 

do noíTo Rey,ou que razão tinha co 

elle,a q algíis córteí?õs rèípondfab, q 

náOjmastjue-vcrdade era que ícu pay 

ferrauaoscauallos em que el Rey de 

Portugal andaua, Sc que poriíTo era 

tao hórado q todos os q aly eítauaò 

podiáo muyto be íer íeus criados,Só 

feruillocomo eferauos. Os Chins pa- 

recendolhe que podia fer aquillo aP 

fi, olhauao bus para os outros a ma* 

neyra de eípanto, & dezião, certo 

que muyto grandes Reys ha no mu- 

do de que os noílos antigos eferito- 

res não tiueraò nenhúa noticia, pa* 

ra fazerem menção delles nas fuas 

eferituras, & hum deites Reys de 

que mais cafo íe deuera de fazer 

parece que deue fer o deites ho- 

mes,porque fegundo o que delle te- 

mos ouuido he mais rico & mais po- 

deroio& fenhor de muyto mayor 

terra que o 1 artaro né o Cauchim, 

Si quali que íe pudera dizer, fe nao 

fora peccado,que emparelhaua co fi- 

lho do Sol,lião coroado no trono do 

mundo, o q todos os outros qeíla- 

k 3 uão 
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uaô à roda lhe c6fírmauao,& diziáo, grande eftrondo de trombetas, chi' 

iíTo bem claro eftà,&; bem íevè pelas 

muytas riquezas que eítanaçaò bar- 

bada geralmente poíTue em toda a 

terra por força de braço armado,em 

afronta de todas as outras nações. A- 

cabadas eílas faluas de húa parte ôc 

da outra,chegou a bordo dojúco de 

Antonio de Faria huaianteaa muy- 

to bem remada, toda cuberta de hú 

frelco boíque de caftanhey rosco íèus 

ouriços afsicomo a natureza os cria- 

ra nelles, guarnecidos pelos troços 

dos ramos com muyta foma de ro- 

ías & crauos,entreííachados com ou- 

tra verdura muyto mais frefca,& de 

milhor cheyro que eíla, a que os na- 

turais da terra chamão lechias, & a 

rama de tudo ifío era tão bafta que 

fe não vião os que remauao^porque 

também vinhãocubertos da mefma 

libre. Encima no toldo defta embar- 

caçao vinha armada fobre féis per- 

chas húa rica tribuna forrada de bro- 

cado com húa cadeyra de prata, ôc 

ao redor delia íeis moças de doze a- 

tè quinze annos muyto fermoías ta-? 

gendo cm feus inftrumentos muíi- 

cos,& cantando com muyto boas fa- 

las,que por dinheyro fe trouxeraó da 

cidade de Liampoo,que era daly fe- 

te legoas, porque ifto, & muytas ou- 

tras couías íe achaò alugadas por di- 

nheyro cada vez que íeouuerem mi- 

fler,em tanto que muytos mercado- 

res faô ricos fó dos alugueres deftas 

coufas, de queelles la vfaó muyto 

para feus paífatempos & recreações. 

Kefta lanteaa fe embarcou Antonio 

de Faria, & chegando ao caiz com 

ramellas,ataballes, pifaros, atambf 

res, & outros muytos tangeres de 

Chins,Malayos, Champaas, Siam^ 

Borneos, Lcquios, & outras naçofiS 

que aly no porto eftauaõ à fombrj 

dos Portugueíès, por medo dos coi' 

fayros de que o mar andaua cheyo»0 

defembarcaraó delia em hua rica d' 

de.yra deeílado.comoChaem dog° 

uerno dos vinte & quatro fuprei^°s 

q hanefte império,a-q uai leuauaoo1' 

to homés veftidos de telilha,có dozf 

porteyros de maças de prata, & 

íenta alabardeyros com panouras # 

alabardas atauxiadas de ouro, ^ 

também vieraó alugadas da cida^» 

ôc oito homés a cauallo com bande/' 

ras de damafco branco,& outros Va* 

tos com fombreiros de citim ver^' 

&cramcfim,q de quando em 

bradauao â Charachin.a,paraq a geI1' 

te fe afaftaífe das ruas. De/pois de 

defembarcado em terra,& lhe/erflTl 

dados os parabés da fua chegada;0 

vieráoaly viíitar todos os 

bres,& ricos, os quais por cortei |c 

proftrauao por terra,em que out'e *, 

gúa detença, ôc feito ifto lê chegará 

a elle dous homés fidalgos ôc vt'Hl£)S 

reiídentes na meíma tei ra, humc^' 

mado Triftaó de Gaa, ôc o outro Ij' 

ronymo do Rego, ôc lhe fizeraó hv* 

fala em nome de todos demuy[f 

louuores feus cõ termos aílaz eloc]tlC 

tes & elegantes, em q na liberahda"e 

o punhao acima de Alexandre, & 0 

prouauaó com rezoés muyto vi^ 

Ôc verdadeyras, ôc no esforço o au^ 

tajauaõ de Scipião, Annibal, P°1^ 



Fernão <Chdendc^Tinto. 

íl!lio Cefar,3c outras muytas de damafeo roxo, acompanhado de 

c°uías a efle modo.Daquy o leuaraó 

Para a igreja por híia rua muyto cò- 

3ri1 Achada roda de pinheyros Ôc 

°?ros> & coda juncada, 6c por cima 

0 a^a de muytas peças de citins & 

daruafeos & em muytas partes auia 

'is em q eftauao caçou las de pra- 

a coiii muytos cheyros & perfumes, 

premeies de inuéçoés muyto cu- 

„° 0S-Eja quaii no cabo deita rua e- 

^uahua torredemadeyrade Pinho 

i^a Patada a modo de pedraria, cj 

mais alco tinha tres curucheo?, & 

c^iC3^a hum hua grimpa dourada. 

Ula bandeyra de damafeo bran- 

as armas reais illuminadas nel- 

t 
C°IT1 òuroj&niia g;enella da meíma 

re cftauã° dous mininos ôc hua 

^ nerja de dias chorando, ôc em- 

fei*^°?0 ^ eílaua hum home 

q j° ern quartos muyto ao natural, 

^ Cz ou doze Caítclhanos eílauão 

c[^ ta°do,todos armados,& com fuas 

^ llSas «Scalabardas cintas cm langue, 

paT'^ Cou^)Pc^° grande faufto Ôc a- 

to 
ac° c°m que eftaua feita,era muy 

^ Para folgar de ver,& a rezao diílo 

fc^ueloy, porque dizem que 

c 

c 

lletii 

cm 

rnaneyra ganhara hum foaó de 

os verdadeyros Farias dccen- 

Sucr aS armas c^a fua nobreza nas 

treP^ ^Ue a«tiguamente ouue en- 

p^tugrf & CalFella. Neíle tem- 

deQUrn ^no eftaua no mais alto 

p- a t0rre como de vigia deu tres 

iHul ,a° fe quietou o tu- 

* c t?^a gente q era muyto grande, 

hii 1calado,fahio de détro 
^°nit velho vertido em húa opa 

quatro porteyros cò maças de prata 

«Sc fazédo hú grade acatamíco a An- 

tonio de Faria,lhe cJiílc com palauras 

muyto dilcretas quão obrigados to- 

cios lhe cílauao pela grande liberali- 

dade q vlara có elles,& pela grande 

merce que lhes fizera em lhes refli- 

tuyrluas fazendas, pelo qual todos 

lhe ficauao daly por diante por fub- 

ditos ôc vafiallos,com menagem da- 

da de leus tributários em quanto vi- 

uen'em,& q pufeíTe os olhos naquella 

figura que tinha junto de l y\& nella, 

como em elpelho claro, veria com 
^ * t F 

quanta lealdade os íeus anteceíTores 

de quem elle dècendia, gánharaó o 

hõnroíonome da lua progénie, co- 

mo era notorio a todos os pouos de 

Eípanha,donde também veria quão 

próprio lhe era a elle o que tinha feí 

to,afsi no esforço que moítrara, co 

moem tudo o mais ç 

elles, pelo qual lhe pe- 

de todos,que em começo do tributo 

a que por rezao da vaíTalagem lhe 

eftauao obrigados, aceytafíe por en- 

tão aquclle pequeno feruiço q lhe of- 

ferecia para murroes dos foldados, 

porq a mais diuida proteílauão de 

lhaíatisfazeremafeu tempo, ôc com 

ifto lhe aprefentou cinco caixões de 

barras de prata cm que vinhão dez 

mil taeis. Antonio de Faria lhe agra- 

deceo com muytas palauras as hon- 

ras que até então lhe tinhao feitas,Ôc 

o prefente que lhe ofFereciao, porem 

por nenhum cafo lho quiz aceitai 

por muyto que todos niflo iníifti- 

ue vfara com 

ia em nome 

rao. 

k4 CAP. 
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CAT. LXVlllL 

De que maneyra dAntonio de Fa- 

ria} i)y leuado a fgreja, do 

qpajjou nella atè a Mif- . • 

jajer acabada. 

'inaçoes de 

Deum laudamus, a que outra Comi 

de cantores com muyto boas &1'35 

refpondia cm canto dorgão tão cofl' 

certado quanto le pudera ver naca- 

pella de qualquer grande Príncipe- 

Com efte aparato foy muyro deu*' 

Balandofe daquy An- 

tonio de Faria, o qui- 

ferão leuar debaixo de 

hum rico pallio, que 

íeis homês dos mais 

principaes lhe tinhaó preftes, porem 

elle o não quiz aceitar, dizendo, que 

monacera para tamanha honra co- 

mo aquella que lhe queriao fazer, & 

feguio leu caminho fem mais faullo 

que o primeyro, que era acópanha- 

lo muyta géte alsi Portuguefa, como 

da terra,& doutras muy tas nacoés q 

aly por trato de mercancia era junta, 

porferefteomilhor ôc ornais rico 

porto que então fe fabia em todas a - 

quellas partes,& leuaua diante defy 

muytas danças,pellas,folias,jogos, Sc 

antremefes de muytas maneyras que 

agente da terra que com noíco tra- 

taua,hús por rogos, & outros força- 

dos das penas que lhes punhao,tam- 

bém faziãocomoos Portugueíes, & 

tudoiílo acompanhado de muytas 

trombetas,charamellas^rautas^rlos, 

doçaynas,arpas,violas darco, ôc jun- 

tamente pifaros,& tambores.com hú 

íabannto de vozes à Charachina de 

tamanho eftrondo que parecia coufa 

íõnhada. Chegando a porta da igre- 

ja o fayraó a receber oito padres^ re- 

ueílídos em capas de brocado & tel- 

las ricas,com prociíTaó cantando, Te 

gar atè a capclla mòr da igreja, oti&e 

eftaua armado hum doríelde dama' 

co branco,& junto delle húa cadey# 

dc veludo cramefim com húa alffiO' 

fada aos peis do mefmo veludo.E*' 

íentandoíe neítacadeyraouuio Mi'' 

fã cantada officiada com grande co11 

cerfo, aísi de falias, como de inftrlJ' 

mentos mtificos, na qual pregou 

Efteuão Nogueyra que ahy era 

gairo, homem ja de dias & muyr° 

honrado; mas como elle pelo ddcU' 

flume andaua mal corrente na 

ca do púlpito, ôc defy era fraco 0$' 

ciai,& pouco ou nada letrado, &f°' 

breifto vão &prefuntuoíò de qu*" 

fidalgo, querendo .então, por kt ^ 

/inalado, moftrar quanto fabia, & 

quaoreitorico era,fundou todo o'eí 

mão em louuorcs fomente de 

nio de Faria, com húas palauras 

defatadas,& por hfis termos tátofCI)1 

concerto, que enxergando os o"uin' 

tes em Antonio de Faria que eít*^ 

corrido & quafi afrontado,lhe pv**' 

raó algús feus amigos pela fobrep^ 

liz tres ou quatro vezes paraqlie c 

calaííe,& caindo elle no que era, c0' 

mo homem acordado na briga, d'1' 

fe alto que todos o ouuiraõ,fingin|0 

quereípondia aos amigos,* eu k 0 

verdade no que digo pelos íant°s 

Euangelhos,& por iífo dcixaime,'!1^ 

faço voto a Deos de darcomac;1' 

be^ 
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"pa peias paredes por quem me fal- 

ou ete mil de cruz que mandaua 

c empreg0 no junco,os quais o per- 

°, Coja Accm me tinha ja leuado 

Pe opaodo canto como jugador de 

Olla,que mao inferno lhe dê Deos 

^ amia là onde jaz, & dizey todos 

menj & com efta desfeita foy tama 

aa rifada na gente que nãoauia 

' m le ouinífe na igreja. Dei pois q 

tumul to foy calado, & a gete quie- 

Meraõ féis mininos da íancreftia, 

trajos de Anjos com feus inílru- 

eutosde mufica todos dourados, 

j pondofe omefmo padre em joc- 

raj
S dlance do altar denoíTa Senho- 

aConceição,olhandoparaaima 

® m com as maõs aleuantadas, & os 

^J0s cheyos de agoa; diííe choran- 

<ju e?,voz ent°ada & íintida, como 

a rof COm a lma§em> v°s íois 

ref Sci}Ilora> a que os féis mininos 

deie
ondiáo, Senhora, vósfois arofa, 

Cancando tão fuauemente cos in- 

77 

iou em toda a gente,com que em to- 

da a igreja íe derramaraó muytas la- 

grimas. 

CJT. LXX. 

T)o banquete que ntfle dia Je deu 

a Antonio de Fana a feus 

companhejros. 

ftn 

ep1Iílentos que tangiaõ, que agente 

íerr ^ C°^a Pafmada & fora de fy, 

líias "Uei-^Uem PUí^e^e ceras lagri- 

iji 'na^das da muyta deuaçãoque 

Ca iCaufou em todos. Aposifto to- 

lr)0j° 0 ^igairo húa viola grande ao 

diííc ° antiS°> Suc c'n^a nas mãos, 

00 Co^ a melma voz entoada al- 

dCl] 
Vo^as a efte vilancete, muyto 

n0 °?s & conformes ao tempo, & 

tjjr a 0 de cada húa delias refpon- 

Jofa °Srn^n'nos) Senhora vos íou 

Sue a todos geralmente pare- 

g^ /^^bem, afsi pelo concerto 

c0ttl^
e a mufica com que foy feito, 

Pela muyta deuação que cau* 

Gabada a Mifía,fe che 

garaó a Antonio de 

fana os quatro prin- 

cipaesdo gouerno da- 

quella pouoaçaô ou ci 

dade de Liampoo, como os noíTos 

lhe çhamauaó, que eraó Mateus de 

Brito, Lançarote Pereyra, íeronymo 

do Rego,& Triftao de Gaa, & to* 

mandoo entre fy, acompanhado de 

toda a gente Portugueía; que feriao 

mais de mil homés,o leuarao a hum 

grande terreyro que eftaua na fron* 

taria das fuascafas, todo cercado de 

hum eípeíTo bolque de caílanheyros 

afsi como vieraó do mato carrega- 

do de ouriços, ornado por cima de 

muytoseftendartes &bandeyras de 

feda, & por baixo juncado de muyta 

efpadana,ortelam,& rofas vermelhas 

& brancas,de que na China ha gran- 

diísima quantidade. Nefte bofque 

eftauaò poftas tres meíàs muyto CO* 

pridas ao longo de húas latadas de 

murta,com que todo o terreiro efta-» 

ua cerrado,onde auia muytos efgui-» 

chos de agoa que por cantimprofas 

corria de hús aos outros, por hús rao^ 

dos&inuençoés,queos Chins orde- 

naraójtaó fotís & artificiofas,que nu* 

ca nin* 
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ca ninguém pode entender o Pegredo coj Triítao de Gaa trouxerao 

delles,porque com a fúria doalopro 

de huni folie, como de orgão, a que 

todos tinhão íua correPpondécia, eP 

guichauãotao alto, que quando tor- 

naua a agoa a cair para baixo, vinha 

tão miúda, que não molhaua mais q 

fòcomo orualho,de maneira que cõ 

hum íó pote iie agoa fe bovrifaua to- 

do o terreiro,que era como húa gran 

de praça: defronte delias tres melas 

eftauao tres aparadores da mefma 

maneira,com grande Poma de porce- 

lanas muito finas,& leis gomis de ou- 

ro muito grandes,que os mercadores 

Chins trouxerão da cidade de Liam- 

poo,que ia pedirão empreitados aos 

Mandarins, porque todo o Peruico 

deftes he com baixellas douro, porq 

a prata he de gente mais baixa & de 

menos qualidade, & trouxerão mais 

outras muitas pecas,como Porão pra- 

tos grandes, Paleiros, & copos tambe 

de ouro,com que a vifta fe deleitaua 

muito, Pe de quando cm quando lhe 

não cauiara inueja. DePpedidos Logo 

os que não erão do banquete,ficarão 

íosos conuidados.que Perião íetenta, 

ou oitenta,a fora os loldados de An- 

tonio de Faria , que pafiauão de cin- 

coenta,ô: alTentados á mePa Porão Per 

uidos por moças muito PermoPas, 8c 

ricamente veftidas ao modo dos Mã- 

darins, que a cada iguaria que punha 

cantauão ao Pom dos inftrumentos, 

que outras tangião,& a pefioa de An 

tonio de Faria Poy Peruida com oito 

moças muito aluas & gentis molhe- 

res,filhas de mercadores honrados, q 

feus pais por amor de Mateus de Bri-. 

da cidade, as quais todas vinhão ve- 

ilidas como íèreas, que a modo 

dança Fazião o Peruico da mePa ao 

Pom de inftrumentos mulicos, ^ 

dauáo muyto contentamento aqi'e 

osouuia,de que todos os Porcúguc 

Pes eftauão aífaz paPmados, mas ga* 

bando muyto a ordem, concerto, # 

perfeição do que viao, & ouuiáo,# 

quando auiade beber,então íe toca* 

não as charamellas, & trombetas, # 

atabailes. E com efta ordem durará 

efte banquete perto de duas horaSj 

nas quais ouue também íeus enCe' 

meies de autos hum Chim âc ou11'0 

Portuguez. Da perfeiçaó & abafofl' 

ça das iguarias não trato, porque lc" 

ria procelTo infinito querer eu parCl" 

cularizar o que aly ouue aquelle 

mas direy lomente que ponho cCíl 

muyta duuidaque em muyto p°11' 

cas partes Pe pudeííe dar banqu<^cC) 

cm nenhua coufa fizeíTe ventage'11. 

efte. Lcuantadas as mePas, qu 

ja perto das duas horas deípois 

meyo dia, fe foraó para outro 

reyro,tapado todo em roda có m1'/ 

tos palanques em que auia 

de de gente, no qual Pe correrão <- 

touros,& cinco cauallos brauos,c]' 

í D U" 

foy a mais regozijada fefta que le t , 

dera ver , acompanhada de mll> ^ 

trombetas,ataballes, pifaros, ta,T1 

res,& dc muitos antremefes de dlllC ^ 

*inuençoes. Defpoisde ifto Pcr 

£)àdo,que era ja Pobre a tarde, q u er_ 

doíPe Antonio de Faria tornar 

barcar,lho não coníentirão,mas . 

fíão Degaa , & Mateus de Brjto^ 

feria 

& 

tef" 



<jiaõ as fuás caías, que ja para ifla 

^ tauão concertadas com feus paíla» 

I(ç°s de hiias a outras,onde elle ficou 

^>uyto bem apofentado por tempo 

e cinco meies .que aly efteue, nos 

S^isfempre ouue muytos deíenfa- 

.amentos de pefcarias, & caças de 

a cÇnaria de falcões & açores, & mo- 

inas de veados.porcos,touros,& ca- 

os brauos, de que neíla ilha ha 

^uyta quantidade, ôc muytos jogos 

^'paílatempos de autos>(& antreme- 

Csde muytas maneyras, com ban- 

S^eces efplendidos todos os Domin- 

^0s 6c dias íamos, & muyta parte dos 

'otnana; de maneyra que todos 

cs cinco mefes que aquy eítiLie- 

IT) Qp ^ « , 

^ * nos naopareccrao cinco dias, 

0 fim do qual tempo íè fez Anto- 

li0 de Faria preíles de embarcações 

Sente para yr às minas de Quoan- 

o Paru, & porque nefte meyo tem- 

0 ^Jlecera Quiay Panjaó, que elle 

^^'ytolentio, foy aconfelhado que 

^ 1J°cometelíe,porque fe foaua por 

to.
laccrta q andatialàa terra muy- 

o'
ac]uieta, por cauladas guerras q 

çj ,'Cchau Muhaó tinha co Rey do 

d0
1o,1:imay'&: cos Pa^uaasA co Rey 

} S'laríipaa. Mas enculcaraõlhe a- 

fc ,llrn coíTayro muyco afamado q 

çQ
C at^aua o Similau,de que elle lã- 

S^in^0' ^ ouue '°§° delle, ° 

jas
a, contou muytograndes cou 

c u~ia ilha por nome Calépluy, 

•^^al eftauâodezaíTete jazigos dos 

<je China em hús presbitérios 

Ur,°\corn muyto grande quânti- 

ca C ^os<^° mefmo>em S116 

^lle nâo auia mais difficuldade 
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nem trabalho que fó em carregar os 

nauios, ôc também lhe diíTe outras 

muytas coulas de tamanha mageíla- 

de ôc riqueza, que deixo aquy de as 

contar,porque temo que fação duui- 

da a quem as ler. E como Antonio 

de f ana era naturalmente muyto cu- 

rioío,& náolhe faltaua também cu. 

biça,íe abraçou logo tãto co parecer 

defte Chim, que lo por elle feu dito, 

fem outro mais teftemunho,determi- 

nou de le por a todo o rifeo & fazer 

efta viagem, fem nefta parte querer 

tomar outro conl elho de ninguém, 

de que algús feus amigos fe eícanda- 

lizaraó algum tanto, ôc não fem ra- 

zao. 

CAT. LXXL 

Como Antonio de Farta fe partio 

de Ltampoo em bujea da iiha 

de £ alempiuj. 

» • ' 

Endo ja o tempo che- 

gado, ôc Antonio de 

Faria preíles de tudo o 

que era necefiario pa- 

ra efta noua viagem qj 

tinha determinado de fazer, húa fe- 

guada feira quatorze de Mayo do 

annode 1542. fe partio daquy para 

a ilha de Calempluy,embarcado em 

duas panouras,que íaó como Galeo- 

tas,inda que hum pouco maisalte- 

rofas,porque em juncos de alto bor- 

do foy aconfelhado que não foíTe,afc 

íi por nao fer fentido, como por ref- 

peito das grandes correntes, ôc peia. 

dasagoasque decem da eníèada do 
. mi . X >• — . .. ^ ^ 

.Nanquim , 
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Nanquim,^ nanios groffos,naquelle Nangafau, ao longo da qual com a 

tempo em que elle hianão podião 

jjòmpcr,nem«aom rodas as vellasda<- 

.das,por caufa das inuernadas da Tar 

faria,& de Nixihumflaõ q naquellcs 

meies de Mayo,Iunho,& lulho cor- 

rem para rquella pane com grandif- 

iirno impeto. Ncilas duas embarca- 

ções hiao cinquenta ôc féis Portugué 

hum padre Sacerdote de Mif- 

ía,&. iiiao mais quarenta & oito ma- 

rinheyros para o remo, & para a ma« 

reação das vellas, naturaes de Pata- 

ca que fe fez bom partido, por fet 

eíquipação fiel&fcgura, & a tora e- 

íles hiao quarenta ôc dous eferauos 

noll'os,aísi que por todos eraó cento 

Ôc quarenta & íeis peílòas, & não fo- 

rao mais porque o coflairo Similau, 

que era o noíiò Piloto, nao quiz que 

foííem,nem taó pouco quiz mais cm 

barcacoes,por arrecear poder íer íèn- 

cido,porque como auia de atraueílar 

a enleada do NanquirtiJ& entrar por 

nos frequentados de muyta gente, 

cernia muyto acontecerlhe algum 

defaílre dos muytosa que hiamos 

òilerecidos. Aqueiíe dia,& anoite ie 

guinte nos botamos fora de todas as 

ilhas de Angitur, & feguimos noíla 

viagem por mar que nunca até en- 

tão Portuguefes tinhão vifto nem na 

uegado.E indo nós afíaz confufos có 

a imaginação deíles perigos, fomos 

os primeyros cinco dias com vento 

bonança à vifta da terra atè a boca 

da eníeada daspefearias doNãquim, 

aquy atraueflãmos hum golfão de 

quarenta legoas,& ouuemos viílade 

húa ferra muyto alca que íe dezia 

proa ao Norte corremos mais ou- 

tros cinco dias,no fim dos quais nos 

efcaceou o vento,& por fere os wi' 

res ja aquy muyto groííòs, lê metf® 

o Similau num-rio pequeno, & ^ 

bom íurgidouro,pouoado de Wfa Ç 

te muyto alua, de boa eílatura, ôcc0 

olhos pequenos como os Chins, 

cm tudo o mais muyto diflferentf 

delles, aísi na fala como no trajo* 

Hfles homes que aquy achamos, flH' 

ca,em tres dias que aquy eíliuernos» 

quiferaõ ter com noíco nenhu m0' 

dodecommunicaçao, antes acudi0* 

do muytas quadrilhas delles à 

junto donde nos cftauamos liirt'°s> 

com grandes algazaras, & catadura 

medonhas nos dauáo grandes 3plP 

padas^ atirandonoscom fun^s ^ 

beftas, corrião de híía parte p^r,a3 

outra, como que fe tem ião dc»°J' 

No cabo dos tres dias, em quc°tC' 

po ôc os mí\res nos derão lugar p3f 

leguirmos noíla derrota, o Simil'alJí 

por quem então tudo fe gouernâU^» 

& a quem todos dauão obedicfc1,1' 

íe fezàvcllacom a proa a LesflúI 

deííe, pelo qual rumo velejou 

fete dias,& íempre à vifta de terra» 

atrauelíando daquy outro golfai* 

bocoua Lelle franco hum eftrey? 

dedezlcgoasna boca, que fe de/-1' 

Sileupaquim;por dentro do qual cf? 

reo mais cinco dias, ôc íempre à vi 

de muytas pouoaçoés& cidadesn)'v 

to nobres, ôc eíle rio, ou eílreito, cl^ 

frequentado de infinidade de ern 

barcaçoés. E por Antonio de F^rl 

iè temer de poder ler íentido, & 1 

"" certinc< 
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certihcarem que fe o FoíTe nao pode- te eftaua hum rio de pouco mais dc 

rialaluarfe por nenhum modo,aííen- 

j°u de fe tornar daly; porem o Simi- 

*1'contrariou efte parecer de todos, 

'le diíTe, náo me pode vofla mer- 

e 'nda agora arguy r de peccado, ne 

nnum outro de quantos vaó na cò- 

,ar>nia,porque em Liampoo vos dií 

^ biblicamente na confulta geral q 

p ezna igreja perante mais de cem 

0rcuguelès o grandiisimorifco em 

jre todos nos púnhamos, & eu, por 

er Chim & Piloto,muyto mais que 

lh °r'Porclue a voflas merces nao 

tç
es ^rião mais que darlhe húa mor- 

'^2s a mym duas mil, íè tantas fe 

^ ^ar, pelo que eftà claro q 

^_e ne neceílario & muy to forcado 

ç'° VOs íertredro, mas muyto leal, 

v^° ôc ferey fempre, aísi nefta 

fa^
eiTl como em tudo o mais, a pe- 

f os ^urmuradores que com vof- 

^^erceme tem mexiricado. Mas 

2ç^
lreceais tanto eíle perigo que di- 

irQS)^ Su'^er^es que vamos por ou- 

1 Caminho de menos gente ôc em- 

caSoés,auemosdepor mais tem- 

na viagé^mas nauegaremos fem 

fç> c|e coufa nenhúa, & por ifio 

f0ld 0r»la vos determinay cos voíTòs 

^Os ^°S0' ou nos corne" 

tud >P°r4Ue e^ou prcíles para fazer 

ria r ° ^Ue Su^cr^e8' Antonio de Fa- 

br^
c aSradeceo ifto muyto, & oa- 

<j S°u P°r iffo muytas vezes ôc pra- 

far' n Corn e^e porc[ue caminho 

não a ja que por aly lhe 

t0 Parecia bem por cauía do muy- 

^ Perigo em que fe viao,diííe que ao 

te cento ôc fetenta legoas auan- 

meya legoa em largo que fe chama- 

ua Sumhepadaõ,pelo qual nao auia 

coufa que lhe pudecefle empecer,por 

náo fer pouoado como aquella en- 

íeada do Nanquim em que então 

eítauáo, mas que íe auia de pôr mais 

hum més no caminho, por caufa do 

grande rodeyo que poraquelle rio 

fe fazia; ôc parecendo entaõ milhor a 

Antonio de Faria aucturarfe antes a 

mais demora de tempo que aoriíco 

das vidas,concedeo no que o Similau 

lhe dezia, ôc fe tornou aíayrdaen- 

ieada do Nanquim por onde tinha 

entrado,& cofteou a terra mais cin- 

co dias, no fim dos quais prouuea 

noíTo Senhor que vimos húa ferra 

muyto alta com hum morro redon- 

do para a parte do Lefte,a qual o Si- 

milau diíTcque fe chamaua Fanjus, ôc 

chegandonos bem a ella entramos 

em húa muyto Fermofa angra de 

quarenta braças de fundo que a ma- 

neyra de meya lua ficaua abrigada 

de todos os ventos, na qual podião 

muyto bé eftar furtas duas mil naos, 

por muyto grádes que foíFem. Aquy 

defembarcou Antonio de Faria em 

terra com dez ou doze foldados, & a 

correo toda em roda, fem achar ne- 

nhúa gentequeoinformaííe do ca* 

minho que pretendia fazer, de que 

ficou afíaz agaftado& arrependido 

do que fem confíderaçao nem con- 

felho de ninguém,mas fó por fua vo 

tade ôc por íua cabeça tinha cometi- 

do, inda que em fy reprimia a dor 

defteerro com a mayor difsimula- 

çaó que podia, por não enxergarem 

os 
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os feus nelle fraqueza. Aquy nefta 

angra tornou a praticar perante to- 

ei osco Similau fobre efta nauegaçaó 

que fe fazia tanto âs cegas: & elle lhe 

íeipondeo, Eu, íenhor Capitão, fe te 

pudera empenhar outra joyade ma- 

yor preço que minha cabeça, crè de 

mim que o fizera muyto leuemente, 

porque vou tão certo nefta via que 

lcuo,quenão receara darte mil filhos 

em refés do que em Liãpoo te pro- 

meti, & ainda agora te torno a dizer 

quefe te arrependes ou receas paf- 

far auante pelo que os teus te dizem 

de mim continuamente à orelha, co- 

mo eu muyto bem tenho vifto & ou- 

uido, manda o que quiferes, porque 

preftes eftou para em tudo te fazer a 

vontade. E quanto a te dizerem que 

te faço agora efta viagem mais com- 

prida do que em Liampoo te pro- 

rnety,tu fabes a razão porque o fiz, a 

qua?: no tempo que ta dey, te não 

pareceo mal; & pois então to não pa 

receo,quiecefe agora teu coraçaõ, 3c 

não tornes atras do que tes aderna- 

do,& tu veras quão proueitofo fruito 

tiras defte trabalho.- Com ifto ficou 

Antonio dc Faria algum tanto mais 

quieto, &lhediííeque foífe muyto 

embora por onde lhe pareceíTe mi- 

lhor,& queda murmuração dos fol- 

dados de que fe queixaua lhe não 

deíTe nada, porque de gente ocioía 

era emendar vidas alheyas, & não 

olhar pela íuaj mas que elles fe re- 

freanão daly por diante,ou os ca- 

fligaria muyto bem,de que o 

Similau então fedeu por 

iãcisfeito. 

CAT. LXXll 

T>o mais que Antonio de 

paffou ate chegar ao rio de CP^£' 

benao3 &■ da determina fio 

que ahj tomou acerca 

daJua viagem. 

Artidos nós deite ^ 

gra, velejamos ao 

goda coifa maistr^ 

dias, fempre à vi^1 $ 

terra, & chegamos ,1 

húa bahia quefe chamaua Buxip*1 

lem,em altura de quarenta &ilí)lie 

grãos, cujo clima achamos jaafe111!1 

tanto mais frio, na qual auia in»lJl". 

dade de peixes & [èrpentes de 

diuerfas maneyras,que realmente3 

firmo que arreceyo muyto con^'1 '  • —   —- —| w y " * * J * ^ ~ 

& de que o Similau diííe a Anton' 

de Faria couíãs muyto increiucisi3 ^ 

do que ja aly íè achara,como d° '1 

de noite fe ouuia, principalmcte 11 

antrelunhos de Nouembro, De£cl1^ 

bro,& íaueyro,em çarraçoésde tlílí! 

peftades cliuuoías, alguas das 

lhe moflrou logo aly ao olho,0'0' 

de fe infirio que podia ler verdfr-■ 

mais que dezia.Vimos aquy hllS P p 

xesde feyçaõ de rayas, a que os i11 

/ i. ^  J/* jtií1 

íos chamauão peixes matas, dc 

de quatro braças em roda, & 0 

nho rombo como de boy. VimoS cj^5 

tros como grandes lagartos,pi11 

de verde,& preto, com três ord^5 L 

elpinhasno lombo, da groíhi'"1 ^ 

húafeta, & de quafi tres 

comprido,muyto agudas nas p°n^ J 
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^ 0 Jtiaís corpo todo cheyo delias, 

?as nao cão groíías^nem tao compri- 

cjas" ^cs peixes íe encrefpaò de quã 

ern cjiiando como porcos efpins, 

0rn S"6 ficao aíTaz temerofos no af- 

PClto,tinhaô o fucinho muytó agu- 

,°j& preto, com dentes que lhe fã- 

^a° fora do queixo a modo de ja- 

ajls)de cumprimento de quaíi dous 

J eftes dezia o Similau q cha 

^ os Chins Puchilíucocs. Vi- 

tambem outros peixes muyto 

Pretoc 4  

Hia - 1Tjaneyra de enxarrocos, 
^ s tao djsformes na grandeza que 

iti ^ j C^a era ^ais ^e's Pa^~ 

CíT 1e-larg°í& guando nadauáo 8c 

do ^ 0 as perpatatias ficauao re- 

fe 
0s de mais de hua braça ao pa- 

^ ^osque o viraó. E não digo de 

Xes^ tnuycas diuerfidades de pci- 

defSUe aquy vimos, por me parecei* 

çrri
nece^ario determe íobej amente 

Oh C°U^1 Sue nao faz a propofíto do 

c '
Vo« datando; fomente direy q 

f 
1 llas noites que aquy eitiuemos 

dij^nSo dauamos por feguros 

tCs 
a§artos)baleas,peixes,& ferpen- 

era^Lledia tínhamos viíto,porque 

oSr 
tantos os huiuos, os aííòpros, Sc 

cai]°uCosA na praya os rinchos dos 

treu 
05Carinhos,que eu me não a- 

ljras * podelo declarar com pala- 

BuXj ^y^°sdaquy deíla bahia de 

n0rri .err,->-a que os nofTos puferao 

j0u 
e "o cias ferpes, o Similau vele- 

^UiJj°r, derrota diftancia de mais 

baij,?6 §°as,& foy furgir em outra 

u^y ^uyto mais fermoía, Sc de 

iia ç °.^yor fundo, que fe chama- 

a lndão,a qual na volta do arco 

Fo 

teria mais de féis legoas, a maneyra 

de angra, fechada toda em roda de 

ferras muyto altas, Sc de aruoredo 

muyto efpeflo,&de mnytas ríbeyras 

de agoa que deciao do mais alto dcl 

las á praya, a efta angra .vinhao ter 

quatro rios muyto grandes, que por 

abertas que a terra fazia em partes, 

vinhao todos entrar na bahia. E a* 

quy nos diífe oSimilau q pela muy« 

raioma de immundicias de alima- 

ri is mortas que com as enchétes das 

inuernadas eítes rios aly trazião, vi - 

nhao todos os animaes q tinhamos 

viílo, afsi na outra bahia como na- 

quella a fe ceuarem nellas, o que não 

era em outras nenhúas de toda a 

mais cofta que atras tinhamos dei- 

xado^ perguntandolhe Antonio de 

Fana de que parte vinhao aquelles 

rios, diííè que o não fabia, mas que 

fe era verdade o que delles eftaua ef- 

crito,que dous delles vinhao de hum 

grande lago que fe chamaua Mói- 

cumbià, Sí os outros dous, de hua 

prouincia de grandes ferranias que 

todo o anno eftauao cubertas de ne- 

ue,que íe dezia Alimania, pela qual 

cauíà no veraó,çm que a mayor par- 

te da neue fe derretia, vinhaó aquel- 

les rios tão impetuoíos Sc com tanto 

poder de agoa quanto tínhamos vi- 

flo.qiie era mais que em todo o ou- 

tro tempo do.anno,& que por aquel- 

le rio,em cuja boca eftauamos furtos, 

que fe dezia Paatebenam, auiamos 

co nome do Senhor do ceode yrcó 

a proa a Lelle,& a Lesfuefte deman- 

dar outravez aenfeada do ÍNaquim 

que acras tinhamos deixado duzen- 

tas 
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tas & feíTenta legoas, porque toda ef- hiamos para nos dar animo Sc esfor- 

ça diftancia de caminho tínhamos 

multiplicado em mòr altura do que 

era onde nos demoraua a ilha que 

hiamos buícar; Sc que ainda que nif- 

io paflaíTemos algum trabalho,pedia 

muyco a Antonio de Faria que o ou- 

ucíle por bem empregado,porque el- 

le o fizera por milhor & mais íeguro 

à vida de rodos: Sc perguntandolhe 

Antonio de Faria quantos dias po- 

deria pôr na viagem atè paíTar aquel 

le rio por onde o leuaua, difle q qua- 

torze ate quinze fomente,& que def 

pois de faydos delle a cinco,lhe pro- 

metia de o defembarcar cosfeus foi- 

dados na ilha de Calempluy, onde 

bem largamente fatisfariãofeu defe- 

jo,& auerião por bem empregado to- 

do o trabalho de que agora Je quei- 

xauão. Antonio de Faria o leuou en- 

tão nos braços,& lhe fez grandes pro 

meííàs de fua amizade, Sc o reconci- 

liou, cos foldados, de que elle vinha 

queixofo,com q todos ficaraó muy- 

to fatisfeitos. Certificado Antonio de 

Faria deita boa noua que o Similau 

lhe dera,& do nouo caminho por on 

de auia de entrar nua terra tamanha 

&c tão poderola,esforçando os íeus,fe 

pós no iom conueniente a feu propo- 

ljto,afsi na artilharia, que até então 

fora abatida, como em concertaras 

armas,ordenar Capitaés de vigias,Sc 

tudo o mais que era neceíTario para 

qualquer fucceíTo que tiueíTe; onde 

o padre Diogo Lobato que com nof- 

co liia,como atras diíTe, Sc era noffo 

patrao & íotacapitao lobre todos, 

fez hum breue fermão aos que aly 

ço para o que tinhamos por dauan^t 

em que tratou de algíías coulas muV" 

to neceíTarias a noHos bós prop°'r 

tos.com taó boas palauras & porf£r 

mos tão diíeretos, Sc taò confor^f 

ao tempo,& eítando todos até 

aífaz defanimados &c cheyos de ^ ' 

do,fe lhes enxergou logo hum n°ll(! 

eíprito Sc ouíadia para nãoduui^ 

cometer o que leuauaó determi^, 

do. E com efte nouo feruoríi^^0 

húa denota falua diante de hua iirlí. 

gem de noíla Senhora,perite a<l113 

todos prometerão de fem nenhuj1 

receyo leuarem ao cabo eífajor^J 

que tinhaô começado. E marcai 

có efte aluo roço as vel las, abocai110, 

o rio que o Similau nos moílraA 

a proa direita ao rumo de LcíUP 

mando com muytas lagrimaS;&c°a> 

todo noílocoraçaó muytas veztf? 

lo focorro Sc ajuda daquelle 

que eflà aílentado à mão clitck* 

Padre eterno,para-que nos tiuel'c 

fua mão poderoíã. 
• % * 

CA<P. LXXIll'■ 

T)oq ue <5.Antonio de Farid 

ate chegar a/erra de 

da disforme gente coi# 

que abyfaliou. 

Ontinuando notfõ c, 

minhoaremo&j1^ 

la com a .proa a - 

} fos rumos, por c«1^ 

^ das voltas que cW P ^ 

tes fazia o rio, chegamos ao 
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d nua lerra muyto alta & de muy- zião reígate a troco de pelles em ça- 

Ua n ^ras de agoa que fe chama- 

cj 
otinafau, em que auiamuytos 

r S
res,badas, lioés, caleus, onças,zeu- 

^ & outra muyta diuerlidade de 

f!
c ostos quais faltando & preando 

^ Pcla inclinaçaó dasíuas robuftas 

Clas naturezas, faziao cruel guer- 

^a outras fortes de bichos ôc ani- 

faó^6 nacureza ma's fraca» como 

veados, porcos, bogios, adibes, 

tj0°n']f? raP°fàs, & lobos, o que to~ 

c*"Uemos vendo com muyto go 

Por hum grande eípaço, & com 

, es apupadas Sc brados que lhe 

tai|i
atriOS)deque elles fe não efpan- 

Cr -° muyto, como couía quenao 

far^
0rrida de caçadores. Hm paJP 

r;n
C a ^Crra,que feria de quarenta ôc 

~lnco atê, 

dias d 

8rcft lT"0S noucra ^erra nao menos a_ 

^ eSefta por nome Gangitanou, 

ra hc
aclL'y por diante toda a mais ter- 

ititr niontuofa,agra, & quaíi 

do atai,el>'&: tão fechada de aruore- 

P°t nenhum caio lhe podia 

Aia CorTlunicar os feus rayos,nem a 

n^f^tura. Efta ferra dezia o Si- 

g0as
llSern diftancia de nouenta le- 

de rna° Cra pouoada, por carecer 

mas U-°s neceíTarios â agricultura, 

^abj ^ rner,te nas faldras debaixo 

clla 
aua bua disforme gente, que fe 

d0 ípf1130 Gigauhos,os quais viuen- 

de 0l 
llat'camente fe náo fuftentaó 

ií,
ato't:racoiifa fenão ío da caça do 

t0s 1L' ^ 
a^gllrn arroz que de cer- 

e lç China por mercancia 
aiiaõ mercadores de que fa- 

feis c,nSuenca ^egoasi pulemos 

Çtu 
1 las de caminho,ôc no fim dcllcs 

çntrr 1 

bel lo que lhes dauão. E que fe affir- 

maua pelos direitos que íe pagauaò 

deftas pelles nas alfandegas de Po- 

caííer & Lantau chegar o numero 

delias a vinte mil cates,& em cada ca 

te ou fardo íeííenta pelles, dondeie 

ve,fe o Similau falou verdade que o 

numero delias pelles chegaua a hum 

conto & duzentas mil, das quais a 

gente nos inuernos fe íeruia de for- 

ros de roupas,& de armaçaõ de cafas, 

& de cubertores de camas,de que có 

mummente, por fer o frio muyto 

grande,todos víauaò.Efpantado An- 

tonio de Faria do muvto que difto & 

doutras coufas o Similau 1 íe dezia,ôc 

muyto mais deftes Gi^auhos, & da 

disformidade dos feus corpos, ôc me- 

bros,lhe rogou que trabalha (Te todo 

o pofsiuel por lhe moftrar algú idel- 

les,porque lhe aífirmaua que o pre- 

zaria mais q ie lhe delle todo o tilou- 

ro da China,aq elle refpondeo: Bem 

vejo fenhor,quanto me iflò importa, 

aísi para me acreditar comtigo,co- 

mo para tapar a boca aos murmura- 

dores,q fe acotouellão quâdo me ou 

uem,mas porq por húa coufa creão a 

outra, antes que feja foi pofto falla- 

ràs comais de hum par delles, com 

tal condição q não fayas em terra,co- 

moategoratés feito, porque te não 

aconteça algum defaítre, dos muy- 

tos que cada dia aquy acontecem 

a mercadores que querem paííari- 

nharpor matos alheyos, porque te 

afirmo que com ningué eftes Gigau- 

hos trataó verdade,aísi pela nao ma- 

marem no leite, como por íua natu- 

JL, reza 



Tertgrindçoes de 

reza robufta & ferina os inclinar a fe bem fè não entenderão, o 

manterem de carne & Tangue como 

qualquer defíes bichos do mato. E 

indo nos afsi a vella ôc a remo ao lo- 

go da terra,vendo a efpeífura das ar- 

uores, a rudeza das ferranias, & do 

mato, & a multidão de monas, bo- 

gios,adibes,lobos,veados, porcos, ôc 

de outra muyta quantidade de ani- 

maes íilueftres,que correndo Ôc falta- 

do teciao hús pelos outros, ôc cò húa 

gaznada tamanha que em muvtas 

partes nos não ouuiamos com elles, 

com que tiuemos hum bom pedaço 

de pafíatempo, vimos vir por detrás 

de húa ponta que aterra fazia, hum 

moço íem barba com feis ou fete va- 

cas diante de ly,como que as pafta- 

ua,& accnandolhe o Similau ccxhúa 

toalha,o moço parou até que chega- 

mos bem aborda da agoa onde elle 

eftaua, & moítrandolhe húa peça de 

tafetá verde,aq diííe q eraó muyto in 

clinados,lhe pregútou por acenos íe a 

queria comprar, a q elle chegandoíe 

bem anos refpondeocom húa falia 

muyto defentoada, quiteu paraó fau 

fau,porem não fe íoube o que queria 

dizer,porq nenhum de quantos hião 

nas embarcações fabia falar nem en- 

tender aquella lingoagem. E fomen- 

te por acenos trataua o Similau a 

mercancia do que lhe moílraua. E 

mandandolhe Antonio de Faria dar 

obra de tres ou quatro couados de 

tafetá da peça que lhe tinhaó moí- 

trado, &íeis porcellanas,ellc tomou 

tudo com muyto aluoroço, ôc di£ 

fe, pur pacam pochy pilaca hunan- 

gue doreu, as quais palauras tam- 

moftrou muyto contente co qi#^c 

tinhaó dado, Sc acenou com a 

para donde tinha vindo, & deixar1 

do ahyas vaccas fe foy correndop3 

ra dentro do mato. Vinha efte 

ço vertido de húas pelles de tigrí 

com a felpa para fora, cos bra^s 

nus, defcalço, & fem couía r\cn^1 

na cabeça, ôc com hum pao 

na mão. Era bem proporciona 

nos membros, tinha o cabcllo 

to creípo, ôc ruyuo que lhe ^ 

quaíi pelos hombros, Ôc leria, 

comprimento, fegundo o c^e a, 

gús diíTcraó, de mais de dez p3 

mos. Deípoisdepaífado pouco 

de hum quarto de hora, tornou 

vir com hum veadç viuo ás 

Sc em fua companhia treze Pc* ^ 

oitohomés& cinco molheres, <j0 

tres vacas atadas por cordas, ^ 

lando todos ao íom de hum ata ^ 

que em que de quando em qlian 

dauão cinco pancadas, ôc dando 0 

i i maó') 
tras tantas palmadas com as 

dezião alto ôc muyto de/entoa ' 

cur cur hinau falem. Antonio de ^ 

ria lhes mandou moftrar cinco ^ 

feis peças, ôc muytas porcellanâ5^ 

raquecuydaífem que éramos ní 

cadores,que clles folgarão muyt0 . 

ver. Todas eflas peífoas alsi mac ^ 

como femeas vinhaó vertida^ 

húa mefma maneyra, fem aliei ^ 

ferença no trajo, fomente as Jtf° 

res traziaó nos buchos dos ^r'1^ 

húas groííàs manilhas de eftann°^ 

tinhaó os cabellos muyto mais c°' 

pridos q os homcs,âí cheyos ^[Cf 



te
0res COrno de efpãdana .1 que nefta 

er/a chamao lirios,& ao pefcoço era 

!ao l,a grande trabolhada de coti- 

asvermelhas do tamanho de caf- 

^- e °^ras- E os homés trazião nas 

. aoshuspaosgroííos forrados atè o 

^jyodasmefmaspellesde cj viníiao 

°s)era6 todos degeftosgrolíev 

r°kuflos,tinhaó os beiços gro£ 

°S>0? na''izes baixos & aparrados, as 

^ntãs grandes,& Jaó algú tanto dif- 

I1-
rm.es na grandeza do corpo, mas 

0 cato como cà fe cuyda dellcs,por- 

Antonio de Faria os mãdou me- 

n ^ uenhu achou q paflaíTede dez 

ci,a'd°S ^ mey°'fcnâo velho q 

ía~ e onze efcaíTos, & as molheres 

^as C nienos dez a^S"a couíaj 

roí|
St°dauia entedo q he géte muyto 

<\x 
lca & agrefte,& a mais fora de ro- 

dei SuanCas ategora fe tem 

flern rt0,n^ nas no^as conquiftas, 

^ outras nenhúas. Antonio dc 

P°rc l|ieS rna^ou dar tres corjas dc 

c|e o , nasj& húa peça de tafetá ver- 

(e' 
ÍIrn ccfto de pimenta, & elles 

3S todos no cháo, ôc có 

th a°S am^as leuantadas, ôc os pu- 

^omerradosdiírcra6.vumgl,ahileu 

<, guapâu lapaõ lapaó lapaõ, das 

ícrdeP^aurasle infirio q deuiáo de 

tie 
aSr5^ecimento,íegúdo osme- 

fe art.S C° S as diíTera6,porq tres vezes 

eljesa
erí1e^araó no chaó. E dãdonos 

grã(je
Sptres vacas ôc o veado, Ôc húa 

^r^j°lTlade celcas, tornara6 a di- 
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iodo 
s juntos cõ voz alta ôc delèn- 

r°ada 

Jn0cj0°-tras lr»uytas palauras a Teu 

r,c^ nao lembrao, mas q tam 

e nã° entéderaó: ôc deípois de 

elcarmos falladò por acenos cõ elles 

mais de tres horas, palmados nòs de 

os vermos a çjles,& elles de nos vere 

a nós, fe tornaraó a meter no mato 

dóde tinhaõ vindo,huiuando aofom 

das cinco pancadas do atabaque, ôc 

faltando de quãdo em quãdo como 

q hião cótentescoq leuauaó.Daquy 

íeguimos noíío caminho mais cinco 

dias pelo rio acima,nos quais fempi e 

os vimos ao longo da agoa, ôc ás ve- 

zes lauandoíe nus, masnãoque nos 

cõmunicallemos com elles mais que 

cila vez fomente. Paliada coda elta 

diíbncia de terra, que podia ler de 

quarenta legoas pouco m ;is ou me- 

nos,caminhamos al si à vella & a re- 

mo mais dezaílejs dias,íem em todos 

elles vermos gete nenhúa como cou- 

fa defpouoada; íó em duas noites en- 

xergamos hús fogos muyto pela cer- 

ra dentro. No cabo deites dias quiz 

noílò Senhor que chegamos a enlea- 

da do Nanquim, que o Sinulau nos 

tinha ditOjíSc com efperançaq daly a 

cinco ou féis dias veríamos o efíeico 

do nofio defejo. 

CJT. LXXllll 

Dos trabalhos que papamos neíla 

enfeada do j\(anquÍM9 & do 

que aquy nos fe* o Si- 

milau. 

" * » » * '•««! 

Hegados nòs a eíU 

enfeada doNanquim, 

Antonio de Faria foy< 

aconfelhado pelo Si" 

milau que por nenhíí 

L 2 cafo 
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cafo coníintifle moftrarenfe os Por- em tãto q fe não dana a cada homem 

tugucfes a gente nenhúa, porque ar- 

receaua que vendoos ouueíTe aluo- 

roço nos Chins, vifto como por a- 

quelle lugar nunca ate então fe vira 

gente eftrangeyra,porque ío elles ba- 

ílauão para darem razão do que lhes 

preguntaflem,& que leu parecer era 

também que nauegaflem antes pelo 

meyo da enleada que ao longo da 

ttrra,por reípeito da muy ta frequên- 

cia de lorchas &c lanteaas que conti- 

uuamente paflauão de hua parte pa- 

ra a outra,o "que afsi pareceo a todos, 

& afsi le fez. E auendo ja feys dias 

que faziamosnoíTo caminho ao ru- 

mo de Lefte Lesnordefte ouuemos 

vifta de húa grande cidade que fe 

chamaua Sileupamor, & caminha- 

mos para ella direitos,&ja com duas 

horas da noite entramos dentro no 

porto,o qual era hua fermofa angra 

dequaii duaslegoas em roda, onde 

vimos furtas grandifsima quantida- 

de de vellas, que ao parecer dos que 

as efmaraójferião mais de tres mil, a 

<]ual vifta nos meteo em tamanho 

temor que fem oufarmos a bulir em 

coufa nenhúa, nos tornamos a íayr 

muyto caladamente, & atrauefíando 

ã largura do rio,que podia fer de feys 

ou fete legoas, corremos por noíFa 

derrota ao longo de húa grande ca- 

pina o que nos reftaua do dia, còde- 

terminaçaõ de tomarmos algú man- 

timento onde o videmos mais a nofc 

fopropofíto; & porque então leua- 

uamos ja muyto pouco, & fe nos da- 

ua cõ muy ta regra, partamos treze 

dias de miiyca efterilidade & fome, 

maisq fós tres efcaíTos|bocadosdeaf 

roz cozido na agoa, fem mais oiKr3 

coufa nenhua. Cõ cfta miferia cheg3' 

mos a hús edifícios muyto antigoSil 

fe chamauao Tanamadel, nos-q113'5 

íaimos em terra húa antemenhaflV^ 

demos nua cafaq eftaua afaftada'1 

pouco delles,onde prouue a noíTo Se" 

nhor q achamos hua grade foma d 

arroz & de feijões, & muy tos potes o 

mel,& ades chacinadas,& cebollaSr 

alhos,& canas daçucar, de q nospr0j 

uemos bem à noífa vontade; a <]l,j 

cafa nos diíTeraò hús Chins que nf 

la tomamos, qeradefpeníãde 

cfprital q eftaua daly duas legoas," 

que fe prouião os peregrinos que p°f 

aquella parte paflauão em romaria 

viíitar os jazigos dos Reys.E torn3L 

nos a embarcar bé prouidos có y, 

mantimeto, cótinuamos nofla via^ 

mais fete dias, q fazia ja dousme„ 

& meyo q tinhamos partido de L^ 

poo; & ja nefte tepo hia Anton10 

Faria defeonfiado do que o 

lhe diílera,& muyto arrependi"0 

ter cometido aquella viagem, &3 

o cófeílou a todos publicament^R. 

rem como naquillo nao auiaja^ 

zerfenáo encomendaríè a Dc0.s\ ^ 

prouer com prudência no qi'e Iin . 

por diante,afsi o fez fempre co m11^ 

to esforço. E preguntando húa ^ 

nham ao Similau em que p*rí9 ^ 

fe fazia, lhe refpondeo muyt0 

de propollto, & como hornem 1^ 

tinha perdida a eftimatiua ?°rfru- 

tinha. nauegado,deq Antoni° ✓jo 

ria fe meteo em tata cólera, q ^ jjfl* 



. Ua adaga que tinha na cinta, o 

mC,a maCar5 k fe "ão meceraó no 

.. e}°i"nuytos homés,aconfelhando- 

, °,Ue tal não fizefíe,porque fe aca- 

c 
r'a perder.de todo,& refreando 

^Cao a cólera obedeceo ao confelho 

^ c eus amigos lhe deraò,mas toda- 

JUr nao tanco f°ra delia q deixaíTe de 
, ar)pondo a mão nas barbas,que fe 

Cn ^ 
a Cres dias lhe não moííraíTe o 

tjr^
an° ou defengano de fuás men- 

t.as' 0 matar às punhaladas, de 

t ^Similau ficou taó aíTombrado, 

cof °^° aclue^a n°ite íeguintcjcflã- 

aQ 
UlCosaolongoda terra,fe lançou 

VjJ'0 muyto caladamente,fem os da 

„uf° Atirem, lènao defpois do 

^ra ?rcnc^'^05em queo fizeraó fa- 

Pit ,i 0n'° Faria,o qual co fu- 

fy q^acflle^a noL,a ficou tão fora de 

Suafi perdeo de todo a pacie- 

o ' Porfe temer de algíi murim, 

do ri • comcÇaua ja de yr ordenan- 

c.!'v°11 matar os dous da vigia 
'O dpfriv. J U ^ 

Hii a y °4UC nacjuillotiuerao» 

geijf0 ^°§° em terra com c°da a 

-.mandou bufcando ate quaíia 

f0a .arn>fem o poder achar, nc pef- 

dçliç'lla Sue lhe pudcííe dar nouas 

barc^ í0rnandofè a recolher ás cm 

rrl3r: ^,°cs>achou dos quarenta & féis 

trj^ cyr°s Chins que leuaua, os 

ci°p ^ ^ous fugidos, que receofos 

tiara-
nS° ern que fe viao, determi- 

nianç 
tarn^em de fe faluar daquella 

Wla> que Antonio de Faria 

efic^ °-0S maiS C'Ue ac^ara® c° 
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fós as lagrimas erao as que fallauaó, 

& dauão teílemunho do q os íeus co- 

raçoés lentião. Porque ponderado bé 

o íucceíTo daquella hora,& acòfufao 

& grade perigo em q todos Te vião, o 

menos era perder o animo,o íi!o,& o 

entendtméto,cjuãto maisa falia E to- 

mandofe coníelho íobre o q ao diãtc 

Je deuia fazer,por hum grande efpa- 

ço efteueo negocio ítifpenío, fem fe 

tomar conclulaó nelle, pela muyra 

variedade & difíerença de pareceres 

que ahy auia,mas em fim fe allentou 

que todauia íeguiílèmos adiate com 

noílòintento,& ietrabalhaííe porto 

marmos o mais fecretamente q pu- 

deííè fer,pornão aluoroçarmos a ter« 

ra,quem nos diílelle a difiancia que 

podia auer daly à ilha de Calépluyj 

til 

lando 3ra° ta° paímados, que aper- 

Ceo e 
3S niaõs,& pondo os olhos no 

5 ^^udeceraõ de maneyra,que 

& que fe pelas informações q achais 

femos viífemosqerataõ facilo co-« 

metiméto delia como o Similaunos 

tinha ditojfoíTcmos adiante,& quan- 

do não, então nos tornaffemos pelo 

meyo da corrente do rio abaixo,por- 

que cila nos leuaria ao mar para on- 

de tinha ícucurfo. Concluydos ne- 

fie parecer, que foy por votos dos 

mais,feguimos noflo caminho adiate 

com afiaz de confufaó& temor, Sc 

tao entregues ao perigo da morte 

quanto o deíemparo em q nos via-; 

mos nos eftaua moílrando. Aquella 

noite leguinte, fendo quaíi o quarto 

da modorra redido, vimos no meyo 

do rio por noíía proa eítar húa bar- 

caça furta,dentro na qual,pelo grade 

aperto «Scneceísidade em q então e- 

ílauamos,nosfoy forçado entrarmos 

fem tumulto nem rebuliço algum, 

L 3 3c nella 



de trabalhos Sc medos,quantos atras 
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£ow0 chegamos a eSlailha de Ca- 

lem\>!uy>& da manejra, ordem > 

fitiofabrica delia. 

5Perigrinaçoes de 

& nella tomamos cinco homés q a- 

chamosdorrriindo,os quais Antonio 

de Faria inquirio cada hum por fy 

para ver fe concertauao todos nas ref 

poftas do q lhes preguntaua, às quais 

preguntas todos refponderaó que a- 

quella terra & paragem onde efta- 

uamos fe chamaua Tanquilem, da 

qualauiafós dez legoas de diftancia 

à ilha de Calempluy. E preguntan- 

dolhes miudamente por outras muy 

tas coufas neceíTarias a noíTa íãluaçaò 

& fegurança, a todas cada hum por 

fy refponderaó muyto a propouto, 

de que Antonio de Faria & todos os 

maisficaraó muyto fatisfeitos,& fo- 

bre tudo muyto pefarofos dos def- 

manchos paílàdos,porque bem fe en 

tendeo que fem o Similau que era o 

Norte da noíTa viagé, não podiamos 

fazer couía que foífe bem feita. Eíles 

cinco Chins leuou Antonio de Faria 

comfígo prefos a banco,& feguio por 

fua derrota mais dous dias & meyo, 

no fim dos quais prouue a noíTo Se- 

nhor que dobrando húa póta da ter- 

ra que fe dezia Guinaytaraõ deícu- 

brimos eftailhade Calepluy, a qual 

auia oitenta &tres dias que andaua- 

mos bufeando com tanta confufaò 

Obrada, como tei1^ 

dito,eíla ponta de ^ul 

naytaraójdercubri11105 

adiante obra de 

^ legoas húa terra raia?3 

modo delizira, íítuada no meyo 

rio, a qual, fegundo as moftf35 . 

fora, podia ler de pouco mais d 

húa legoa em roda. Antonio de 

fe chegou bem a ella com muyto3 

uoroço mifturado com nãopec|ucn0 

receyo,porq atê então não entendi 

ainda o grade perigo em que le nie' 

tera a fy & a todos, & fendo ja P3' 

íadas mais de tres horas da noite 

gio obra de hum tiro de berço dei'3» 

& como a menham foy clara, jun^5 

emconíelho todos os que para i> 

foraó chamados, aífentaraó qv 

como húa couía taò grandioía cotí^ 

aquella,& que de íy moítraua hu 

aparato & mageftade tamanha, n3 

parecia pofsiuel que eftiueíTe ícrn * 

gúa gente q aguardaífejlhes Parí^ 

bom confelho que com todo o 11 ( 

cio pofsiuel fe rodcaíle primeV1"0 r°/ 

da por fora para fe ver as entraa^ 

tinha,ou que impediméto p0^'3^, 

a nolía defembarcaçaó, & qz 

do o que fe viíTe fe determinará 0 ^ 

fe auia de fazer. Com efta refol^ 

fe mandou Antonio de Faria lel)J' 
ti C* 

& íem eftrondo nem rumo"' 

nhum fe chegou bem aterra, #r 

deandoa toda, a vio bem à fu* v° ^ 

tade,& notou particularmente n 

la tudo o que a viíía podia 

çar. Era efta ilha toda fechada ^ 

roda com hum terrapleno de ca11 

ria de jafpe de vinte & feis P ^ 



Fcmao Aiende^JPinto. 8^ 

et*i alto,fcico de lageastao primas & anãs muyto bailo fèrti outra nfiiíluF* 

^CiTl '1 íT/am >% J A M ^ ^ ^ J ^ _   
IY| Untadas,que todo o muropa- 

r
r
ecu húa íó peca.couía de que rodos 

jp p(1 . K 5 ' 

„ MPantarao muyto,porque ateen- 

tao não unhão villo em nenhúa par- 

lc,nern da índia, nem de fora delia, 

plaque íe pareceíTecom aquella. 

"cmuro vinha criado de todo o 

Undo do rio até chegar acima à agoa 

e'^ altura de outros vinte «Sc íeis pal- 

j^os^dc maneira que a fua altura era 

e cinqucnca & dous palmos, & etn- 

Clrt1ano andar do terrapleno em que 

'^uro acabaua a fua altura, tinha 

a borda da meíma cantaria roliça 

|0líl° cordão de frade,da groííura de 

,barril de quatro almudes que a 

j'ngia toda em roda, fobre a qual 

jJao alentadas húas grades de latão 

Pltas ao torno, que por quartéis de 

jClscrn leis braças fechauáo nus ba- 

j4jftes do meímo lacaó, em cada 

dos quais eftaua hum idolo de 

'°jher com luia bolla redonda nas 

a°s,que por então íe não pode en- 

Cn^er o que ido íígnificaua. Deílas 

o^des a dentro hia húa fileyrade 

jj ^diisiina quantidade de monftros 

Cl'ro coado,que a modo de dan- 

c°m as ínaós dadas de hús aos ou- 

jjls ^chauão toda a redondeza da 

i. >que, como digo, feria de quaíi 

I^ Wm roda. Deftes mõftruo- 

c|c
Sl ^osa dentro, pela meímaor- 

çn ^ fileyra em que elles cingiao 

tr
a . ra> auia outra de arcos, de o- 

^SniTsima cm que os olhos ti- 

1 a° aíTaz que ver,& em que fe de- 

^ tl,do o mais daquy para de- 

era hum boíque delarangeiras 

de aruore nenhúa,no meyo do qual 

eítauão fabricadas trezentas & feííen 

ta irmidas, dedicadas aos deoíesdq 

anno,de qus eíta gétilidade nas Tuas 

hiílonas conca grades patranhas caí 

reríficação de fua cegueyra. Mais aci? 

ma obra de hum quarto de legoa/o- 

bre humteíoquea terra fazia para 

a banda do Leite, aparecião hús edi- 

fícios com fete írontarias de cafas a 

modo de igrejas,todos dalto abaixo, 

quanto a viíta podiaalcaçar,cozidos 

em ouro,com íuas torres muyto al-» 

tas,que íegúdo o que parecia, deuiao 

de fer campanayros,& por fora duas 

ruas dearcosque cingiao eftes edifí- 

cios, os quais arcos erao do mefrno 

teor das iccc frontarias das cafas, 3c 

todos, desdo mais alto do eípigão 

dos curucheos até baixo cozidos em 

ouro,pelo qual de todos íe julgou cj 

deuia ifto de fer algum templo muy- 

to fumptuofo & de grandilsima ri-» 

queza. Defpois de ler bem vifta5c 

examinada e(lailha ou lizira, por et- 

tar,como diíTe, íituada no meyo do 

rio, Antonio de Faria íe determinou, 

inda que era ja tarde, de fayr em ter- 

ra, para ver fe podia tomar lingoa 

em algúa daqnellas irmidas, que o 

certificaííe do que lhe era neceííario 

íaber,porque íegúdo ainformaçaó cj 

tiueííe,aísi íe determinaria,ou em yr 

por diante,ou cm fe recolher, Ôc dei* 

xando aguarda ncceííaria em am- 

bas as embarcações,elle com quaren- 

ta foldados, & vinte eícrauos, tanto» 

de lanças como de arcabuzes,& qua- 

tro Chins que fabião a cerra;porque 

l4 
ja aly 
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ja aly tinhão ydo algíías vezes, para quebateíTe,elle o fez por duas 

nos encaminharem &feruirem dein- & de dentro lhe foy refpondido,ftj3 

terpretes,cometeoa defembarcaçaõ, louuado o Criador que efmaltou3 

& deixou o padre Diogo Lobato por fermofura dos Ceos, rodee por 

Capitão das duas panouras, por íèr & íãberey o q quer: o Chim rodeou 

homem fefudo, & de grandes cípri- a irmida,& entrou nella por húa Poí 

tos. E defpois de fer defembarcado ta trauelía,& abrindo a em que 

em terra, fem atè efte tempo fe ter ua Antonio de Faria, elle coni toda* 

vifto pefloa nenhúa, nem fentidoru- gente entrou dentro na irmida,#*' 

mor ou reboliço algum, fe meteo lo- chou dentro nella hum homem ^ 

go defte edifício para détro, por húa lho, que ao parecer feria mais decc 

de oito entradas que nelle auia,& en- annos,com húa veftidura de dai^' 

caminhou pelo meyo do bofquedo co roxo muyto comprida, o(\^cíl° 

laranjal,& foy demandar húa irmi- ícu afpeito parecia ler home 

da que defronte eftaua aparecendo, como deípois íoubemos que crâ,r 

obra de dous tiros de efpingarda do qual em vendo o tropel da gente, 

lugar onde deíembarcamos,na qual cou tão fora de fy que cahio de 

achou o que logo le verá. nhosno chao,& tremendo de pe>s ^ 

demaõs, não pode por então ta'13 

CJT. LXXVL palaura nenhúa,porem paliado htííí} 

r , grande efpaço em que a alccraç^ 

Como Antonio de Farta chegou a defte íobrefalto ficou quieta, &e" 

efla irmida5 do quepaf- tornou lobre íy, pondo os olhos 

fou nella. todos, com rofto alegre ôc p^°raí 

feueras,preguntou que gente erai^' 

Aminhando Antonio de ou que queríamos; o interprete l'11. 

Faria para a irmida que ti- refpondeo por mandado de 

n^a diante,co mayor íilen- nio de Faria,que elle era hum CaP1' 

cio que podia,& não fem algum re- tão daquella gente cftrangeyra 

ceyo,por não faber atè então o em q ral do rcynb de Siao,& que vind°t!í 

fe tinha metido,leuando todos o no- veniaga num junco leu comnii')^ 

me de Ieíu na boca, & no coraçao, fazenda para o porto de JLiamp^' 

chègamos a hum terreyro pequeno fe perdera no mar,do qual fe fato*1* 

que eftaua diante da porta,& inda a- milagroíamente com rodos aqllc \ 

te quy não ouuemos vifta de pefToa homés que aly trazia comfigo, ^ 

nenhúa,& Antonio de Faria, que hia porque prometera de virem ro'^1* 

fempre diante com hum montante ria a aquella terra fanta a dar loM^' 

nas mãos,apalpou a porta,& a íintio res a Deos pelo faluar do grande 

fechada por dentro,<3cmãdando a hu rigoem queíe vira,vinhaagoraa^ 

dos Chins que eftaua junco com elle, prirfuaproroefía, ôc juntamente^ 



vmha pedir a elle algíía coufa de ef- 

^°'a com que le tornaíle a reftaurar 

^e*ua pobreza,8c que elle lhe prote- 

ína que daly a tres annos lhe tor- 

cia dobrado tudo o que a^ora to- 

^aífe. o Hiticou (que afsi fecha- 

jj^uao irmitao) defpois de eftar cuy 

ando comíigo hum pouco no que 

°lU!ii'a,olhando para Antonio de Fa- 

jã lhe difíe.muyto bem tenho ouui- 

°° que diílèfte, & também tenho 

Cntendida a tua danada tencaõ em q 
Q|i|f i ^ 1 

j l"co de tua cegueyra,como piloto 

0 infcrno te traz a ry & a eíToutros 

^°ncaua funda do lago da noite, 

^rSUe em vez de dares graças a 

e°s por tamanha merce como con- 

as que te fez, o ves roubar, pois, 

J e8l,nto,fe afsi o fizeres,que efperas 

• 'e raça de ty a diuina juftiça no der- 

aeyio bocejo da vida ? muda eífe 

1 ^'lopropoííto, & nao coníintas 

^ e em teu penfamento entre imagi- 

. Çaõ de tamanho peccado,& Deos 

ara de ty o caftigo, & fiate de 

j ni que te fallo verdade,afsi me el- 

,avalha em quanto viuer, Antonio 

Fcmao Mendez Tinto. 

, tmquancu viucr, svmoiuo 

ar|a fingindo que lhe parecia bé 

^.c°níclho que elle lhe daua, lhe pi- 

Ih 1Tlllyt:o nao aga^a^ e> porq 

0 
Certifícaua que nao tinha então 

r° remédio de vida mais certo q 

'rm - ^lle v^n^a hufear: aque o 

as 
Ua°,olhando para o Ceo,& com 

^ ^aos leuantadas diífe chorando, 

fejas Senhor que fofres a- 

re 
na terra homés que tomem por 

edio de vida oífenfas tuas,& não 

^ c^rteza de gloria feruirte hum ló 

' £ deípois de eftar hum pouco 

penfatiuo & confufo có que via dia- 

te, tornou a pòr os olhos no tumulto 

& rumor que todos faziamos no de- 

(arrumar & defpregar dos caixões; 

& olhando para Antonio de Faria, q 

nefte tempo eftaua em pê encoftado 

ao montantejlhe rogou que fe alíen- 

taíFe hum pouco a par deile, o q An- 

tonio de Faria fez com muyta corte- 

íia & muytos comprimentos, porem 

nao deixou de acenar aosíbldados q 

continuarem coque tinhaó entre as 

maós,que era efeolher a prata que le 

achaua nos caixões de miftura cos of 

íos dos finados que também eftauão 

dentro,o que o irmitaô fofria taõ mal 

que duas vezes cahio eímorecido díí 

banco em que eftaua aííentado em- 

baixo, como homem que fentia a- 

quillo por ofíenía graue. E tornando 

pefadamente a continuar com An- 

tonio de Faria lhe diíle, querote de- 

clarar como a homem que me pare- 

ces difcreto,o em que confifte o per- 

dão do peccado em que tantas vezes 

me apontafte, para que nao pereças 

para íemprefern fim no derradeyro 

bocejo da tua boca. Ia que me dizes 

que a neceísidade te obrigou acome- 

teres delito taõ graue^ que tes pro- 

políto de reftituyr o que tomares an- 

tes que morras, fe a pofsibilidade te 

der lugar para iíío,farás tres couías q 

te agora direy, a primeyra he refti- 

tuyres o que tomares antes que mor-» 

ras,porque íe não impida de tua par» 

te.a clemencia do alto Senhor, a fe- 

gundajpedireslhe com lagrimas per- 

dão do quefizefte, pois he tão feyo 

diante da íua prefença, & caftigares 

poc 
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por ifíò a carne continuaméte de dia 

& de noite; & a terceyrapartyrescos 

léus pobres tão liberalmente como 

çomtjgo,& abrires as tuas maós com 

diícriçaò & prudência,porque o fe,r- 

i)o da noite não tenha que te arguyr 

no dia da conta. Epor efteconlelho 

tcpeço que mandes a efía tua gente 

que torne a recolher osoííos dos fan 

tos,porque não fiquem defprezados 

na terra. Antonio de Faria lhe pro- 

meteo que o faria afsi com muytas 

palauras de comprimentos, de que o 

írmitão ficou algum tanto mais quie- 

to, inda que não de todo latisfeiro. E 

chegandofe mais para elle, o come- 

çou de amimar,& afagalo com pala- 

uras brandas, & de muyto amor ôc 

cortefiajcertificandolhe que defpois 

ue o ouuira fe arrependera muyto 

e ter cometido aquelia viagem,mas 

que os fèus lhe deziao que íe fe tor- 

nafle o matarião logoj&queiftolhe 

deícobria em grande íegredo:a que 

clie reípondeo,queira Deos que íeja 

iífo aísi,porque ao menos não terás 

tanta pena como efloutros miniftros 

da noite, que como caes esfaimados 

me parece que toda a prata do mun- 

do os não poderá fartar. 

_ • 

CAT. LXXVIL 

jDo mais que Antonio de Farnf 

pajfou ntjla ermida ate fe 

embarcar. 

Efpois de fer recolhida to- 

da a prefa q aly auia,& mã- 

dada às embarcações,pare- 

1 

ceo bem a todos não fe bulir por en- 

tão com mais nada, afsi por nao fa- 

bermos a terra, como por íer ja qua'i 

noite, efperando que ao outro dia o 

poderíamos fazer mais à noíía von- 

tade; & querendoíè Antonio de Fa- 

ria embarcar, fe quiz deípidir pfl- 

meyro do ermitão, & o confolou c0 

boas palauras,dizendo,que lhe ped'a 

muyto pelo amor de Deos que nao 

íe eícandalizaíTe, porque lhe cettifi* 

caua que a muyta pobreza ein qlie 

fe via o fizera fazer aquillo que 

verdade não era de fua condição, ^ 

que defpois que fallara com elle, ar- 

rependido do que cometera fe <Jul' 

íèra logo tornar,porem que aquell^f 

homeslhe foraòàmão,& lhe jurara^ 

todos que o auiao de matar fe tal fi' 

zeíTe,& que por iífo conftrangido 

le do medo,fe calara & conííntira W 

quillo que claramente via ferram3' 

nho peccado como elle tinha dito,p® 

lo que leuaua determinado, tantoH 

íe viíTe defembaraçado delles,y' ^ 7 

go por efle mundo a fazer tanta pen1' 

tencia quanta entendia que lhe 

necefíaria para íatisfaçaô de 

nho crime. A que o ermitão refp01]' 

deo,praza ao Senhor que viuereyi1^ 

do íobre a fermofura de fuás crh'e 

las,que te não faça mal entenJer<-í 

tanto delle quanto moftras neíTas p,v 

lauras,porque teaffírmo que m")'*0 

mòr perigo corre o que ifto enten"c 

fe faz màs obras, que o ignorate lcl11 

ley aquém a falta do entendirrtf11^ 

eftá deículpando có Deos & co m11^ 

do. Aquy íe quiz entremetem^ pf'1 

tica hum dos noííòs por nome NL,n 

r Coei h°> 
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joelho, & lhe difTe que fe não aga- que não conientifTe cufpiremlhe o* 

^ue nnr r-sr» p»r»nr^ o *>11,» rrC. noílòs no altar,porque o fentia mais 

que tiraremlhe mil vezes a vida, a q 

elle refpondeo que afsi fe faria, & em 

tudo o mais que mandaífe feria logo 

feruido,de que o Hiticou ficou algu 

tanto confolado. E por fer ja muyto 

tarde,determinou Antonio de Faria 

de le não deter então aly mais, porc 

antes que fe recolhefTe, vendo que 

lhe era neceflario tomar informaçaò 

dalgúas couías importantes, para fe 

certificar dalguns receyosque tinha^ 

preguntouao ermitão que gente a- 

por tão pouco,a quem elle ref- 

P°ndeo; muyto mais pouco he o te- 

forque tu tés da morte, pois gaftas 

1 v,da em feitos tão çujos, quão çuja 

cu creyo que eftarà tua alma das por 

^s<Jefle munturo da tua carne para 

entro.E fe queres mais prata,como 

^oftras na fede de tua cobiça, para 

ella acabares bem de encher o 

arael do teu infernal apetite,nefiou- 

lras cafas que por ahy eftão acharas 

COrnquebem te enchas atè arrebe- 

*ares>& quiçá que não errarás, porq 

^a SUc por eífa que tés tomado às de 

?ra° inferno, vay também poref- 

Ucra, porque quanto mais pelole-> 

ares fobre tua cabeça,tanto mais de 

j^eHa irás ao fundo,como parece pe- 

, tuas mas obras de ty teftemu- 

lao. E tornando o Nuno Coelho a 

Vlcai\que lhe rogaua que tomafle 

,cl0 ern paciência,porque aísi o mã- 

Deos em fua íanta ley, o ermi- 

P° pondo a mão na tefta a modo de 

P^nco, & bulindo cinco ou féis vc- 

]|^S Cortt a cabeça,forrindofe do que 

íinha ouuidojhe refpondeo,Cer- 

i agora vejo o que nunca cui- 

cy que viífe nem ouuiífe, maldade 

^ natureza, & virtude fingida, que 

'Urtar & pregar. Grande deueíer 

) p cegueyra,pois cofiado em boas 

) 
ailras,gaftas a vida em taó mas o- 

tm
as,nãoíey fe gracejará Deos com- 

bO no dia da conta, & não o que- 

to
ndo niais ouuir,fe virou para An- 

. 10 de Faria, que nefte tempo ja 

t 
ai'a em pc,& com as maòs aleuan-» 

aslhe pedio com muyta efficacia 

ueria em todas aquellas ermidas,a q 

elle refpondeo que trezentos & lef- 

fenta talagrepos fométe, hum em ca-» 

da ermida, & quarenta menigrepos 

que os íeruiaó de fora,& os prouiaa 

de mantimento, & da cura dalguns 

doentes. E preguntadofe vinhaóos 

Reys da China a aquelle lugar algu 

anno,ouem que tempo,reípondeo q 

não,porque o Rey, por fer filho do 

Sol,elle podia abfoluer a todos,& nin 

guem o podia condenar a elle. E pre- 

guntado fe tinhaó aquelles ermitães 

alguamaneyra de armas, reípondeo 

que não, porque os que pretendiaò 

caminhar para o Ceo, não lhes erao 

neceíTarias armas para oíFender, fc- 

não paciência para fofrer. E pregun- 

tado porque caufa eftaua aquella 

prata naquelles caixões de miftura 

com aquelles oíTos, diííè que porque 

era efmolla que aquelles defuntos 

leuauaó comfigo, para là no Ceo da 

Lua fe valerem delia cm fuas necek 

fidades. Edeípoisdelhe preguntare 

outras muy tas coufas,preguntando~ 

- - lhe 
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lhe vltimamente fe tínliaò molhe- 

res,reípondeo que os que ouueíTem 

de dar vida à alma lhes era muyto 

neceííario não gaitarem dos deleites 

da carne,porque claro eftaua que no 

fauo doce domelfecriaua a abelha 

que picando efcSdalizaua,& magoa- 

na aos que o comião. Antonio de Fa- 

ria abraçandooentão, & pedindolhe 

muytos perdoes ao feu modo,que el- 

les chamão de Charachina fe veyo 

cmbarcar jaquaíi noite,com deter- 

minarão de ao outro dia tornar aco- 

meter as outras ermidas, onde tinha 

por nouas que auia húa muyto gran- 

de quantidade de prata,& algus Ído- 

los douro, mas nofíos peccados nos 

tolherão vermos o eífeito difto que 

com tanto trabalho & rifco das vidas 

tínhamos procurado auia paflante 

de dous meíes & meyo, como logo 

fe dirá. 

ÇAT. LXXVlll. 

Qomo esia primeira noite fomos 

fentidosporque caufa, 

do mais que focedeo 

fobre i/o. 

| Efpois de fer embar- 

cado Antonio de Fa- 

ria,& nòs todos com el 

le,que feria ja quafí ás 

Aue Marias, nos paf- 

famosaremoà outra parte da ilha, 

Sc furtos delia obra de hum tiro de 

falcão, nos deixamos afsi eftar atè 

quafi meya noite, co determinação, 

como ja atras diíle, de tanto que ao 
fe. - ■   . W ■ » •— - I - ' —f - • „ , 

outro dia foflc menham tornarmos 

a fayr em terra, & cometer as capei' 

las dosjazigosdosReys quc.eílatiao 

de nòs menos de hum quarto de le- 

goa,para nêllas carregarmos ambas 

as embarcações, o que quiçá pudera 

muyto bem fer fe nos fòuberamos 

negocear,ou Antonio de Faria cjuife- 

ra tomar o coníelho que lhe dauaOj 

o qual foy que pois atè então não fi- 

ramos ainda fentidos, que trouxe^ 

coníigo o ermitão, porque não deífc 

recado na cafa dos bonzos do que ti" 

nhamos feito,o que Antonio de fo' 

ria nao quiz fazer,dizendo que feg11' 

ro eftaua diflo,afsi por ler o ermi^0 

rão velho como todos viamos, coitfO 

por fer gotoío,& ter as pernas tão i*1' 

chadas quefè não podia ter 
nellas, 

porem não foy afsi como el íc cuyi'a" 

ua,porque o ermitão tanto que 

vio embarcados (fegundo o,que ue'" 

poisfoubemos) afsi tropego cotaoe" 

ftaua, fe foy em peis & em mãos a 

outra ermida,que diftaua da lua poU 

co mais de hum tiro de befta, 8c ^ 

conta ao ermitão delia do que "lC 

tínhamos feito,& lhe requereo q P^15 

elle fe não podia bolir por caufa o* 

íua itropefia/oífe elle logo darreb** 

te na cala dos bonzos, o que o oUcl° 

ermitão logo fez.E nós também o*1' 

de eftauamos o entendemos \o$0i 

porque íendo paíTada húa hora 

pois da meya noite,vimos encima 

cerca do pagode grande dos jazigoS 

dos Reys,húa muyto comprida\&i 

reyrade fogos, como que faziao 

nal,& preguntandoaosnoffos Ch>,lS 

cjue lhes parecia aquiiJo, reípo^ 

1 ^ 
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rao todos quelem falta nenhúa cra- 

vos fentidos, pelo que nos aconfe- 

^íão que fem mais detenha nos fi- 

picnios logo à vella. Diílo fe deu 

°S° rebate a Antonio de Faria, que 

eltc tempo eftaua dormindo,o qual 

ac°rdou logo muyto depreíTa,& lar - 

gandoocabo por mão fez tomar o 

rem°A afsi como pafrriado fe foy di 

reit0 a ilha,a ver fe fentia nclla algúa 

Janeira de aluoroço,& chegando ao 

Caiz,ouuimos grande eftrondo de fi- 
hf*. C 

j sue íe tangiâo em todas as ermi- 

as>& dc quando em quado rumor 

f §ente,a que os Chins diííeraó, fe- 

Ullfir • • ** 

r, >na° tens jamais que ver ne que 

. er,acolhete pelo amor de Deos,& 

na°fejascaufa de nos matarem aquy 

^tQdos: porem Antonio de Faria, 

err> fazer cafo do que elles deziao, 

P°u em terra com íeis homés dc 

^ Paclas ôc rodellas, & fubio pelas ef- 

^sdo-caiz acima quafi afrontado 

°ra de ly, & fubindo defatinada- 

por cima das grades, de cj to- 

alha,como jadiííè, era cercada, 

r 
rrc° como doudo de húa parte pa- 

;a°utra, fem íentir coufa algua, & 

a^
rtlandofe às embarcações muyto 

°ntado,praticou com todos íòbre 

S^enifto fe deuia de fazer, & deC 

ç||
ls ^_e fe darem muy tas razoes, que 

c nao queria aceitar,lhe fizeraõ os 

CnJ1S^os foldados requerimêto que 

arr 
t0(^0 ° ca^ íè partifle logo,& elle 

w e^e°fo de auer algum motim,ref- 

ra f ^Ue ° fa"a>mas Sue Pa~ 

íabUa 'lonra ^e conuinha primeyro 
^ er o de que auia de fugir, & q por 

ai° lhes pedia muyto por merce^ 

mde^JPwto. Sy 

o quifedem aly efperar,porque que- 

ria ver fe podia tomar algúa lingoa 

qo certificaííe mais na verdade de- 

lia íbfpeita,& que para iífo lhes não 

Dedia mais de eípaço que íó meya 

lora, viílocomo ainda auia rempo 

para tudo antes que foíTe menham.E 

querendolhe algús dar algúas rezoes 

contra ifto,as não quiz ouuir,mas dei 

xandoos afsi a todos com lhes tomar 

primeyro as menagés, ôc lhes dar ju- 

ramento nos fantos Euangelhos, fe 

meteo cos féis que leuaua por den- 

tro do aruoredo do bofque, ôc cami- 

nhando por elle mais de quatro tiros 

de efpingarda,ouuio diáte tanger hú 

fino,& atinando pelo tom onde era, 

foy dar níía ermida muyto mais no- 

bre & rica que a outra em que o dia 

dantes tinhamosentrado, na quale- 

ftauaodous homés quafi $mbos de 

húa idade,veítidos em trajos dereli-< 

giofos, & com fuas contas ao pefeo- 

ço,por onde infirio q eraò ermitães, 

& dando nelles de fupito os tomou a 

ambos,de que hum ficou tão pafma" 

do que muyto tepo não falouapro- 

poíito. Dos noíTos feis os quatro en- 

traraó na ermida, ôc apanharaò do 

altar hum idolo de prata de bom ta- 

manho,com húa mitra douro na ca- 

beça,& húa roda na mão, q não fou- 

bemos determinar o que fignificaua, 

& tomarao mais tres candieyros de 

prata com fuas cadeas muyto com- 

pridas; ôc tornandofe Antonio de Fa 

ria a recolher muyto depreílã, cos 

dous ermitães quaíi arafto,&com as 

bocas tapadas, chegou onde as em- 

barcações eíUuão,& recolhido nellas. 

fe fez 
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fe fez logo á vella com muyta preí- fer ja muyto velho,pelo que rodos os 

 o. •_ r* ✓ . I 
ià,& fe foy pelo rio abaixo, & fazen- 

do preguntas a hum dos dons q hia 

mais em feu acordo,& cò grandes a- 

roeaças fe mentiíle, reípondeo, q era 

verdade que hum fanto homem dc 

húa daquellasermidas por nome Pi- 

lau Angiroo, chegara ja, muyro de 

noite à caía do jazigo dos Reys,& ba- 

tendo muyto apreíladamente à por- 

ta dera hum griro muyto alto dizen- 

do: O gentes triftes & eníopadas na 

bebedice dofono da carne, que pro- 

feílaftes com juramento folenea ho- 

ra da deoía Amida, premio rico de 

noflo trabalho;ouui,ouui,ouui,o mi- 

ferauel que nunca nacera, íabey que 

faõ entradas gentes eftrangeyras do 

cabo do mundo com barbas compri- 

das, & corpos de ferro, na cafa dos 

yinte & 1'cte pilares,de que hum ían- 

to homem que me ifto difle era vafc 

íourádo chaò,& roubando nellao 

tiíouro dosfantos, botaraócom def- 

prezo feus olfos no meyo da terra, Sc 

os contaminaraõ com efearros po- 

dres St fedorentos, dando muytas ri- 

íadas como demonios obftinados& 

contumazes no primeyro peccado, 

pelo que vos requeyro que ponhais 

cobro em voíías peíTòas, porque íè 

diz que tem jurado de corno for me- 

nham nos matarem a todos, & por 

jííò ou fugy, ou chamay quem vos 

focorra,pois por ferdes religiofos vos 

não he dado tomardes na mão cou- 

ía que tire íangue, a cujas vozes toda 

agente acordou, & acodindo rijo á 

porta,oacharaò quafi morto deita- 

do no cbao.de triíieza & canfaço por 

grepos Sc menigrepos fízeraó os fou 

gosque viftes,&a grande preííaroa* 

daraó logo recado às cidades de Cor 

pilem,& Fumbana,paraque có niuy- 

ta breuidade acudiílem com toda 4 

gente <jue fe pudeíle ajuntar,'jfidap^ 

JidaíTem toda a terra para que 

o mefmo, pelo que fem duuida vos 

atfírmo que não tardaraõ mais c|uC 

em quanto íe ajuntarem,porque pe> 

lo ar,fe puder fer,virão voando co& 

tanto impeto como açores esfain13' 

dos quando lhe tiraõ as prifoes; 

beyque efta he a verdade de tudo o 

que palia, pelo qual vos requeyr<n 

nos deixeis yr,& não nos mateis,p01-* 

que fera mor peccado que o que 

temeometeftes. E lembreuosq n°s 

tem Deos tomado tanto à fua contf 

pela penitencia que fazemos/] q113 

nos vè todas as horas do dia, &tr'1' 

balhay por vos pordes em 1 "s\uo$ot* 

que vos affirmoque a terra,o ari°s 

ventos,as agoas, as gentes, os gd°S) 

os peixes,as aues,as eruas, as prantj15' 

& tudo o mais que hoje he cràfy 

vos ha de empecer, & morderuos ^ 

to fem piedac e, que ío aquclle 

viue no Ceo vos poderà valer. 

ti ficado Antonio de Faria da v&yK 

de defte negocio pela informado ^ 

efte ermitão lhe dera, fe foy l°g° [ 

grande preffa pelo rio abaixo, 

nando as barbas, Sc dando muy^ 

bofetadas em fy por ter perdido p°^ 

leu deícuydo Sc ignorancia bua ^ 

manha coufa como a que tinha 

cometido, fe chegara coin 

ellaaocabo. . „ 

' * cAlt 
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CAT. LXXV11LL xinacau, que cílaõ em quarenta & 

C°>no nos perdemos na enfeada do 

^{auqmm^ do cjuepajfa- 

mos dejpois cíijjo. 

Ete dias auia ja que fa- 

zíamos noíTa viagem 
C7 

pelo meyo da enleada 

do Nanquim, para có 

a força da corrente ca- 

charmos mais depreda,como que 

^0nella tinha fua íaluaçaó,porem to- 

0s tão triíles & defeontentes, que 

°m° homesforade fy nenhum de 

s tallaua a propoíito, quando che- 

| j^osa húa aldea que le chamaua 

a °Sl,crim, &como ainda aly não 

lanouasde nós,nem donde vinha- 

0s>lLirgimos no porto delia, & deí- 

ls de nos prouermos de algú mã- 

^ fnc°> & nos informarmos difsi- 

^ lamente do caminho que auia- 

j °s de leuar, nos partimos daly a 

horas, 8c o mais deprefla que 

^ e,^os entramos em hum eíleyro 

^ nos íegnido de gente que a eníea- 

^ P°r onde tínhamos vindo,que fe 

j^^aua Xalingau,pelo qual corre- 

^ ^ais noue dias, nos quais cami- 

r**<* cento & quarenta legoas, & 

da a entrar na mefma enfea- 
4(jo\U • • » 

A>|anguim, que ja aquy era de 

Vçj 
e dez ou doze legoas de largo, 

Í0s rím°s Por noíTa derrota có ven- 

^ . cltes de hum bordo no outro 

HlÇ f» 
^ Clezedias.,& bem enfadados do 

ll^rnt0 tra^a^° & medo Sue Pa^"* 

Ja com pouco mantimen- 

) endo à vifta das minas de Con-* 

hum grãos,& dous terços,nos deu hú 

tépodoSul, aque os Chins chamao 

tufaó,taó forte de vento, & çarraçaó 

& chuueyros, que não parecia couía 

natural} & como as no/Tas embarca- 

ções eraó de remc,& não muyto gra- 

des^ baixas, 8c fracas, & fem rnari- 

nheyros,nos vimos em tanto aperto, 

que quaíi defeonfíados de nos po- 

dermos íãlu^ir, nos deixamos yr aísi 

rolando à coita, auendo por menos 

mal morrermos entre os penedos, q 

afogados no mar j & fegumdo nòs 

com eíle propofico nolTo caminho, 

fem podermos effeituar efte mifera- 

uel intento, que então eícolhiamos 

Dor menos mao,& menos trabalho- 

o,nos faltou o veto ao Nornoroeíte 

ja fobola tarde com que os mares fi- 

caraó taó cruzados, 8c tão akos na 

vaga do efcarceo, que era couíà me- 

donha de ver. Com efte medo co- 

meçamos a alijar quanto trazíamos, 

8c foy tamanho o defatino nefte ex- 

cefsiuo trabalho,que atè o mantimé- 

to & os caixões da prata íè lançaraó 

ao mar, 8c apos ifto cortamos tambe 

ambos os maftos, porque ja a efte te- 

po as embarcações hião abertas, 8c. 

corremos afsi a aruore Teca o q mais 

reftauado dia, 8c lendo quaílmeya 

noice, ouuimos na panoura de An- 

tonio de Fana húa grande grita de 

Senhor Deos mifericordia,por onde 

imaginamos que fe perdia, 8c acu- 

dindolhe nós da noíTa com outra pe- 

lo mefmo modo, nos não refponde- 

raó mais como que eraó ja alaga- 

dos, de que todos ficamos taó pafc 

mados, 
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amados 8c fora de nós, q hua grande 

hora nenhum falou a propoíico. Par- 

lada nefta aflição & agonia aquella 

trifte noite,húa hora antes que ama- 

nheceílè, nos abrio a noíTa embarca- 

rão por cima da fobrequilha, com q 

logo cm prouifo nos creccraó oito 

palmos dagoa,de modo que íèm ne- 

nhú remedio nos hiamos ao fundo, 

por onde ja então prefumimos que 

era noílo Senhor feruido que tiuefsc 

aly fim nollàs vidas & noííos traba- 

lhos. Tanto que o dia foy de todo 

claro, & defeubrindo ja todo o mar 

náo vimos Antonio de Faria, acaba- 

mos todos de pafmar de maneyra, q 

nenhum de nós teue mais acordo pa- 

ra nada. E continuando nefte traba- 

lho & agonia atèquaíi as dez horas, 

com tanto medo &c defauenturaqua 

to me não atreuo a declarar com pa- 

lauras,viemos a dar àcofta,& meyos 

alagados nos foraõ os mares rolan- 

do ate húa ponta de pedras que efta- 

11a adiante,na qual,em chegando, co 

rolo do mar nos fizemos logo em 

pedaços,& pegados todoshús nos ou- 

tros, cõ grande grita de Senhor Deos 

mifericordia, nos faluamos dos vin- 

te & cinco Portuguefes que éramos 

os quatorze fomente,& os onze fica- 

raó aly logo afogados cõ mais dezoi 

to moços Chriftaõs,& fete Chins ma 

rinheyros, & efta deíãuentura íoce- 

deo húa fegunda feyra cinco do 

mez de Agofto,do anno 1542. 

pelo qual noílo Senhor 

feja louuado pera 

ra íempre. 

CAT. LXXX. 

T>o mais que nos focedeo] de/pois 

deste miferauel naufrágio. 

Stes quatorze PortU' 

guefes que efeapam05 

pela miíèricordia de 

noífo Sen h or lei u Chri 

fto, eftiuemos todo 4- 

quelle dia & a noite feguinte chora' 

do o noílo trifte fucceíIo,& o mifcra' 

uel eftado cm que nos viamos, íeff1 

nos fabermos dar a confelho,aísi P°r 

íer agra a terra & de grande lerrani*) 

como por atè então nao termos V' 

fto peífoa a que pudeíTemos pregufl' 

tar por coufa algua. E tomando co|J' 

felho fobre o remédio que nefte [C 

po,& nefte trabalho podiamos ter. 

aflentou que nos meteíTemos pc 

terra dentro,porque claro eftaua<j11^ 

ou ao perto,ou ao longe, nao p°dl' 

mos deixar de achar algúa gcntc^11^ 

por catiuos nos deíTe de comer ífC ' 

noílo Senhor foíle feruido de n°5^ 

cabar ou a vida ou o trabalho. 

efta determinaçaó nos fomos r 

nhando ao longo de húa ferra,# ^ 

pois de termos andado feis 01 c 

legoas, defcobrimos da outra pa 

hum grande pauldagoa, qi,anr(Mie 

alcançauaa vifta, fem adiante oe 

vermos mais outras moftras de c 

ra nenhúa,pelo que nos foy for<53 

tornarmos a voltar,& irmos 

dar o lugar onde nos tínhamos p 

dido,ao qual chegamos ao outro 

ja quaíi foi pofto,& achamos na P ^ 

ya todos os noílbs que o lY,artlj(?s 
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^dos fora,(obre os quais fizemos 

^ n°l]o hni trifte pranto,& ao outro 

«iiefC^a IT5cn^am os enterramos na 

erA'P°rque os tigres, de que a terra 

r 1,luyto pouoada, os não comeí- 

ai,naqual obra, com aífaz de dor 

djí a^°,gaftamos a mayor parte 

j- laiporq como clles por todos e- 

1)0 tr'nta & leis, & o fedor delles era 

^ lncornportauel, por eftaréja muy- 

^tlresôc corruptos, ôc nòs não ti- 

to 

as'
amps outros inftrumentos íenao 

fomente, com q arranhaua- 
^a6s li 

c 
nos lugares onde faziamos as 

^.gaíhuamos em cada hua quaíi 

ia/1 '10ra* ^eíp°isde ferem enter- 

fei °s e^es defuntosjnos fomosapou- 

11 nÇim charco dagoà, no qual 

u^etVlos até quaíi a menham com 

tioíf° ^°s c'ores> da.c\uy feguimos 

0caminho contra o Norte, por 

a|J0s brenhas tao eípeílas, q em 

lb 'ls.P^es aspaffauamoscó muy- 

ífija . I10» aísi caminhamos tres 

\ 'lCCc^eS:lrmos a ku efteyro^em 

Pe!]Ca at^ entao auermos vifta de 

a'gúa,& cometendo paílalo a 

primeyros quatro que fe la- 

foraõ tres Portugue- 

p0r- 
11111 moço, fe afogarão logo, 

tóc°naohiaoja muy to fracos ôc 

a^or '5a^OS5 & ° eíleyro era largo,& 

^ agoa grande,nao os aju- 

a, ^l'Sa cios brados a remar mais 

lÇst
e J1"1 ^rço do rio: eftes Portugue- 

r^
Uos tres erão homés muy to ho- 

ii0 
S,<^ ^0l>s delles irmaós,hum por 

C^cl^Barboía, ôc o outro 

jar1^*rboíà)& o terceiro era pri- 

1 chamaua F racifco Bor 
r-— w "»• 

ges Cayciro,& todos tres naturaes de 

Póte de Lima,& de muyto boas par- 

tes, aísi no esforço, como no mais 

preço cie fuas pelicas. Os enze que 

ficamos,có mais inda tres moços,ve- 

do o miferauel fucccílo de noííos có- 

panheyros, & como cada hora nos 

hiamos diminuindo poucos a pou- 

cos,nos pufemos a lamentar có affaz 

delufpiros& lagrimas,afsi o que da- 

quelles tínhamos vifto, como o q eí- 

perauamosq ao diante foííe de nòs. 

Paílàda aísi efta clcura noite entre 

chuuas,ventos,frios, lagrimas, &fuf- 

piro?,prouue a noífo Senhor q antes 

qucfoíTe menham vimos contra a 

parte deLefte hum fogo muyto gra- 

de,& como o dia foy aclarado, mar- • 

cados por fracas eftimatiuas dalgús q 

ainda hiao para iíío, começamos a 

caminhar direytos ao fogo,encomé- 

dandonosaaquelle Senhor omnipo- 

tente, do qual fó efperauamos o re~ 

médio dos males ôc trabalhos em q 

nos viamos. E cótinuando ao longo 

do rio efta noffa trifte jornada emq 

gaftamos a mayor parte do dia,che- 

gamos quafi foi poíío a húas roças 

dc mato, em que cinco homes anda^ 

uao fazendo caruao, chegandonos 

então a elles, nos lançamos aos ícus 

peis, ôc lhe pedimos por amor de 

Deos,q nos encarainhafse para algíí 

lugar onde foliemos remediados do 

mal em q nos viaõ, a q hú delles refc 

pódeo,oxalànaóíora mais q hum fó 

mal q era mataruos a fome,mas vejo 

em vós tantos que para vos cubrir 

eflas carnes que trazeis tao chagadas 

naó baftaó quantos íacos aquy te- 

—' M ™°s? 
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mos, mas a boa vontade nos receba tinhaó a feu cargo, os quais nos ag3' 

Deos,por cujo amor vos daremos hú 

pouco de arroz q tínhamos para cear, 

& agoa quente para beberdes, q vos 

íiruirà em lugar de vinho, cò a qual 

paliareis efla noite, fe vos a prouuer, 

mas o milhor ícrâ,inda que íêja com 

algum trabalho, paliardes adiante a 

aquelle lugar que acolá eítáaparecé- 

do,onde achareis hua albergaria que 

ferue de agafalhar peregrinos que 

por efta terra caminhão concinuame 

te.Nós lhe agradecemos entaõ muy- 

too feu bom zelo, & a caridade CO 

que nos cratauão, & lhe aceitamos a 

efmola do arroz, de que cada hum 

de nòs comeo los dous bocados,por- 

que era táo pouco que naó abrangco 

amais, & íem nos mais determos 

nos delpidimos delles, & pelo cami* 

nhoque elles nos inlinaraó começa- 

mos a caminhar para o lugar onde 

cítaua a albergaria, có aquella pref- 

fa que as noíTas fracas forças nos con- 

íentiaó. 

CA T. LXXXL 

Como chegamos a hua aldea onde 

eftaua cjta albergaria5 & do 

que nella pajjamos. 

A feria hua hora de 

noite quando chega- 

mos ao lugar onde efta 

ua eíta cala da alber- 

garia,^ era hua aldea 

pequena,# nos fomos logp a ella, & 

nella achamos quacro homés que a 

vy •• Jt V V» «Ml J VW vj - 

falharaó com muyta caridade.Ec0 

moao outro dia foy mcnham'105 

f(\9 

\ preguntarao que géte éramos,ou1- ^ 

mo vínhamos daquella maneytf> 

que refpondemos que éramos 

geyros naturais do reyno dc Siao, 

que vindo do porto de Liarop°°P^ 

ra a pefcariado Nanquim, nospcf 

déramos com hua grande tormellt 

auia quinze dias,fem faluarmos tf* 

que aquellas miferaueis carnes * 

chagadas & nuas como as vião- £ 

les nos tornarão a preguntar <]' 

determinação era a nolla, ou Pjr 

onde queriamos yr, a que refpolH ^ 

mos que para a cidade de ^ 

quim,para dahy por remeyroS 

lanteaas,nos irmos para Cantai0 

paraComhay, onde os nolfas Jjjj 

turais, com licença do A)^° , , 

Paquim fazião (nas fazendas e 

baixo do feguro & verdade do 

lho do foi, liao coroado no tr°°5 

cio mundo, pelo que lhes pedi^p 

pelo amor dc Deos, que nos dei*'1 ^ 

fem eftaraly naquella caía ate c0° 

ualecermos, & termos forças p3^ 

podermos caminhar, & nos deí'el. 

algúa maneyra de veílido 

çubrirmos, elles todos quatro 11 ^ 

reíponderaó,razão he queie de^ 

las voílas nuas carnes o ql,e 

tantas lagrimas nos pedis, masaCt 

ao prelènte eílá tão pobre, que', 

nos fará não cumprirmos de t° ^ 

com a noíla obrigação, mas o cl11^ 

podermos tudo faremos de j 

boa vontadej então nos leuaraó,a 

núscomo cílauamos.portodo ol^ê'1 

r que 



cin< 

me 
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^ I ^ ^ # quarenta ate cia- mundo não pode darcoufa que boa 

feja por fer pobre & miiero,& Deos 

he muyto rico, ôc amigo dos pobres, 

q com humildade ôc paciência o lou- 

uáo na aflição de fu a pobreza, o mu- 

do vingatiuo,& Deos paciéte, o mu- 

do ruym,& Deos muyto bó,o mun- 

do comedor,& Deos abílinéte,o mu- 

do rcuoltoío & murmurador,&Deos 

pacifico & fofredor,o mundo menti- 

rofo&trapaceyro para osq faò léus, 

ôc Deos verdadeyro ôc claro, ôc doce 

&fuaue aos recolhidos na lua ora- 
i 

çaó,o mundo íenfual 3c aparento, ôc 

Deos liberal ôc limpo íòbre toda a 

limpeza do foi Ôc das elhellas, ôc de 

outras eílrellas muyto mais exccllé- 

tes q eítas q vemos, as quais aísiítem 

cõtinuaméce d iate da face do ícu rei- 

plandor,o mudo cheyo de diueríàs o- 

pinioésno falfo fumo de Tua vamglo 

ria,& Deos puro ôc cóftantc cm' Ília 

verdade paraq fépre por elle tenhão 

gloria os humildes ôc limpos de cora- 

ção,o mundo doudo ôc ignorante, ôc 

Deosíábeduria pura de toda a verda 

de.E por iílò,amigos meus, inda que 

vos agora vejais defía maneyra, não 

defeofieis de íiias promeíTas,porq vos 

certifico qfe de vofía parte o não def 

merccerdes,qelle da fua nao falte,por 

|jl|erita vezinhos,pouco mais 011  

& íegundo o q viamos nelle, de 

JC|? niuyto pobre q viuia por leu tra 

t 
a nos tiraraò de elmola dous 

3cis Crn dinheyro, ôc hum mevo ía- 

frr a^roz' & húapouca de farinha, 
cljoes,& cebollas, ôc alsi mais al- 

&Llnri veflido velho, com quepobre- 

^ ente nos remedeamos, ôc dà meia 

a albergaria nos derao outros dous 

prata,&; de ficarmos aly fe ef- 

çJ
ar*°> dizendo q não era coftume 

arem aly os pobres mais que tres 

cinco,eirado fc foflem homés 

^°er>tes,ou molheres prenhes, aque 

poderem caminhar fem perigo, 

(|._
0 SLlal elles por nenhum cafo po- 

^Pre íè tinha muyto reípeito por 

elo 
• * 

tio ° ^Ue^rar e&e regimento que an- 

^S'|tiiente fora feito por pareceres 

^ l0rnés doutos &religiofòs, mas q 

fe ^ a tres legoasnúa villa grande q 

latnaua Sileyjacau, auia hum eí- 

rnuyto nco^m que recolhiao 

aa maneyra de pobres, no qual 

,attios fer curados muyto milhor 

brç naSu.eíle que era pequeno ôc po- 

^ c°nforme ao lugar onde eftaua, 

parai fio nos darião húa carta 

^ Cllcomenda afsinada pelos dair- 

locj11 ' Pe^a nos recolheriáo 

t0 Jí* lhe agradecemos nos muy- 

de^
eridolhe que folie pelo amor 

dos C°SjaSL,G hum velho q era hum 

PeiJ;atro'rerPondeo'Por e^c ^re^ 

az' 

Cn5^tes,afsi nas obras, como nas 

^dlrrw   . r     

l 71   

. ôc não pelo do mundo, 

t0 ^fP
c_°s & elle.eftão fempre muy- 

'S°es com q as fazem, porque o 

q nuca faltou aos feus,inda q os cegos 

do mundo tenhão para fy o contra- 

rio,por cauíà da afliçaó com q a mi- 

fera pobreza continuamente os aba- 

te, & o mundo os defpreza. E dan- 

donos a carta de encomenda para o 

efprital, nos partimos com elia ja 

quafi ao meyodia,& chegamos à vil- 

la húa hora ou duas antes do foi 

M i pofto, 
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podo, & nos fomos logo direitos à 

cafa do repouío dos pobres,porq aísi 

lhe chatnão os Chins, inda que eu 

aquy,por me entenderem,lhe chamo 

cíprital,como fe cuftuma entre nós; 

& dada a carta que leuauamos aos 

canígores da irmandade, que então 

cftauão todos juntos a húa mefa del- 

pachando os negocios dos pobres,el- 

íes a tomarão com húa noua cerimo- 

nia de acataméto, & madarao ao ef- 

criuãoque a leíTe, o qual fe ergueo 

lopo em pc,& có voz entoada a leo 

perante todos, os cj eftauão â mefa, 

cuja forma era a feguinte. Nos os 

mais pobres dos pobres, indinos de 

feruir efte fenhor cujas obras iaó tão 

admiraueis quanto as eftrellas dos 

ceos teftemunhão delie no mais cícu 

to da noite, eleitos na fiicceflaó dos 

paífados nefta fua caía de Buatedoo, 

iituada nefta aldea de Catihorau,pe- 

dimos com reuercncia & acatamen- 

to a voíías humildes peíToas admiti- 

das ao íeruico defte Senhor, que por 

zelo de caridade mandeis agafalhar 

ôl fauorecer eííes quatorze eftran- 

geyros,tres baços,& onze mais bra* 

cos, cujas carnes nuas, & cuja grande 

> pobreza moftrarão a voflos olhos 

com quanta razão lhe pedimos ifto, 

porque fe perderão com fuas fazen- 

das nas impetuofas agoas do mar, as 

quais com a fua coftumada fúria fi- 

zerao nelles a execução da mão po- 

deroía, que muytas vezes permite 

por caftigo da lua direyta juftiça a- 

contecerem cafos que moftrem cla- 

ramente quanto fe deue temer o feu 

juizo, do qual nos elle liure a todos 

no dia da morte, paraque não vef 

mos a indignação do feu rofto. k'1,1 

eftacarta,nos mandarão logo ^ 

falhar mía cafa muyto limpa,em ^ 

cftauão quatorze eíquifes hon^ 

mente concertados, & húa mefa^ 

muytas cadeyras, na qual nosp 
u k 

rao muyto bem de comer, & ^[ll 

que ao outro dia foy menhain,°e 

criuãopor mandado dos outros fl05 

prcgunrou que gente éramos, de q* 

nação, & onde nos perderamos, 

outras coufas a efte modo, âs 

nós refpondemos conforme 20^ 

diííeramosno outro lugar, por<í0f 

não achafifem em mentira. 

nospregunrou que determinação c 

ra a noíià,& nós lhe dií7cmosqi,e 

nos curarmos naquella cafa 

iíTb nos deílem licença, porqi;e vl 

nhamos muyto doentes, & não P° 

diamos caminhar, a que elle refp°n 

deo que de muyto boa vontadeF°.r 

que iifo era o que continuam^11^ C 

fazia nellapor iêruiço de Deos,o f1 

nós todos chorando lhe agra^f 

mos com húas moftras exterior^ 

toa noílò propoíito, que a elle ^ 

lhe arrafarão os olhos dagoa. E 

dando logo vir hum Fjfico, lhe & 

que a todos nos curaffe muyto^^ 

porque éramos tão pobres qi'c ^ 

tínhamos mais que íomente a^1 

A» ^ 

que a cala nos daua. Então n°s 

mou os nomes, & os eícreueo o11'^ 

liuro em que todos afsinamos»' 

nos diííe que aísi era neceífarioF 

ra a conca do que fe gaftaua c° 

nofeo. 

• ' C A 



CAT. LXXXll. 

C°no nos partimos defle lugar de 

^"0'jacau,& do que nos acon • 

teceo de/pois de parti- 

dos delles. 

Eípois de eftarmos dez 

oito dias nefte eíprital 

prouidos de todo o ne- 

ceflario muyto abafta- 

jo damente,prouue a nof- 

p ^enhor q de todo conualecemos. 

nV CLan^onosja com forças para ca- 

j narmos,nos partimos para hum 

baqueie chamaua Suzoanganee, 

je 
e'^^aua daly cinco legoas adian- 

pQ'a° SUal chegamos ao foi porto,& 

U '^vínhamos muyto canfados, 

far' entarrios a borda de hum cha 
que eftaua á entrada delle, on- 

alpn°S ^e'xamos cftar bum pedaço, 

Had ^ Canto con^u^os & indetermi- 

*ia °S n° caminh<> clue ^aty íegui- 

Vfnd°S" °scluevinhaó bufcaragoa 

jj-q r°nos daquella maneyra, para- 

xit i Crn ou^arcm chegar ao chafa- 

oa
5 muytos fe tornaraò para o lú- 

|o
rc°s potes vazios, & derao rebate 

fay rte ^e^e>os mâis dos moradores 

pS0 ^°g° a vernos com grande 

Por *' ^ Emirados ^a nouidade, 

ted^1'6 nunca aly cinháo vifto gen- 

d0s
a n°^a maneyra,fe ajuntaraó to« 

ter CtTi ^ia confalta,& defpois de al- 

^0eaiCm entre fy ^um grandeefpa- 

Par|0rn° C'Ue e^ai,ao difFerentes nos 

p0r 
nos niandarao preguntar 

gc 
Ua niolher muyto velha que 

e eramos, ou que fazíamos aly â 

Fernão z5Mende^ 
pi 

borda daquelía fonte onde eftaua a 

a agoa que elles bebião? a que refpó- 

demos que éramos pobres eftrangey 

ros,naturais do reyno de Siáo,& que 

nos perderamos no mar có htía gran- 

de tormenta,da qual nos Deos íalua- 

ra daquella maneyra que nos vião,a 

que e] a tornou,pois,que quereis que 

vos façamos,ou ouq determinais de 

fazer, porq aquy não ha cafa dere- 

poufo de pobres onde vos poflamos 

agafalhar,a q hum dos noflps, cõ la- 

grimas & meneos exteriores confor- 

mes a noíTo propofito, reípondeo,cj 

Deos,por quem era, nos não delem- 

pararia da lua mão poderoía, có lhes 

mouer os coraçoésa fe apiadarem de 

nós & de noíía pobreza,& que noífa 

determinação era caminharmos por 

aquella pobre via até a cidade do 

Nanquim, para dahy por remeyrós 

das lanteaas dos mercadores q hião 

para Cantão nosyrmos ao porto de 

Comhay onde auia muytos juncos 

da noíía terra em que nos embarca- 

ríamos. A que cila rcfpondco,ora, 

ja que fois eífès, eíperay ate que vos 

digo o que efta gente quer determi- 

nar de vós, Ôc tornado para onde os 

feus eftaiião, que ferião ja a efte tepo 

mais de cem peífoas,efteue com elles 

em grandes porfias,por fim das quais 

tornou com hum feu facerdote, ve- 

rtido nuas operlandas muyto cópri« 

das de damaíco roxo,que he o orna- 

mento da dignidade fuprema entre 

elles,o qual trazia hum molho defpi- 

gas de trigo na mão, & chegando ao 

chafariz nos chamou q noschegaíTe- 

mos para elle, o q nos logo fizemos 

M 5 com 
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com noíTascorteíiasdeuidas,de q el- efteyrasem que nos cjfcítárçíôs.E'tafl* 

le fez pouco cafo por nos ver pobres, 

elle laçando logo na agoa as efpigas 

q tinha na mao, nos diífe quepufefc 

fcnios as mãos nellas, & nòs o fize- 

mos logo todos por nos parecer q era 

aísi neceiíario para apaz&còformi- 

dade q pretediamos ter có elles; & 

como as pulemos, nos difíe elle, por 

efteíànto jurametoq diate de mym 

tomais fobre eftas duas fuftancias de 

agoa & paõ, q o altifsimo Criador 

de todas as couías por Tua vontade 

formou para fuílentar osnacidos do 

mudo na peregrinação defta vida, q 

corvfeííeis 6c digais fehe verdade o q 

tendes dito a eita molher, porq íè o 

for vos agafalharemos com nofco 

conforme á caridade que por ley de 

razão fe deue ter cos pobres de Deos, 

&. íe também o não he, vos amoedo 

Sc mando da fua parte q logo vos va- 

des com pena de ferdes mordidos & 

desfeitos nas gengiuas dà íèrpe traga- 

dora da cõcaua funda da cala do fu- 

mo,ao q nòslhediflemosq tudo era 

verdade quanto lhe tinhamos dito 

fem falta nenhua,có q elle ficou íatif- 

feito, õí nos diíTe ja que fev que fois 

os que dizeis, vinde comigo, & não 

ajais medo,porpue eu vos feguro em 

minha verdade.E encaminhando lo- 

go para onde os Teus eftauao, lhe dií- 

le q bem nos podiao dar fuás efmol- 

las, porq elle lhes daua licença para 

iífo. Elles então nos lcuaraó a todos 

configo para o lugar,& nos agafalha- 

rao nus alpenderes do feu pagode, 

onde logo nos mandaraõprouerdo 

necefiano para comermos, õc duas 

to que foy menham nos fomos pe' 

lo lugar pedindo de porta em p°r' 

ta,onde tiramos quatro taeis de pf* 

ta,com que defpois remedeamos V' 

gúas grandes necefsidades em qflOÍ 

vimos. Daquy nos partimos paraoU' 

tro lugar q íe chamaua Xianguul^j 

duas legoas adiante, com tençaó & 

afsi peregrinando nos yrmos pâr3Í 

cidade do Nanquim,que diftaua111' 

da daly cento & quarenta legoas,p? 

recedonosque de lànospoderiafl10* 

yr para Cantaò, onde as noíTasí1205 

naquelle tempo fozião leu comcf' 

cio, fe a fortuna nolo não contraria»' 

fe. A efte lugar chegamos ja qi'a'Iá 

veípera, & nos fomos pÕr à foiflbrí 

de !uia aruorc que eftaua hum pe" 

ço afaltada delle, onde achamos trCS 

moços com gado, os quais em 1105 

vendo fugirão a grande pre/Ta, 

dando,ladroes,ladroes, a que os 

radores logo acudirão com í*111)'1?* 

bèílas, & lanças, bradando a grafl^ 

vozes, nauacaranguee, nauacai"^1 

guee,qne quer dizer, prende ladro^' 

prende ladroés;& correndo apos 

que ja então lhe hiamos fugindo,o° 

períeguiraóde maneyra, com m11/ 

• - 1 ,dos 

nos ferirão,de que logo hum m°v(? 

tas pedradas,& pancadas,que a to^ 

dos tres que leiíauamos^nos morrc0; 

& tomandonos a todos, nos ata^3 

côas mãos detrás pelos buchos ^ 

braços, & nos leuaraó prefos ao ^ 

gar,&delpois defermos bemhojjp^ 

dados de mtiy tas bofetadas & Pr'nC^ 

das,nos meterão dentro núa c,'*y ^ 

de agoa encharcada que nos da 



Pe a cinta,tia qual auia infinidade de 

^ exugas, onc'e eftitiemos dons 

. las>que nos pareceraõ cem annos de 

111 CinOjíèni nunca em todo eíte tem- 

po termos húa ío hora de repoulo, 

j-ni nos darem de comer coula ne- 

1l'3jno fim dos quais vindo aly ter 

11,111 homem do lugar de Suzoanga- 

nee)donde tinhamos vindo, & acer* 

^^do de faber o que nos era feiro, 

. 'ea gente da terra com grandes 

Pimentos,que nao éramos quais el- 

^ciiydauão^ias que éramos cítran- 

^ey''os perdidos nas agoas do mar, 

^ SUe tinhaó cometido hum grande 

Pecado em nos prenderem, Sc nos 

gearem daquella maneyra, & pelo 

Ho defte homem prouue a noíío 

et">nor qUe nos tiraraò da ciílerna, 

tao enfopados em Tangue como 

Crriagoa das muytas fambexugasq 

j^0s tinhao íangrado de maneyra, q 

c^ftiueramos aly mais hum dia fem 

a ta nenhua acabaramos todos, & 

nos partimos ja quafi lol po- 

,°^em afrontados,& nos fomos to- 

0s Corando noílas defauenturas. 

Fernão Mende^Pinto. pz 

CA?. LXXXIIL 

CWo chegamos a bua quintam de 

"Hm homem fidalgo que ejlaua 

muyto doente, do que 

pafiamos com elle. 

Artidos nós deita al- 

dea de Xianguulee,che 

gamos a hús cafaes de 

géte pobre,onde acha- 

mos tres homés que 

eftauaó maçando linho, os quais em 

nos vendo largaraó logo tudo, & fu- 

girão para hum pinhal que eítaua 

para cima num outeyro,& daly bra- 

dauaó agente que paíTaua^ue íe ar- 

redaíTem de nòs porque éramos la- 

droes. Nos arreceoíos (fegundo a 

coula íe hia ja aparelhando) de nos 

acontecer aly outro cafo femelhante 

ao paíTàdo, nos partimos logo daly, 

inda que era ja quafi noite, & torna- 

mos a caminhar fem fabermos para 

onde. Eindoafsi be enfadados,porq 

não fabiamos que caminho íeguiífe- 

mos, chegamos com grande eícuro 

de çarraçoes & chuueyros a hús cur- 

rais de gado, onde nos agaíalhamos 

encima de hum pouco deéftrumea 

té que a menham foy clara que tor- 

namos a bufear o caminho que tí- 

nhamos deixado; & acabado de fayr 

o foi defeubrimos de cima de hum 

cabeço húa várzea de grande aruo- 

redo, no meyo da qual junto de híía 

ribeyra eílauao huas nobres cafas c5 

muytas torres em q auia curucheos 

com fuas grimpas douradas; & che- 

gandonos a ellas fempre co nome dc 

Iefu na boca,nos affentamos à borda 

de hum chafariz que eftaua á entra- 

da de hum terreyro que as caías ti- 

nhao, porque ate então não tínha- 

mos vifto peííoanenhúa. Defta ma- 

neyra paífamos algum cfpaço do 

dia na confufao que o cafo de fy nos 

daua, quando vimos vir hum moço 

que poderia fer de dezaífete ate dez-] 

oito annos,encima de hum bom ca- 

uallo, acompanhado de quatro ho- 

mês de pè,hum dos quais trazia duas 

M4 ^bres 
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lebres, & outros cinco niuatores, que naria muyto rica, do meyo do 

íàõ a modo de faiíaes,& hum açor na 

mão, & derredor de fy húa quadri- 

lha de féis ou fete caés. Efte moço em 

chegando a nos deteue o cauallo, & 

preguntou que gente éramos,011 que 

queríamos, ao qual nós demos por 

reporta relatarlhe muyto por exten- 

ío codo o fucceíTo da noíTa perdição, 

elle, nos finais exteriores que nelle 

vimos,moftrou códoerfe do que nos 

tinha ouuido, ôc entrando para den- 

tro do pátio nos diíTe eíperay,que lo- 

go vos mandarey prouer do q aueis 

myfter, ôc (era pelo amor daquclle 

que com gloria de grande riqueza 

viue reynando no mais alto Ceo de 

todos os Ceos. E dahy a pouco efpa- 

ço nos mandou chamar por húa mo- 

lher velha, que trazia húas veftidu- 

ras compridas ôc húas contas ao peí- 

coço,aomodo cUquellas a que o po- 

uocuftumade chamar beatas;aqual 

nos difte, o filho daquelle que temos 

por fenhor,& que com feu arroz nos 

íuftenta,vos manda chamar, devin- 

de detrás de mim com humildade, 

porque nao pareça aos que vos vire 

que ibis gente que toma por reme- 

dio de vida pedir por não trabalhar, 

daquy entramos com ella para ou- 

tro pátio muyto mais nobre que efte 

primeyro,cercado à roda de duas or- 

dens de varandas como crafta de 

frades,pintadas todas de caças, em q 

andauão molheres a cauallo com a- 

çoresnas maós. Na frontariadefte 

pátio,onde eftaua a eícada por onde 

iubião para cima,tinha hum grande 

arco laurado todo dc obra de mace- 

pendia hum eícudo de armas a rt°' 

do de paués pindurado por húa d' 

dea de prata, o qual no meyo dellU 

circulo tinha pintado hum homeni 

quaíi da feiçaó de hum cágado & 

peis para cima & a cabeça para b*1' 

xo, com hua letra que dezia, Ing112' 

lec finguau,potim aquarau, que cjuef 

dizer, tudo o que ha em mym hea1' 

fi. Efte monftro dezião que era 

ra do mundo que os Chins pintáo^ 

aueíTas,& porque todasascoufas^' 

le faõ menti roías, para deíenganaf-1 

os que fazeni caio delle lhes diz,tlJ' 

do o que ha em mym he afsi, c°,T1<) 

fe difiefte, feito ás aueííàs,cos peisp3' 

ra cima &com a cabeça para bai*0' 

Daquy fubimos por húa eícada 

to larga de boa cantari a, & entram^5 

em húa caía grande,onde eftaua 

molher que ao parecer feria de &'■ 

de de cinquenta annos, aíTentada ^ 

hum eftrado,com duas moças ttWV 

to fermoías junto de íy, ricam^? 

vertidas,& íèus fios de pérolas ao pe' 

coço,& entre ellas eftaua hum 

velho deytado em húa camilha»^ 

húa deftas duas moças eftaua auafl3 

do,&o moço que nos mandara cl13 

mar eftaua junto com elle. Fora ^ 

eftrado eftauão noue moças veft'y 

de damafeo cramefim 5c branco ^ 

urando debaftidor. Nós tanto <jl|í 

chegamos junto do eftrado o^£ ° 

velho jazia,nos pufemos emjoeU10 

&lhe pedimos efmolla,&;comc^n 

do com algúas lagrimas o intr°,r^ 

da noíTa arenga.com as milhores pj 

lauras que o tempo ôc a ncceísid* 
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nos jàfínauao^ velha,acenando com 

a niao nos diíTe,no mais,no mais,por- 

Slle me doe veruos chorar, & ja fey 

Sl'e deueis de pedir efmolla.O velho 

Sllc eílauana camilha nos chamou 

Cnc3o,& nos preguntou fe auia entre 

,0s algum que foubeííe curar de fe- 

_ rcs,a que a moça que o eftaua aua- 

j.a O' era fua filha, forrindofe 

Ria a mãy diííe contra o pay, bofe 

Cllhormaisnecefsidade tem elles de 

Andarem curar da fome que tra- 
  i « t i 

9? 

que de lhes preguntarem íe faò 

leiaisdaquillo que pode bem fer 

jjUe nunca aprenderaó, & por i/To o 

0nj feria mandaremlhe primeyro 

íefhÍrC° ncce^arjOi & deípois 

„ le fallarâ no que menos importa, 

k reprendendoa amay diftolhedif- 

^v°spega fempre aueis de falar on- 

evI°Sn^° chamão,algúa hora vos 

çjl e fazer perder eÍTa manha; a que 

a r»ndo difle, façalhe voíTa merce 

iftieyro perder a fome, que iíTou- 

Perdido cila cada vez que ella 

enrT Porem o velho como home 

(jç 
a^° da doença, tornou a pegar 

c 
Il0s> & nos preguntou que gente 

^ ni°s,de que terra, para onde hia- 

°utras coufas a efte modo: & 

U0s 
l'efpondemos conforme ao cj 

0ç 
era neceíTario, & lhe declaramos 

cjç llcl° & onde nos perderamos, a 

Ua,ClUe afogara, & como anda- 

i 1^Ostv,,. ° j:i_ r, r. 

i>er,°
S P°r aly perdidos, fem nosfa* 

a cjue elle, deípois de ertar híí 

Uj,^ 0s determinar em couía ne- 

Poui 

virandofe para o 

lcdiíTe,que te parece do que 

ra ouuifte a eítes eftrangeyros? 

a 

rogote que te fique na memoria pa 

ra que íaibas conhecer & agradecer 

a Deos com lhe dares muytas graças 

o pay que te deu, que por te eícufar 

daquel es trabalhos, & de outros 

muytos que ha pelo mundo,te gran- 

geou com fua vida, & faber as mi- 

lhorestres coufas defte anchadiado, 

que a menor de cada húa delias vai 

mais de cem mil taeis,mas tu és tal q 

tomaras antes matar húa lebre que 

tudo ifto, a que elle não refpondeo 

mais que forrirfe para as irmãs. En- 

tão nos fez aly trazer de comer perã- 

te íy,& nosmãdouque comeíTemos, 

o que nós fizemos de muyto boa võ- 

fcade, & elle, por fer doente & enfa- 

íliado moftrou que folgaua de nos 

ver comer- Porem as que mais gofto 

moftraraódifto foraó as irmãs Tuas 

filhas, porque em quanto comemos 

riueraõ muytos paílàtempos de bòs 

ditos com íeu irmão quando viraó q 

comiamos com as tnaós, porque em 

todo aquelle império Chim fe não 

coftuma comer com a mão, como 

nòstazemos, fenão com dous paos 

feitos como fuíòs. E defpois que de» 

mos graças a Deos (que elle notou 

muyto em nós) leuantando as maós 

para o Ceo diííe com muytas lagri- 

mas: a ty Senhor que viues reynan- 

do na quietação da tua alta fabidu- 

ria,louuo com coraçaõ humilde, por 

premitiresque gentes eftranhas,na- 

cidas nos fins de todas as terraSj&fem 

conhecimento de tua doutrina, te dé 

louuores& graças conforme à íua 

fraca capacidade, que tu,porquéès, 

aceitarás canco como que foílc hua 

grande 



y 

grande ofFerta de muíícas fuauesem 

tuas orelhas. Então nos mandou dar 

crcs peças de panno de linho, ôc qua- 

tro taeis de prata, & nos rogou que 

dormiíTemos aly aquella noite, por 

forja muyto tarde para caminhar- 

mos, o que nos aceytamos, ôc lho a- 

gradecemos todos com muytas pa- 

lauras ao feu modo, de que elle mo- 

ftrou ficar fatisfeito,& a molher ôc as 

filhas muyto contentes. 

CJT. LX XXIIII. 

(jomo daquy fumos ter a villa de 

cIaypor& de como ahj nos 

aconteceofermos prefos. 

O outro dia fendo ja 

menham clara, nos def 

pidimos do noílo hof- 

pede, ôc nos partimos 

daly,& fomos ter a hu 

Inga* que fe chamaua Finginilau,que 

cftauadaly quatro legoas adiante,no 

qual nos detinemos três dias, & con- 

tinuando por nollas jornadas de lu« 

garem lugar, ôc de aldeaem aldea, 

afaftandonos fempre das cidades ôc 

villasnotaueis, arreceando que aju- 

fiiça entendefíe em nós,andamos a£ 

fi peregrinado quaii dous mefes íem 

ninguém nosyr â mão cm coufa ne- 

nhúa,noqual tépo pudéramos muy- 

to be chegará cidade do Nanquim 

fe ciueramos guia que nos encami- 

nhara,mas como náo fabiamos o ca- 

minho, errandoo muytas vezes, ga- 

itamos debalde toda efta diftancia 

de tempo com muytos trabalhos, ôc 

Peregrinações de 

•y 

grandes perigos,no fim do qual che- 

gamos a hum lugar pequeno que 'e 

dezia Chautir.onde então fe celebra 
* I ^ 

uao huas grandes exequias com p0' 

pas fúnebres ao feu modo muyto cil' 

ftoías.pela alma de húa molher muJ 

to rica,que desherdara todos os f^Lis 

parentes, Ôc deixara por herdeyra a 

cala do pagode do meímo lugar on- 

de eítaua enterrada; nas quais exc" 

quias fomos conuidados por ler" 

mos pobres, comermos fobre a fa3 

coua,como lá cofiumao: ôc paífados 

ostresdias que aquy elliuemos,qlie 

foy em quanto durarão eftas e*c' 

quias,nos deraò de efmolla íeis tacis» 

& nos pedirão muyto que fernpr£ 

em noíTas oraçoés rogaíTctriOS a 

Deos pela alma da defunta. Defte 'u 

gar fomos ter a outro que fe chan1*" 

ua Guinapalir, donde continuam05 

outra vez por noíTas jornadasporc' 

paço de quafi dous meies de tertf 

em terra,até chegarmos a hua 

fè chamaua Taypòr,onde por nof'° 

peccados,feíno nós fabermos, 

tou de eftar hum Chumbiin,qi|e ^ 

como Preíidentcs de ajçadas,ql]e(^ 

tres em tres annos correm as comíf* 

casdo reyno,&deuaí]a5 dos Coi*fCj 

gedores ôc officiais da juftiça, o q1'3 

em nos védo andar alsi pedindo,llC)S 

chamou de húagenella onde eflau2' 

&nos preguntou perante tres ^c(l 

uaês ôc outra muyta gente que 

aly fe ajuntou, que gente crain°s> ^ 

que nação, ôc como andaiiauios 

quella maneyra? a que nos reip01^ 

demos que éramos eftrangeyr°s a*s 

turaisdo reyno de Siao,quep»r 

per^cr 
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Mermos no niarcom lula tormé- remetidos à rtílaçao do Chaem do 

^ndauamos peregrinando, & pe- 

rlr>do de porta em porta para com 

as cfiiiollas dos bõs ííiítcntarmos nof 

vidas até chegarmos à cidade do 

anquim para onde hiarnos, com 

u
et¥° delà nos embarcarmos nas 

nteaas dos mercadores para Can- 

a°onde eflrauao os noílos nauiosjcõ 

a SUal repofta elle nos mandaua fol- 

,ar>fe hum dos efcriuacs lhe nao Fora 

'^^ãojdizendo que o nao fizeííe,por- 

4ue éramos vadios & vagabundos,q 

&aitauamos a vida em calacear de 

rta em porta comendo indeuida- 

jo
ente as efmollas que nos dauáo,pe 

c Sl]e conforme âley que fobre iíTo 

r* feyta no liuro fetirno dos doze 

as ordenações do reyno que nefte 

fo]° a>nos n^° podia mandar 

na
Car Por nenhum cafo, fo pena de 

Fidência fer por iíTo graueméte 

Hi p 0,Pe^° qual lhe aconfelhauaco 

d rr ^ru'd°r que era,que nos ma- 

jjl c
c
]ogo pór a bom recado porque 

yugiííemos para outra parte, o 

a °Chumbim logo fez com ta- 

exceíTo de crueldade quanto 

t 
e Peraua de hum Gentio femley 

pr 
c'le era: & fazendo logo com 

nc'e inftancia autos com teftemu- 

^ 0s falíos de infamias muyto feas 

i^^uofas, como tem por cuftu- 

fa-
,n°s mandou meter nua eíleril pri 

Has 
C<?n grilhões nos peis, algemas 

^ colares nos pefcoços, & 

tí)e^
to Maltratados de açoutes &fo • 

tra]'e?JSUepaíTamos hum miferauel 

^as P°r efpaço de vinte & feis 

que por fua lentença fomos 

Nanquim, porque na lua alçada não 

cabia poder condenar nenhum pre- 

fo à morte. 

CAT. LXXXV. 

(jimo dejle lugar de Taypor fomos 

leuados a cidade do SSQjnquim, 

Cjt* do que nellapajjamos, 

Efla taoafpera & mi- 

íèrauel priíaó paíla- 

mos os vinte & feis 

dias que tenho atras 

dito ,os quais nos pare* 

ceraò vinte & leis mil annos, porque 

fem nenhum remédio nos viarnos 

claramente acabar, em tanto que hú 

dos compatiheyros por nome íoão 

Rodriguez Brauo nos morreo comi- 

do de piolhos fem lhe podermos va-* 

ler,& nós também defta praga eíca^ 

pamos quaíi por milagre. Daquy 

nos tirarao hum dia pela menham, 

aísi carregados de ferros como efta- 

uamos, & ja nefte tempo táo fracos 

& doentes, que trabalhofamente po 

diamos falar, & nos meterão a todos 

níía corrente, ôi nos embarcaraõ na. 

volta doutros trinta ou quaréta pre* 

fos que por cafos graues cambe hiao 

remetidos por apellação a efta cida- 

de do Nanquim,a qual,como ja difc 

fe, he a fegunda do reyno da China, 

& onde continuamente refíde hum 

Chaem dajuftiça, que he titulo fu- 

premocomode Viforrey, com híía 

grande rolaçaó de cento & vinte ge- 

rozemos & ferucuas,q íaó osdefem- 

bargadores, 



Terig 

gadores,chançareis,& reuedores de 

todas as cauí as ciuis & crimes,fem a- 

uer nellas reuiíla,apellação,nem agra 

uo, fenao para outra mefa que ahy 

ha que té poder ainda iobre el Rey, 

para a qual quando íè apella he co- 

mo apellar para oCeo.E paraq Te iílo 

mílhor entenda, he de faber,que co- 

mo eíla^olação, & outras femelhan- 

tesque ha pelo reyno nas cidades 

notaueis, tenhão do Rey alhada fu- 

prema no ciuil ôc crime, fem apella- 

ção nem agrano,ordenarão outra fo- 

bre eíla do Rey,para a qual fe apel- 

la em algús calos graues, ôc muyto 

importantes^ que le chama a meia 

do Criador de todas as coufas, na 

qual aísiílem vinte ôc quatro meni- 

grepos,que tem por nome os da au- 

ílera vida, que hehúa certa religião 

como de capuchos, dos quais, fe fo- 

rão Chriílãos,pela afpereza com que 

viuem, & penitencia que fazem, le 

pudera efperar muyto. Eíles não cu- 

ílumão de vir a eíla judicatura íenão 

defpois de ferem de idade de fetenta 

annos para cima, Sc ainda então vem 

com licença de feus prelados, & por 

diílribuição delles,os quais em todas 

as cauías que vem a clles por apella- 

<~ao íaò tão inteyros, ôc táo direytos 

noquejulgao que íobre a terra não 

ha mais que dizer,porque ainda que 

feja contra omeímo Rey,nem cótra 

quantas valias no mundo fe políao 

imaginar,nenhúa coufa baila para os 

fazer torcer a mais pequena parte do 

que entenderem que he juíliça. Em- 

barcados nós da maneyra que tenho 

dito,fomos aquelie dia ja quaíl noi- 

llUUv UldJj JJUi CílUl** 

ytaschuuas queouue na conjun' 

daquella lua noua,onde quiz n°' 

igmdçoes de 

te dormir a hua villa grande quc ^ 

chamaua Potimleu,& na cadea delia 

eíliuemos noue dias, por cauía d ti 

muytas 

lo Senhor que achamos prefo nutf 

homem Alemão, que nos agafalh^11 

com muyta caridade, Sc pregunt'10' 

dolhe nos na lingoa do Chim (coIfl 

a qual nos entendiamos com elk) 

donde era natural,ou como viera alf 

ter? nos diíle,que era natural de J^0' 

couia,de hua cidade que íe dezia 

quegens,& que auia cinco annosqi'e 

eílaua aly prelo por morte de hu01 

homem, porque forafentenceado3 

cárcere perpetuo, mas que por 'et 

eílrangeyro tinha tinha apelladop3' 

ra o tribunal do Aytau da BataiDp1 

nana cidade do Pequim, que era^ 

fupremo Almirante fobre os trinta 

dous almirantes dos trinta 6c 

reynosqueíaó fogeitos a aquelie ^ 

perio,oquaI Almirante porjóf" ^ 

ção particular,tinha alçada fobre1:0 

da a gente foraíleyra,& mareai)^1"1 

vinhão de fora,onde efperaua ter re 

médio para fer leito,& para yrn1^ 

rer Chriílão entre Chriílãos. 

dos os noue dias q aquy eíliue111^ 

preíos nos tornarão a embarcar» 

nauegando por hum muyto gran , 

rio acima, em fete dias cheganl0f, 

cidade do Nanquim,que alem de 

a íêgunda de toda cila Monarc' 

he também metropoli dos tres j"c^ 

nosde Liampoo,Fanjús,&Sii^ 

napriíaoda qual eíliuemos hu & 

ôc meyo com aíTaz de trabalh0 ^ 

pobreza, porque chegamos a taílj^ 
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jjho eftrcmo de miferia que viiiuel- bunal do Ayc.iu daBatampina aqué 

lTleCe Sorriamos ao defcmparo,fem 

tCriTlos mais que chorar,& olhar pa- 

fa° Ceo, porque na primeyra noite 

Clle legamos fomos log<|| rouba- 

°s de quanto leuauamos, fem nos 

eixarem nem hua camiía, porque 

,°ai° ^ caía da priíaó era muytogra 

c> & muyta a gente que eftaua nella 

jP^cjue íegundo nos affirmarão paf- 

L,ao de quatro mil prefos) não auia 

0n^e húa peíToa fe pudeffe aflentar 

logo nao fofíe roubado & cu- 

ercode piolhos.Paífado eíle mes & 

^ey° o Anchacy do feiro, que era 

Jllri dos dous juizes perante quem 

r 
0 corria ordinarirmente, julgou a 

SUerimento do prometor da jufti- 

v^ue vifto o proceíTo das nolfas cul 

|jas tjue o Chumbim de Taypor mã 

ra>etm que fe prouaua auer de nos 

ynsindicios, ôc qne nós por noíTa 

Pifír» • rr 
\ naocontrariauamos em nolia 

k couía algua,& que ao que ti- 

an*os dito fe nao podia dar credi- 

SUanto o direito em tal caio man- 

c
aila5 <]iie por então foflemos publi- 

^ ^ence açoutados nas nádegas, pa- 

com efte caftigo emendaife- 

snoílas vidas, ôc quetambénos 

.Cauem os dedos polegares das 

ta rS>c°m as quais por claras fofpei- 

c P°dia bem collegir termos nos 

fos
OSroub°s & males tão crimino- 

'Sllanto o íoberano Iuiz que rey- 

a 
la no Ceo, defpois caftigaria com 

°tencia da fua direyta juftiça no 

^rradeyro dia de noííòs dias, & que 

h, *ls Pe°a que merecíamos apel- 

a P°rparte da juftiça para o tri- 

lo 

d 

o cafo competia por via de mòr al- 

çada. Efta íentença nos foy publica- 

da dentro na priíaó onde eftauamos 

mais para morrer que para fofrer- 

mos ostcrriucis ôc crueys acoutes q 

então nos derão,dos quais todos fica- 

mos rão fangrados qne todo o chão 

ficou cuberto do noífo fangue em 

tanta quantidade, que dos onze que 

cramos, milagrofament^ eícapamos 

osnoue com vida, porque os dous 

com mais hum moço morrerão daly 

a tres dias. 

QAT. LXXXVL 

T)a caridade com que ne&a prifao 

fomos curados, ç> do mais que 

defpois pajjamos. 

Elpoisdeíèrmos açou 

tados da maneyra que 

tenho dito,nos leuarao 

a hua caía que eftaua 

dentro na prifao a mo 

do de enfermaria, onde jazião muv- 

tos doentes,ôc feridos, hus em leitos, 

& outros pelo chão, na qual fornos 

logo curados com muytas cófeiçoés 

ôc lauatorios,& elpremidos ôc aperta- 

dos,com pós por cima das chagas,cõ 

que algum tanto fe nos mitigoua 

dor dos açoutes,a qual cura nos fizé- 

raõ homés honrados, que íaõ como 

entrenós irmãos da milericordia q 

feruem aquy aos meies pelo arnot- 

de Deos com muyta cai jdade,& pro* 

uem os enfermos de tudo o neccíla- 

pç> com muyta abaítança &limpezá;j 

&auen« 
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& auedoja onze dias que aquy efta- bim da juftiça nos prendera fem c# 

liamos em cura, & ja começauamos 

de nos achar algíi canto milhor, mas 

lamentando o cortar dos dedos con- 

forme ao rigor da fentença que era 

dada,quiz Deos que a cafo entrarão 

liua menham dous homes vcftidos 

em húas veífciduras de citim roxo 

muyto compridas,& húas varas bra- 

ças nas maõs a maneyra de cetros,c5 

cuja entrada os enfermos todos da 

cafaderaó huagrande grita dizendo, 

pitau hinacur macuto chendoo, que. 

quer dizer,venhaó com Deos os mi- 

niítros de fuás obras,ao que elles er< 

guendo as varas,refpóderaò,& a vos 

todos de paciência em voíTos traba- 

lhos & aduerfidades: eftes, começan- 

do a prouer com dinheyro & velti- 

do algús dos que eftauaó mais perto 

delles^hegaráo também a nós,& dei 

pois de nos iaudarem afabelmente.óc 

com moftras de tere piedade de nof- 

íàs lagnmas,nos preguntaraõ que ho 

mes éramos, de que terra, ou de que 

naçaõ,& porque cafo eíiauamos pre- 

los,aque refpondemos commuytas 

lagrimas que éramos eílrangeyros: 

naturaes do reyno de Sião, de húa 

rerra que fe chamaua Malaca, & que 

íendo mercadores abaftados dos bes 

do mundo,vindo com nofias fazen* 

das para o porto de Liampoo, nos 

perderamoscom húa grande tormé- 

ta defronte dos ilheos de Lamatyon- 

de perderamos quanto leuauamos, 

íemfaliiarmos mais que aquellas mi 

feraueis carnes da maneyra que as 

viao,& que chegando afsi a hum lu- 

gar que íe chamaua Taipor,© Chum 

fa nenhúa,dizendo q éramos ladroe5 

vagabundos, que por naò trabalha1'" 

mos andauamos calaceando de pof' 

ta em pflfta,comendo indiuidamefC 

as efmollas que nos dauao, & fazc^0 

difto hum auto como quiíera, 

mandara em ferros a aquellapri^0» 

na qual auia ja quarenta & dousdias 

que padecíamos imméfos trabalk°s 

de doenças & fomes, fem nosque1^' 

ré ouuirde nolíajuftiça, afsi pornao 

termos que peitar, como por não 

bermos falar,&foramos condenada 

fem cauía nenhua a pena de açoutei 

& a nos cortaremos dedos como l<r 

droés, de que logo ie executara ei)1 

nòs a pena dos cruéis açoutes co ta'1' 

to rigor & fobegidaò de crueM^r 

quanto feus olhos veriaó nas 

triíles carnes,pelo qual lhe pediam05 

pelo officio que tinhão de j-êruir3 

Deos, que nos naô deíemparft^01' 

porq por noíla muyta pobreza erâ* 

mos auorrecidos de todos, õc 

dos com grandiísimas afrontas. E^eS 

ambos nos ouuiraó muyto beni) $ 

deípois de eftarem hum pouco pcn 

íatiuos,pódo com lagrimas os ojj|DS 

no Ceo,& os joelhos na terra, 

raõ: O poderofo & paciente Seflll0Í 

das alturas,que coníentesique o 

mor dos q pouco podem faça cfooíl 

do em tuas orelhas,para naó 

Tem caíligo as graues offeníâs que °5 

miniftros de nofTas juftiças con^0 

te fazem, as quais temos por fé" 

tua íanta ley que caftigarâs ou c*r j 

ou cedo,& tomando informaçaód* 

gus que eftanaó â roda, difto que J" 

diíTe/r105, 



^•fiemos, mandarão logo chamar o 

e Criuão do feito,& que fó graues pe- 

nas trouxeíTe o que era proceíTado 

no noíTo negocio, o qual logo veyo, 

^ °s informou de tudo o que paíTa- 

lla>& dos termos por onde efta deA 

0rdem tinha corrido. Elles vendoq 

açoutes que erao dados não auia 

JJremedio/ob re o cortar dos dedos 

, 2eraõ hua petição dagrauo ao Chaé 

aSu3l lhe foy reípondido por deípa 

.°de rolaçaó, naó cabe mifericor- 

jJ,a 0r>deajuftiçaperde feu nome,pe 

°SUefeha por efcufado conceder 

°Suefe pede, nó qual deípacho vi- 

n^aafsinado o Chaem & oito Con- 

y acis,que fao como juizes do crime. 

e"do elles dous procuradores dos 

Piores pela honra deDeos (porque 

e he o feu nome pelo officio que 

ç o mao defpacho com que nos 

a^õ, deíêjoíos de nosliurar da- 

i 'Çlla afronta,fizerão logo outra pe- 

v-a? Para húa mela que fe chama 

• • i 

baf ,cor Plcau>clL,e quer ..dizer, 

^ 0 do Criador de todas as coufas, 

con^c^n(^ocomo peccado- 

> Culpado que nos erapofto,pe- 

^arrjos mifericordia, & a leuaraõ có 

Vj ^dadea efta mefaem que aísifté 

^ quatro talagrepos, que fao 

cat! rcli8io^s como entre nòs frades 

t0^ll,c^os,& de grande credito & au- 

0s 
ade,afsi co poúo como co Rey, 

j. Sl,ais a modo de reuifta tomão co- 

p^ntode todos os feitos dos 

c0 
les>& da gente que pode pouco 

t3n 
Cla °s que litigão com elles.Eftes, 

t5rj
to SUc efta petição lhes foy dada, 

oend0 hum íino fe ajuntaraó to- 

finto. çó 

dos,& vendo todo o proceflo do fei- 

to desdo principio ate o cabo, 8c as 

petições & de(pachos,& tudo o mais 

queerapafíàdo, entendendo que a 

noflà juftiça fe perdia totalmente ao 

defemparOjdelpidiraó logo dous da- 

qucllesafsiftences da mefa, os quais 

com hua carta de fellos pendentes 

foraóinhibir a rolaçaó do Chaem 

para auocarem o feito a fy, a qual 

«rolaçaó fe deu logo por inhibida por 

hum defpacho que dezia,cócede efta 

meia da força do lião coroado no 

trono do mundo por petição dos 

vinte 8c quatro da auftera vida, que 

eftes noue eftrangeyros íejaó reme- 

tidos por appellaçaò ao tribunal do 

Aytau dos Aytaus na cidade do Pe- 

quim, para com mifericordia fe lhes 

moderar a lentença que he dada có- 

traelles,aosfetedias da quarta lua, 

dos vinte & tres annos da cadeyra 

do filho do Sol, no qual deípacho 

vinha afsinado o Chaem com oito 

Conchalins do deípacho da mefa do . 

crime, que íãõ como Defembarga- 

dores. Efte defpacho nos trouxeraò 

logo os dous procuradores doe po- 

bres que tinhão tomado a íeu cargo 

efte noífo negocio,& nòs o tomamos 

defua mão, dizendo que Deos lhes 

pagaífe ifto que por feu amor nos fa- 

zião,& elles nos refponderaó,& a vos 

encaminhe no conhecimento de fuas 

obras, porque nelle colhais com 

paciência o fruito de voííos tra- 

balhos como aquelles 

que temem feu 

nome. 

' vJi 

C AP, 
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QAT*. LXXXVíl. ellesambos refponderaõ,nao digais 

.. . iíío,que hc grande peccado,inda que 

(jofomos remetidos por appellaçad Vofla ignorancia vos defculpa com 

a cidade do 'Pequim. Dcos,porque fabey que quanto mais 

abatidos fordes por lerdes pobres no 

inundo,tanto mais altos fereis diante 

dos feus olhos, íè com paciência ío- 

frerdes a pena que a foberba carne 

fempre enjeita, porque afsi como o 

paHaronaó voaíem aias, afsi tanibe 

a alma nao merece fem obras.E qu** 

to à carta que pedis vos daremos de 

muytoboa vontade, vifto quão ne- 

ceílaria voshadefer, paraq o fau°r 

dos bons vos não falte no tempo 

o ouuerdes mifter. Então nos dcrao 

hum facco darroz,&quatro taeise»11 

prata,& húa colcha para nos cubri1' 

mos, & nos encomendiraó muyt0 

ao Chifuu, que era o alcaide aquel11 

hiamos entregues.^ fe defpidiraó <j_c 

nòs com muyto boas palauras, & 

tornaraó a vifitnr a enfermaria 

prifaó q atras dillé, onde então a1"'1 

paffante de trezentos enfermos,&c0 

mo ao outro dia foy menham clara> 

nos mandarão a carta que.lhc tin^' 

mos.pédido mutrada com tres finC.' 

tes de lacre ,vcrdeyii qual dizia a ^ 

Sèruidores daquelle alto Senlior, e' 

pelho claro de luz.incriada, ante & 

jos merecimentos os noífos ficáo»c' 

do nada,nòs osJbmenos feruos de 

fantaicafã de Tauhinarel, íítuada11 

fauor da quinta prifaó do Nanq"'111' 

f 1 .ifl- 

com verdadeyras palauras deaca y 

mento deuido fazemos íãber a 

fas humildes peífoas, que cffcs fl°11^ 

eíhungeyros que eíta lhe daraó 3 

homés de terras muyto 

Afifadas todas eíías ad- 

ueríidades de que te- 

nho tratado nos em- 

barcaraò na compa- 

nhia doutros trinta 011 

quarenta prefos,quc também por ca 

íbs graues hiaó remetidos por appel- 

laçaò ás rolaçocs competentes,aos de 

li cos porque eraò fentenciados, para 

lâíè executar nelles a pena queme- 

rccião. E hum dia antes que nos par- 

tiíTemos, eftandoja embarcados na 

lanteaa,& prefos de tres em tres por 

húas cadeas muyto compridas, que 

amaneyrade corréte vinhao fechar 

nos ellos que tínhamos nos peis, che- 

garao eftes dous procuradores dos 

pobres, & prouendo primeyro que 

tudo os mais necefsitados com man- 

timento & veílidos, conforme à ne- 

ceísidade que em cada hum vião,nos 

preguntaraó fe auiamos myfter al- 

gúacoufa para nofla viagem,a q ref- 

pondemos, que de tudo hiamos taò 

faltos quãto Deos fabia, mas q íe até 

então lhe nãovtinhamos dito as muy- 

tas mjferias q padecíamos, nao fora ] 

íenãoa fímde lhes pedirmos que a 

címollaquenosauiãode fazer íolTe 

daremnos hua carta para os tanigo- 

resdaquella íanta irmandade, em q 

lhe pediíTem que nos quifeílem-là fa- 

uorecer,porque éramos, como elles 

fabião, taò delemparados que nin- 

guém na terra nos fabia o nome, a q 
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C|,jasfazedas & corpos o mar confu- criftesJviílo ler o grao da mifericor- 

^iocõfeu brauo impeco canto lem 

P'edade,q de noueca & cinco q erao, 

egundo por feu dico nos foy atfirma 

pios eíTes coitados lanhou na praya 

dos ilheos de Tautaa na cofta da en- 

CadadeSumbor & Fanjus, & vindo 

Cori"i fuas carnes chagadas,como por 

n°flos olhos foy vifto,pedindo de lu- 

§arem lugar aaquellesq porpro^i- 

lTlldade 1 ics dauão do feu, como lie 

j^hinie dos bòs & fieis, forao-ptefos 

ern razão ne juftiça pelo Chumbim 

deTaypor,& mãdadosa eíla quinta 

Prifaõdo Fanjau onde os codenarao 

fP^ia d açoutes deq logoíe feznel- 

es execu^ão pelos miniftros do bra- 

nda ira, como no procefíò da fua 

,|Utençavay relatado, & querendo- 

les rriais por defordenada cruelda- 

!e cortar ambos os dedos polegares 

asrtiáos,nos pedirão co infinitas la- 

§r'trias q por efte verdadeyro Senhor 

^ cujo ferniço andamos, enxergaf- 

e,llern nòs o fauor do íeu baio, ôc 

ll^indo nós logo co graefe preíía a 

|t0 defemparo, fizemos petição de 

j^lr>or, aque foy reípondido na me- 

i^o leão coroado,que não cabia mi 

^"'cordia onde ajuftiça perdia feu 

Ol^e,pelo que, zeloíos nós da hõra 

Ueos,nos queixamos logo â me/à 

0s vinte & quatro da auftera vida, 

S^ais com zelo íànco, a íom de íi- 

n° tar>gido fe ajuntarão todos na íãn 

^ cafa do remedio dos pobres,& de 
ta 

v * VlilVUlV/ «vw 7 — 

^ jandode valer a eftes, a maldiçoa- 

^ toda a mefa grande, & todos os 

^'^'ftros do crime,paraq a irado feu 

não preualeceíTe no íangue dos 

diaemDeos de tam altos quilates, 

como vemos pelos effeicos que por 

ella obra em nos. Pelo que reuogan- 

do a fua primeyra íèntéça remeterão 

a caula a effa cidade,com emenda na 

fegunda tenção,como lâ podem ver 

no volume que vay proceftado, pelo 

qual fenhores, & humildes irmãos 

lhe pedimos todos por Deos que em 

tudo olhem o que lhes conuem,por- 

que íe não perca a fua juftiça,que pa- 

ra nòs todos íerá grande peccado, Sc 

vergonhofa infamia. E também os 

ajudem com fuas efmollas, & cubrão 

íuas carnes, porque não pereção ao 

defemparo, na qual obra lauta que 

porelles fizerem agradarão ao Se- 

nhor das alturas, a quem os pobres 

da terra continuamente dão gritos, 

& faò ouuidos no mais alto Ceo de 

todos osceos como temos por fè, na 

qual efte diuino Senhor, por quem 

ifto fazemos, nos fuftente ate a mor- 

te,& nos faça dignos da fua vifaó na 

caiado foi,onde eftá aílentado com 

todos osfeus.Efcrita na meia do zelo 

da honra de Deos, aos noue dias da 

fetima lua dos quinze annos da ca- 

dcyra& cecro do leão coroado no 

trono do mundo. 

CAT>. LXXXVlll. 

[orno dacjuy partimos para a cida- 

de do Tequim, das gran* 

dezas da cidade do 

ZhQtnquim* 

N 
Sendor 
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Endonos dada efta car- 

ta nos partimos ao ou- 

tro dia antemenharn 

prefos da maneyra cj te 

nho contado, & conti- 

nuando noíla viagem por jornadas 

incertas porcaufa da impetuoía cor- 

rente & grande força da agoa cj na- 

quelle tépo trazia o rio,fomos ja qua 

li foi poíío furgir a híia aldea peque- 

na que íe chamaua Minhacutem,dò- 

de era natural o mefmo Chifuu, ou 

Alcaide que nos leuaua, & ahy caia- 

do com molher ôc filhos,na qual efte- 

ue tres dias auiando alguas coufas. 

E embarcando elle fua molher com 

toda íua caía ôc familia, íeguimos 

noíTa derrota em companhia dou- 

tras muytas embarcações que por a- 

quelle rio hião para diuerfas partes 

dos anchacilados ôc fenhorios da- 

cjuelle império,E ainda que hiamos 

preíos ao banco da lanteaa onde re- 

mauattios, nao deixauão os olhos de 

ver coufas muyto grandiofasnas ci- 

dades,villas, & lugares q ao logo de- 

ite grande rio eítauao íituadas, das 

quais breuemente direy algúa couía 

deífe pouco q vimos, & começarey 

logo por eíta cidade do Nanquim 

dõde partimos. Eíta, eítá em altura 

de trinta ôc nouegrãos & hum terço 

debaixo do Norte, lançada ao lon- 

go deite rio por nome Batampina, 

que na noíía lingoa quer dizer frol 

do peixe, o qual rio,fegundo então 

nosdiflcraoj&eii deípois vy, íae da 

Tartaria, de hu lago por nome Fão- 

ítir.noue legoas da cidade de Lança- 

mejondeo Taborlão Rey dos Tar* 

mações de 

taros refíde o mais do tempo. Defc 

lago, q he de vinte Ôc oito legoas cj 

comprido,& doze de largo,& de 

difsimo fundo,faem os mais podei"0' 

fos cinco rios caudais que ha em ro- 

do odefeuberto. O primeyro hee^1 

por nome Batampina, q atrauefla^0 

pelo meyo deite império da Chi'13 

trezetas ôc feííènta legoas,faz fua fíl" 

tradano mar pelaenfeada do Nan* 

quim em trinta ôc íeis graos;ofegllfl; 

do,pornome Lechune, téfuaeuaía0 

có grandifsimo impeto ao longo d0' 

montes de Pancruum, q diuide a teí 

ra do Cauchim,& o fenhorio de C*~ 

tebenão, que pelo fertão confinac0 

rcyno deChãpaa em dezaíleis gr30.5' 

O terceyro rio por nome Tauq01' 

day,q quer dizer,mãy dasagoas,venl 

cortado ao Oefnoroefte pelo revi>° 

de Nacataas,q he hila terra dóde an- 

tigamente íe pouoou a China, c°lí]0 

adiãte direy, eíle tem íua entrada 

mar pelo império do Sornau, aqt'e 0 

vulgar chama Sião pela barra deC11/ 

abaixo de Patane cento Ôc trinta k' 

goas. O quarto rio por nome Bat0* 
X ['v'«   ~ 

baloy decepelaprouincia de Sanli01' 

q he aq íe alagou no ano de J^' C° 

mo adiante fe dirá, eíle entra no 

pela barra de Coíinim no reyno àc 

Pegu. E o quinto rio por nome Ltf' 

facotay,corta, íègundo a opinião & 

todos os Chins a terra a Leite ate° 

anchacilado,de Xinxipou, q confia 

cos Mofcouitas,& dizem que fe mcje 

num mar innauegauel, por caufa L 

eítar o clima em altura de fetentít 

grãos. E tornando a meu propO^1-0' 

eíta cidade do Nãquim efti^comoj3 

dM 
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  ao longo deite rio da 

r 
ataiT5pina em lui tefo de boa altu- 

a,P°r onde fica a caualeyro das ca- 

Pjnas cjue eítaoem torno delia, cujo 

J^algum tanto frio,pòre muy- 

to \ °'tem oito legoasde cerca por 
a_saspartes.íT.tres legoasde largo, 

1Lia de comprido por cada parte,a 

^,ar'a comua he de h£i 16 até dous 

ri r^losJp°rem ascaíasdosManda- 

todas terreas, & cercadas de 

Ca
U,° & caua,em q ha pontes :dc boa 

tas Car'a^ ^ao lerui«tia para as por- 

tQ 'as QUais todas tem arcos de muv- 

jCl^co& riquezaj cõ muytas diuer- 

d ^ „ ^e'nucnÇOcs nos curucheos 

r 
VLUtl 

J^de; 

olhados, o qual edifício viíto to- 

,rP
0rjuto, reprefenta aos olhos húa 

kA C ma8e^a^e-As ca^as ^os Chacs, 

ç/*nchacys,& AytatiSj& Tutoés, & 

í5o
Ll^bySjq (ãô fenhores q gouerna- 

ProuinCias & reynos, tem torres 

c Jyto altas de íeis & fete fobrados, 

(£pUrucheoá cozidos em ouro, onde 

pUs almazés darmas,fuas rccama- 

^ j ei's tifouros,& Teu mouel de feda 

(je 
e PeÇas muyto ricas,cô infinidade 

.çll P°rcellanas muyto finas q entre 

0,i flG Pec*rarÍ3;a qual porcellana de- 

porlcc n^° ^ae ^ora reyn°) 

trc ^
Cntre elles vai muyto mais q en 

,je 
n°s,como por ler defelb có pena 

lal^0rte véderíe a nenhu eítrãgey ro 

0 a°s Perfas do Xatamaas, aque 

tê * a° Sofio, os quais có licença q 

c°Prao a^g"as pe^s por 

°s a° ^ran(^e PreÇ°* Affirmarãonos 

r^jj Ins>S té efta cidade oitocentos 

%
V?*hos, ôc vinte & quatro mil 

s Mãdarins?& feflenca & duas 

praças muyto grãdes,&céto S. trinta 

caías de açougues de oitenta talhos 

cada húa,& oito mil ruas,de q as leis 

centas, q íaó as mais nobres,té todas 

ao cóprido de húa banda & da outra 

grades de latão muyto groflas feitas 

ao torno. Aífi«maráonos mais q tei» 

duas mil & trczétas calas de ftus pa- 

godes, de q as'mil íaò moíleyros de 

genteprofcíla,& faó edifícios muyto 

ricos,com torres de íeflcnta & feten- 

ta fínos de metal, ôc de ferro coado 

muyto grandes, q he couía horren- 

da ouuillos tanger. Tem mais efía 

cidade trinta p rifões muyto grandes 

& fortes, em cada húa das quais ha 

dous ôc tres mil preíos, ôc a cada híu 

deitas prifoés rei ponde húa cala co- 

mo de mifericordia, queprouè toda 

a gente pobre, com feus procurado- 

res ordinários em todos os tribunaes 

de ciuil ôc crime, ôc onde fe tazé gra- 

des efmollas.Todas eítas ruas nobres 

tem arcos nas entradas, có luas por- 

tas q íe fechão dc noice,& as mais dei 

las tem chafarizes dagoa muyto boa, 

ôc íaó em fy muvto ricas,ôc de muy- 

to grande trato, Tem todas as luas 

nouas ôc cheyas feyras gerais, onde 

cõcorre infinidade de céte de diuer- 
c/, 

ias partes,ôc ha nellas grãdifsima abú 

dãcia de mantimétos quantos fe po- 

de imaginar, afsi de imitas como de 

carnes. O pefeado defte rio he tanto 

em tataquantidade, principalmente 

. de tainhas,& lingoados, que parece 

impofsiuel dizerfe, o qual fe vende 

todo viuo,com juncos metidos pelos 

narizs por onde vem depédurados,&: 

a fora efte pefeado frefco.o íeco ôc fal 

N2 gado 
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gado q vem do mar he também in- 

finito. Affirmarãonos mais os Chins 

cjue tinha dez mil teares de feda,por- 

que daquy vay para todo o reyno. A 

cidade em fy he cercada de muro 

muyto forte,& de boa cantaria,onde 

tem cento & trinta portas para a fef- 

HÍncia da gente,as cjuais todas te pon- 

tes por cima das cauas. A cada por- 

ta deftas eftaua hum porteyro com 

dous alabardeyros para darem razão 

de tudo o que entra Ôc fae. Tem do- 

ze fortalezas roqueyrasquafi ao nofc 

fo modo,cò baluartes & torres muy- 

to altas,mas não tem artilharia ne- 

nhúa. També nos affírmaraó q rédia 

efta cidade a cl Rey todos os dias 

dous mil taeis de prata,q íaó tres mil 

cruzados, corno ja diííe muytas ve- 

zes. Dos paços reais não direy nada, 

porq os nao-vimos lenão de fora, nc 

delies íoubemos mais q o q os Chins 

nos differaò,o qual he cato q he muy 

to para arrecear cótalo,&por iíTo não 

tratarey por agora delles,porq tenho 

por dauatecótar oq vimos nos da ci- 

dade do Pequim,dos quais cófefío cj 

eílou ja agora arreceãdo aircr de vir 

a cõtar aindaeíle pouco q dellcs vi- 

mos,não porq iflo poífa parecer eftra 

nhoaquc vioas outras grandezas de- 

ite reyno da China/enão porq temo 

qosq quiferem medir o muyto q ha 

pelas terras q elles não virão,co pou 

co quem nas terras em q fe criarão, 

queiraoporduuida, ou por ventura 

negar de todo o credito a aquellas 

coufas que fe não conformão co feu 

entendimento, & com a íua pouca 

cxperienciaj 

CJT. LXXXVllll 

Do que mais vimos 

ate chegarmos a cidade de ToCf 

f er, & da grandeza de buM 

pagode que ba nella. 

« 

Ontinuado noíTocarI,! 

nho por elle rio 

nao vimos nosp 
rimey 

ros dous dias ncnhlia 

villa nc cidade n°r^ 

uel,né edifício de q íe polia fazer 

ção,fenão íbmete grande quãcio* 

de aldeas & lugares pequenos de ^ 

zentos& trezentos vezinhosq 

uão ao logo daagoa,os quais,(egu j 

fuas moítras, Ôc o pouco aparar0 L 

feus edifícios paredão fer de p 

res & de gete pobre q viuia p01' ^ 

trabalho. E tudo o rnais pelatcfl', 

dentro,quanto alcançaua a viíh5'^ 

bofques de grandes pinhais, & arl]0 

redos, & íoutos, & laranjais, & ^ 

pinas de trigos,arrozes,mil hos,p3l|l_ 

ços, ceuadas, centeyos, liguifcS'. 

nhos, ôc algodoes, ôc cercas de 

dins com caías nobres que <^eLJl? 

de ler quintãs de Mandarins ^ 

nhores c o reyno. Auia ao long0 ^ 

rio tanta quantidade de gado àc : 

da a force,q realméte poílb affíríT1^ 

q fe iguala com o daEchíopia^, 5 

terra do prefte João, Nos alt(:)S c 

ferras 

' í r 

aparecião muytascafasdas i* 

gétilicas feitas, có muytos ^ 

cozidos em ouro,& com huni ap3 ' 

to de fora tão foberbo ôc grand»°^J 

qainda q de longe, era nuiyt° P' ^ 
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0 gar de ver pela muyta riqueza q a fora muyto mantimento de carne, 

ain i i. arroz, farinha, & fruytas, da qual ef- 

molla partimos pelo meyo cos qua- 

tro vpos, porque afsi era cuíiume. 

Aquy nos leuaráo a hum pagode on- 

de naquelle tempo auia grande con- 

curío de gente, por fer o dia da lua 

inuocaçao, o qual nos diílerão que 

foraó antigamente caías dei Rey,nas 

quais deziáoque nacera o auó deite 

que agora reynaua,& porque a may 

aly fallecera do parto, le mandara 

enterrar na mefma camara onde pa- 

rira o filho , & por honra da lua 

morte, íe dedicara nas mefmas ca- 

ías efte templo á inuocação de Tau- 

hinarel, que he hua feita gentílica 

das principais deite reyno da Chi- 

na, como adiante direy quando vier 

a tratar do labarinto das trinta Sc 

duas leys que ha nelles. Todo efte e- 

dificio com todas as officinas,jardins, 

pumares, & tudo o mais quanto ha 

nelle quefe fechadas portas aden- 

tro, eítá armado no ár fobre trezen- 

tos &íèflenta pilares cada hum de 

híia pedrainteyra, dagroíTura qua- 

íi de hum tonel, Sc de vinte Sc (ete 

palmos dalto,eftes trezentos & íefíen 

ta pilares tem os nomes dos trezétos 

& feflenta dias doanno, Sc em cada 

hum delles particularmente fefelteja 

co muy tas elmollas,& íacrificios fan- 

guinolétos, acõpanhados de muytos 

tangeres,danças^ outros modos de 

folénidades,o nome do idolo daquel- 

le pilar,q nelle mefmo eítâ poíto etn 

húa rica charolla, com húaalampa- 

da de prata diante.Por baixo,no an- 

dar deites pilares vao oito ruas, 

N 5 muytQ 

^la nionftrando. Ao quarto dia da 

PJta viagem chegamos a hua boa 

at-'e quefechamaua PocaíTer,ma- 

•^ue Cantão duas vezes, Sc muy- 

0 ern cercada de muro de cantaria 

niuyto forte,com torres & baluartes 

jj^fíanoííò modo, & hum caizna 

H°nt:ariado rio,quanto dezia o ro- 

0 d° muro, de mais de dous tiros 

^ '^lcao de comprido, todo fecha- 

c°m duas ordés de grades de fer- 

toí0111 "l,aS entrac^as Portas niuy- 

def°rCeS ^ara ferll'mia ^a gence> & 
Carga dos juncos, Sc outras embar- 

pesque continuamente alycarre- 

5 Ua° de todas as mercadarias para 

'llerfas partes do reyno, principal- 

Uj-nte de cobre, açúcar,& pedra hu* 

que ha grandifsima copia, 

q, ní me>'o de hum grande terreyro, 

1 lo cabo de toda a cidade eítà 

lr 
n^caftell° muyto forte que tem 

da$ Uarces>& cinco torres,cm húa 

diff ^Lla^s> que era a mais a^a> nos 

b eraõ os çhins que 0 pay deite 

tai/ C'Uera prefo hum Rey da Tar- 

ra / n°Ue annos, o qual ahy morre- 

va(r
e,P^onha que os feus mefmos 

dar ^ ma»darão dar, por não 

q 111 Por elle o reígate que o Rey 

Ch f1 ^c.^la> Neíta cidade nos deu o 

çr- 
1111 ^cé^aparaque dos noue que 

c0t^
10s^°flem os tres pedir efmolla 

faõ S^trovpos de alabardas,que 

rã0
Cfrri0 beleguins. Eítes nos íeua- 

Oii p SlPrefoscomo hiamosporfeis 

rUas' nas Sua's nos derão efc 

dos af Va^a ma*s v'nte cruza~ 

} Slei^ropacomo emdinheyro, 



mtiyto nobres fechadas de húa ban- 

da 8c da outra de grades de latão, cò 

1 tias portas nas entradas para feruin- 

tia dos peregrinos q vé de fora, & da 

mais gente q como jubileu concorre 

continuamente aeftas feftas. A caía 

encima onde a Raynha eftaua fepul- 

tadaerafeyta amaneyra de capella 

redonda, toda' dalto abaixo forrada 

de prata,de muyto mais cufto no fei- 

tio que na valia,fegundo o que pare- 

cia na diuerlidade dos lauores que 

nella ie viao, tinha no meyo húa tri- 

buna redonda feytaâ proporção da 

jmeíma cafa daltura de quinze de- 

graos, fechada em roda com feis or- 

des de grades de prata cos nós doura- 

dos, & no mais alto delia eftaua húa 

grande poma, íobre a qual eltaua hu 

leão de prata que tinha na cabeça 

hum caixão de quafi tres palmos em 

quadrado douro miiyto fino,em que 

dezião que eílauao os oíTòs daquel- 

la Raynha, que eftes cegos & igno- 

rantes veneraò por grande relíquia, 

cm torno defta tribuna na mel ma 

proporção, eftauão quatro tirantes 

deprata,q tomauao toda a grandura 

da caía,armados encima dc toda efta 

obra, dos quais pendião quarenta 8c 

rrcs alapadas de prata 8c iete douro, 

as de prata em honrados quaréta & 

tres annos de idade q dezião q cila ti- 

nha quãdo morrera, & as fete douro 

por fete filhos q dezião q parira, Do 

arco defta capella para fora logo à 

entrada do cruzeyro em oito tirantes 

q atraueífauao toda a cafa,eftaua hua 

muyto grande íòma dc alampadas 

de prata muyto grandes & ricas,que 

Peregrinações de * 1 

os Chins nos diíTerao que as moí'"'e" 

res dos Chaés, Ay taos,T utoés,& 

chacys,que íaòas mais honradas ào 

reynoq íè acharão prefentesàmo1"' 

te da Raynha,aly mandaraó porf11 

memoria daquella honra,as quais 

lampadas dezião queerão duzfi1t'lS 

& cinquenta & tres. Das portas par,l 

fora de toda efta cafa (q feria q11, 

do tamanho da igreija de SaòP0' 

mingos de Lisboa) em feis filey1^ 

muyto compridas que a fechai 

toda em roda, ejftaua húa mu/t0 

grande íoma deeftatuas de gigaíltc5 

de quinze palmos cada húa 

bem proporcionados, as quais -cti° 

todas de bronzo fundidas, ôc tinh^ 

fuas alabardas 8c maças do 

nas mãos,& algúas delias có 

dmhas âs coifas, a qual maquina a5 

toda por junto repreíentaua hújãlV* 

nho aparato dcgrandiofidade q^vj 

fta fe não fartaua de fe empregai ^ 

la. Entre efta íoma de eftatuas (c] 

gundo os Chins nos affirmarao, c{i° 

mil & duzentas) eftauão vinte & ^ 

tro ferpentes do mefmo brózo 

to grades,8c encima de cada húa 

las eftauaaífentada húa molherc0 

húa eípada na mão, 8c húa coroa 

prata na cabeça,eftas vinte ôc cf** 

molheres dezião que tinhao tifU 

de Ravnhas para honra de feus , ^ 

detes,porque todas íeíac ri ficarão ^ 

morte daquella Raynha, Paf^r, 

lá na outra vida as almas deftas ^ 

uiífem a fua,como câ neíta os cot?oS 

fe ruir ao ao feu corpo, coufa ^J11^ < 

Chins da geração deitas molhe1 

por muyto grande hóra, dc °tr3z 0f 



" Fernão oSAdencJc^Pwto. 100 

)0r timbre nos efeudos de fuás no- to feas & temerofas,todas conchadas 

r<^as. Deitas fileyras de gigantes pa 

lora eftaiia outra que os fechaua a 

0 os em roda de arcos triúphais co- 

OS todos em ouro,có muyta quan 

'<■ ade de campainhas de prata, pin- 

1 llradas por cadeas do mefmo, as 

^llaistangado côtihuamente co mo- 

j'nichto do ar que lhes daua,Faziáo 

Hlríl tamanho eftrondo que nao a- 

^ quem íe ouuiiTe com ellas. Deites 

cos para tora,na mefma proporção, 

fç l- ^Uas °fdés de grades de latão q 

c ãotoda efta obra, armadas por 

jjl_iartcis em colunas do mefmo, com 

^u's Icoés em todo cima poftos fobre. 

ç? as,quelao as armas dos Reysda 

u ln«H5comoja algúas vezes tenho 

°;nasquadras deite terreyro eftaò 

j|i a^r° monftrós do mefmo bronzo, 

paF °S ta° e^ran^a & deícom- 

d'
a<%andeza, & diabólica feal- 

^ e que os entendimentos dos ho- 

Q 
squaíi o não pode imaginar, dos 

milho r me fora não dizer na- 

'Ns entendo & cófeílo de mym 

ra^
na° tenho faber né palauraspa- 

Co, "Ujar tudo o que nelles ha,mas 

qu , ° nao 'ie r'iz5o que de todo f> 

^ e^condidos femíè dar algúa 

C'a Telles,direy o que couber no 

f}e 
11 raco entendimento. Hum de- 

d^ros que eftâ logo na entra- 

os ^n-cyroâ mao direyta, aque 

d0r ^ns Homeauao por ferpe traga- 

is* da Conca»a funda da caía do 

ta5 t0'SUe Segundo fuás hiftoriascó- 

dçfjle ^Uc^er,eftâ em figura de húa 

^erpente,com feteco- 

c 

cll,e lhe fahiaodos peitos muy-í 

de verde & preto,eom muytos eípi- 

nhos de mais de palmo em compri- 

do por todos os corpos,como tem os 

porcos efpins,& cada húa delias tinha 

na boca húa molher atraueíTada cos 

cabellos todos derrubados para tras, 

como que eftaua elmorecida: o mó* 

ftro tinha na boca, que era muyto 

grande & dcícompafladajiú lagarto 

meyofora.de mais de trinta palmos 

de cumprimento, & da groflura dé 

húa pipa,cos narizes & ventas,& bei- 

ços tão chevos de Jangue que todo 

o mais corpo deita grande ierpentè 

daly para baixo eftaua tinto dclle, 6c 

tinha apertado entre as mãos hum. 

grande elefante, que parecia ler com 

tanta força, que as tripas & os bofes 

lhe íahiao pela boca fora,& tudo ifto 

taõ proprio,& tanto ao natural, que 

as carnes tremiao de verem húa fi- 

gura que por ventura nunca entrou 

em imaginaçaó de homes, a volta 

do rabo,que feria de mais de vinte 

braças, eftaua enrodilhado noutro 

deífemelhauel monftro,que era ofe- 

gundo dos quatro que diífe que efta- 

uao nas quadràs do terreyro, o qual 

eftaua em figura de homem de mais 

de cem palmos dalto, a que os Chins 

chamauaó Turcamparoo,& dezião q 

era filho daquellaferpente-efte,aleín 

de fer muyto feyo, eftaua com am- 

bas as maõs metidas na boca, que a 

fazia tamanha como húa porta, Ôc 

com hua ordem de dentes lá dentro 

no concauo delia, & com a lingoa 

negra de mais de duas braças bota- 

da para fora,que também eracoufa 

N 4 muyto 
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muyto temerofade ver, & que fazia 

arripiar as carnes. Dos outros dous 

monftros,hum era hua figura de mo- 

lherpornome Nadelgau, de dezaf- 

fete bradas de cíiprido, & féis em ro- 

da,efta na groííura da cinta tinha hu 

rofto feito â proporção do corpo, de 

mais de duas braças,o qual pe as ve- 

tas lançaua muyco grande quantida- 

de de fumo, & pelo boca infinidade 

de faiícas de fogo,não artificial,fenão 

verdadeyro,porque dizem q làenci- 

jria dentro na cabeça lhe fazião con- 

tinuamente fogo, para moftrarem â 

gente que era a Raynha da esfera do 

fogo,porque efta dizem elles que ha 

de queimar a terra quando fe acabar 

o .mundo. O quarto monftro era hfia 

figura de hum homem que eftaua 

em cocaras, aíloprãdo com huas bo- 

chechas tamanhas & tão inchadas q 

parecia hum papafigo de vella infu- 

nadocom muyto grande vento, & 

também era de tão defacuftumada 

grandeza,& de hum afpeito taó feyo 

ôc temerolo^queapenas o podia íò- 

freraviftaj a efte chamão os Chins 

Vzanguenaboo, o qualdeziao q era 

o que no mar fazia as tempeftades,& 

na terra derrubaua os edifícios, & a 

cfte daua o pouo muytas eímollas 

porq lhe não fizefle mal, & fe efere- 

uião todos por feus confrades có tri- 

buto de hú màz cada anno,q íàó cin- 

quenta reis,porq lhes não alaga fle os 

feus juncos,nc fizeíTe mal aos marea- 

tes,doutras muytas & diuerías abu- 

foés q por fua grande cegueira crcm 

tanto de verdade que morrerão mil 

mortes por cada húa delias, 

CAT. XQ 

Do cjue achamos por eíle rio ã(0* 

ate chegarmos a hua villa chatM' 

da [unquileuy do que nch 

vimos, & noutro lugar 

adiante delia. 

Artidos nós ao ouf" 

dia defta cidade dei*0 

calfer, chegamos a ou- 

tra que fe dezia Xm'1' 

gau , também muyt0 

rande & muyto nobre,& de muyt0 

oa cafaria,cercada de muros de ti' 

joio,com íua caua ao redor,& 

bos douscaftellos de entulho vW)1 

fortes, & bem acabados, com tor^J 

& baluartes quaíi a noflo modo? 

nas entradas pontes leuadiças cjue 

íofpendiao no ar por groíías ca^3 

de fçrro,&no meyo de cada humí 

ftes caííellos húa torre de cinco ^ 

bradoscom muytas inuéçoesdç P11* 

turas de diuerías cores,nas quais t° 

res ambas nos affirmaraó os C'1' ,j 

queeftauão em tifouro quinze ^ 

picos de prata do rendimento ^ 

quelleanchacilado, que o auo 

Rey aly mandara poretn ^ierílC
QÍ 

de hum filho que aly lhe nacera p 

nome Lcuquinau,que quer c^'zer'lJÍ 

legria de todos, o qual elles tem °i, 

foy fanto, porq acabou em relij?1 . 

& eílà aly enterrado num cempl° ^ 

inuocaçao do Quiay Varacel, V ^ 

de todos os peixes do mar, de quC 

ftes cegos contão muytos delac' ^ 

deleysque inuentou, & pKcc*íCS t 

deu,que he efpanto auuilos>de ^ 
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Cl1 tetnpo farey menção. Nefhcida- outros dous de ferro coado que pa* 

c)&: noutra mais acima cinco legoas 

etece a mayor parte da feda defte 

lcyno, por caufa das agoas que dizé 

,c).lle fa?,em mais viuas as corcs das 

!illtas que todas as das outras partes. 

s teares deitas fedas, que em íoma 

Cz'ao que erão treze mil, rendião a 

f ^ey da China cada anno trezen- 

X\y% 1 
taeis. Continuando nolTb ca- 

inho por efte rio aeima,chegamos 

110outro dia ja quaíl vefpera a híías 

Pendes campinas em que auia muy* 

*aSantidade de gadovacii,& de fin 

e)'fos ôc egoas.aos quais guardauáo 

J^tos homés a cauallo para os vc« 

ercm aos merchantes que os cortão 

p°Sílçougucs como a outra carne, 

k llauas eftas campinas, que podiao 

Cjjde dez ou doze legoas, chegamos 

j villa,que íe chamaua lunqui- 

l)) cercada de tijollo, com efpigoes 

íi [ citr»a do muro, fem a meya ne- 

^ineai baluarte,nem torre,como 

^^tfosde que tenho contado.No 

^ °do arrabalde deífa nnunacao na arrabalde defta pouoaçao pa 

^rte do rio vimos híías caías ar- 

^ ^naagoa/obre efteyos de pao 

,j '^ogrollòs, ja muyto velhas & 

^'"ficadas a maneyra de terecenas, 

^ da porta nú cerreyro peque- 

fc ^aua hum muymento de pedra 

todo em roda de grades de 
vtrr\ *    — v 

^ 0 pmtadas de verde & vermelho, 

j^0r cima hum curucheo de azule- 

^ e porcelana muyto fina brancos 

l^s, armado fobre quatro co- 

kl* Pec^ra luftra.^a muyto bem 

eíj. a^s> &c encima do muymento 

cinco pilouios de camello,& 

reciaó ícr de meya efpera,na fronta- 

ria do muymento eftaua Juim letrey* 

rode letras douradas â Charachina 

quedeziáo. Aquy jaz Trannocem 

Mudeliar tio dei Rey de Malaca,a 

quem a morte leuou antes que Deos 

o vingaííe do Capitão Albuquerque 

liáo dos roubos do mar. Efpantados 

nò* todos de ver efte lctreyro,pregíí- 

tamos que coufa era aquella, aque 

hum Chim que parecia mais honra- 

do que os outros que eftauão p rei en- 

tes refpondeo,e(Te homem que ahy 

jaz enterrado veyo aquy ha quaréta 

annospor Embaixador de hum Rey 

que k dezia Malaca, a pedir íocorro 

ao filho do Sol contra húajgente de 

terra fem no me,que do cabo do mu- 

do viera por mar & lhe tomara Ma- 

laca,com outras particularidades de 

medos increiueis que eíMo eferitas 

num liuro impreíío que dilío íe fez. 

Eauendojaquafi tres annosquean- 

daua na corte continuando co reque- 

rimento do íocorro que pedia,o qual 

lhe era ja concedido pelos Chaés do 

gouerno,quiz fua ventura que adoe- 

ceodearque lhe deu eftando luu 

noitecomendo, de que nao durou 

mais que íos noue dias. E parece cj 

magoado de não ter effeito o que vi- 

nha pedir,declarou fua linhagem nef 

feletreyro deíTa fepultura em que 

jaz enterrado, paraque ate o fim do 

munSo os homes da terra íoUbeiTem 

quemellefoy,&oaque veyo. Da- 

quy nos partimos logo, & continua- 

mos noílo caminho pelo rio acima,o 

qual ja nefta parte he menos largo q 

na 
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ha cidade do Nanquim donde pri* nha paruoice & diabólica ceguey", 

meyro partimos,mas a terra hc muy- 

ro mais pouoada de aldeas & quin- 

tas que todas as outras, porque não 

ha tiro de pedra onde não aja húa ca- 

ía, 011 de pagode, ou de laurador Sc 

gente de trabalho. E indo mais adiã- 

te obra de duas legoas, chegamos a 

hum grande terreyro todo cercado 

de grades de ferro muyto £roíTastno 

meyo do qual eftauão em pè duas 

monftruofas eftatuas de bronzo fun- 

didas,hua de homem,& outra de mo 

lher,encoftadas aluías grofías colu- 

nas de ferro coado da groílura de 

hum barril, & de altura de fète bra- 

ças, & o comprimento deites mon- 

ítros ambos era de íeténta & quatro 

palmos,com ambas as mãos metidas 

nas bocas,& as faces muyto inchadas 

como que affoprauão, & cos olhos 

tão encarniçados que metião medo 

aquém olhaua para elles. O nome 

do macho era Quiay Xingatalor, & 

o da femea,Apancapatur, & pregun- 

tandonòs aos Chins pela fígnifica- 

ção daquellas figuras, nos reípondc- 

rão,queo macho era o que allopra- 

11a com aquellas bochechas tão in* 

chadas o fogo do inferno para ator- 

mentar as almas daquelles queneíta 

vida lhe não dauão eímola, & a fê- 

mea era a porteyra do inferno,& que 

os que nefta vida lhe dauão efmola, 

os deixaua fugir para hum rio de a- 

goa muyto fria por nome Ochileu- 

day, onde os tinha e/condidos Tem 

os diabos lhe fazerem mal nenhum. 

Hum dos da noífa companhia não ' 

íe pode ter que fe não rifle de tama: 

de que hús tres bonzos que aly efa" 

uao (que íaõ osfeus íàcerdotcs) fec!' 

candalizarão tanto,que meterão 

cabeça ao Chifuuque nos leuatM 

fe nos não caftigafle de maneyra qllC 

aquelles deofes le ouueííem por 

tisfeitos daquella zombaria cjue ^ 

zeramos delles,que íem duuida a 'L1,1 

alma íèria muyto atormentada ^' 

• les ambos,íem nuca a deixarem ^)'r 

do inferno, o qual ameaço afsóbrojj 

tanto o perro do Chifuu que km 

perar mais,nos mandou a todos fl°' 

ue atar de peis & de mãos, & cò hà3* 

cordas dobradas nos derão á 

mais de cem açoutes,de que todos ti* 

camos afTas Ian grados, & d aly 

diante nunca mais zombamos ci 

coufà que vifTemos.A eítes dousdij1' 

bolicòs monftros, no tempo c\uc ) 

chegamos, eftauão incençando 

bonzos com fcus'inceniarios de Pr3 

ta,cheyosde muytos cheyros de*' 

guila,& beijoim, & diziáo em voz3 

ta & muyto defèntoada. Afti í0lll£J 

te feruimos, afsi nos ajuda; aq»^c°l[ 

tragrãde íbmade facerdotes reíp0^ 

dia com húa grãde grita: Afsi to P1.^ 

meto como bom fenhor. E afsi 

rão todos em piociflfaò âroda dolC 

revro com eítes delentoados ch^° 

res por eípaço de hua grande 

tangendo fempre muytos íin°s \ 

metal,& de ferro coado, que for» 

terreyro eftauão pollos em 

nayros,& outros tangião com ta'111 

res & feitrosque fazião hum 

nhoeftrondo, que em verdade 3»J 

mo que metia medo. . « 

CA1' 
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0>n° chegamos a bua cidade que 

le de^ia Sampitay> do que 

Pafiamos com bua molher 

Chrijlam que acha- 

mos nella. 

Efte terreyro para diã- 

te continuamos noíía 

viagem pelo rio acima 

mais onze dias, o qual 

nefta paragé he ja tão 

^uoado de cidades,villas, aldeas,lu- 

^re$,fortalezas, & caftellos, que em 

hfi ^tasParces ^ia menos diftancia de 

da
Sp0Soutr°s que tiró de cípingar- 

'^afsi toda a mais terra que via- 

^°s quanto alcançaua a vifta, tinha 

^'yta quantidade de quintas no- 

tos^ ca^as c^e ^eL1s Pagodes,cò muy 

re 
Cl,rLiche°s cozidos em ouro, que 

^ reJentauão tamanha magcftade 

j °^reza, que todos pafmauamos 

j, S11^ viamos. Deita manevra che- 

Sâ^°Sa húa cidade que fe chamaua 

^ P'tay>na qual eitiucmos cinco 

°r cau*a ^a m°lhcr d° Chifuu 

Iic 
ia muyto doente. Aquy cóiua 

C0l^a raymos em terra aísi prefos 

las ° arnos>& nos fomos todos pe 

ra(j
lL,as a pedir eímolla, que os mo- 

gai^
res delias nos derao muyto lar» 

rej^ eilCejOs quais admirados de ve- 

^a n°fla maneyra,fe ajun- 

ta, ei* quadrilhas a nos pregun- 

rcyno ^Ue m^s eramos> & de S110 

terraí5°U Com° ^ec^amaL,a a noíía 

i0q. a4Ue re^pondiamos conforme 

*■ eJa tínhamos dito muycasve*- 

zes,que éramos naturais do reyno de 

Sião,& que nos perdêramos no mar 

com híía torméra indo de Liàmpoo 

para a enleada do Nanquim, & que 

éramos mercadores queja fôramos 

ricos,& tiueramos muyto de noflò, 

indaquenos viao daquella maney- 

ra. Hua molher que eftaua aly pre~ 

íentea volta de outras muytas,ouuin 

do anoílà pratica relpondeo, couía 

he eíla de que ninguém fe deue de ef. 

pantar,porque nunca al vimos fenao 

ficarem pela mayor parte fepultados 

no mar,os q muyto lauutao no mar, 

&poriiío amigos meus o milhor 6c 

mais cerco he fazer conta da terra,ôc 

trabalhar na terra, ja que Deos foy 

feruido de nos fazer de terra. E dan- 

donos com ifto dous mazes de efmo 

la como a pobres, nos encomendou 

muyto que não curaílemos de fazer 

viagés compridas,onde Deos permb 

tira fazer as vidas tao curtas; mas lo- 

go apos ifto delabotoou a manga de 

hum jubao decitim roxo que trazia 

veíèido, ôc arregaçando o braço nos 

moftrou húa Cruz que nelle tinha 

efcolpida como ferrete de Mouro, 

muyto bem feita,& nos diffe,conhe- 

ce por ventura algum de vosoutros 

eíte final que a géce da verdade cha- 

ma Cruz, ou ouuiftelo algúa hora no 

mear? aque nós todos em o vendo, 

pondo os joelhos em terra co deuido 

acatameto,& algús com as lagrimas 

nos olhos refpondemosque íyja que 

ella dando hum grito,& leUantarido" 

as mãos para o Ceo diíle alto, Pad-ré 

noíTo que eftàs nos Ceos, fantificado 

feja o teu nome, & ifto difleo na-lin- 

goagem 



goàgem Portugnefa,& tornando lo- 

go a falar Chim, como que não fa- 

biamaisdoPortuguez que citas pa- 

lauras,nospedio muyto que lhe dif- 

feíTemos fe éramos Chriftaòs, aque 

todos refpondemos quefy,&tomã- 

dolhe todos juntos o braço em que 

tinha a Cruz a beijamos,& diíTemos 

tudo o que ella deixara por dizer da 

oração do Padre noflò, porque Í011- 

beffe que lhe falauamos verdade. 

Quando ella ifto ouuio & entendeo 

daquy que nos éramos Chriftaòs, to- 

da banhada em lagrimas fe defpidio 

da gente que aly eftaua, & nos diífe, 

vinde Chriftaòs do cabo do mundo 

com efta vofía verdadeyra irmam na 

fè de Chrifto, & quiçá que parenta 

dalgum de vos outros por parte do 

pay que me gerou nefte defterro, 8c 

começando a encaminhar com nofco 

para fua cafa,os vpos,que erão os be- 

leguins que nos trazião, o nao que- 

rião coníentir, 8c nos deziao que fol- 

iemos pedir efmolla pela cidade co- 

mo nos era mandado pelo Chifuu, 

íenáo que nos leuarião a embarca- 

do, ôc ifto dezião pelo intercíTe que 

diífolhes cabia, que, como ja diífe, 

era a metade de toda a efmolla que 

tirauamos, & fazendo moftra de nos 

quereré tornar á embarcaçaò, a mo- 

lher lhes diíTe, bem vos entendo, 8c 

bem fey que não quereis perder na- 

da do voíío, & afsi he razão, ja que 

não tendes outros percalços de que 

viuais,então metendo a mão na bol- 

íã lhes deu dous taeis de prata,de que 

ficarão contentes, 8c com licença do 

Chifuu nos leuou a fua cafa}onde nos 

al 

*Perigrhutçoes de 

teue todos os cinco dias que aquy 

eftiuemos,fazendonos fempre niii)'" 

to gaíalhado,& tratandonos c6 mu/" 

ta caridade. Aquy nos moftrou h11 

oratorio em que tinha hua Cruz<-jc 

pao dourada,com hfiscaftiçais 8c 

alampada de prata, 8c nos diíie c]1"- 

fe chamaua Inez de Leiria,& qi'e 'el1 

pay fe chamara Tomé Pirez, o q11 

deite reyno fora por Embaixadoi 3 

el Rey da China,& que por hum ajf' 

uantamentoque hum noífo Capi^0 

fizera em Cantão, ouuerao os Ch,|lS 

que era elle efpia 8c não embai*3' 

dor como elle dezia, 8c o prende^0 

com outros doze homés que traz'3 

comfigo, & defpois que por juft'Ç* 

lhes derao muytos açoutes & trac°s> 

de que logo morrerão os cinco,30 

outros defterrarão, apartados hús 

outros, para diuerfos lugares, o° 

morrerão comidos de piolhos, L ^ 

quais hum fó era viuo que fe chanj'^ 

ua Vafco Caluo, natural de hi'111 

gar da noífa terra que fe dezia A'c 

chete,porque afsi o tinha múycasVl 

zes ouuido a feu pay .chorando nllJ^ 

tas lagrimas quando nifto falU^' 

que a leu pay lhe coubera em >° 

íer fcu degredo para aquellaccr ' 

onde fe caiara com fua mãy, P0^ ^ 

tinha algúa couía de feu, 8c 

Chriftam,& íemp re em vinte & e 

   ... n- coif 
annos que aly eftiuera caiado c ^ 

ella.viueraó ambos muyto cat!! n, 

camente,conuertendo muytos u 

tios a fé de Chrifto, de que ainda n ^ 

quella cidade auia mais de rrezCt^ 

que aly em fua cafa íe ajinlC^'lI. 

íempre aos Domingos a fazer a ^ 
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f flM t     - / 

* , P^guntáftdolhe nós que era por hum bom prefente que ella rtian 

? ^Uc dezião ou que rezauao, reípò- 

e°)C]ue nenhúa coufa mais que íó- 

'llc'nce poréfe todos em joelhos dian- 

L Queilafua Cruz,& comas mãos 

Cllantadas & os olhos no Ceo dize- 

^ todos: Senhor íeíTi Chrillo afsi 

°nio |le verdade que tu es verda- 

l^- Faho de Deos, concebido pe- 

r "'P'i'ito lanço no ventre da virge 

Maria para faluaçao dospecca- 

^ lcs,afsi nos perdoa noíTos pecca- 

Cc°s Pa,'aque mereçamos ver a tua fa- 

a(>na gloria do teu reyno,onde eftàs 

, Cntado á deítra do muy alto. Pa- 

^ren^nr  n A A n 

Caj *°ÍT0 que eftâs nos Ceos, íantifí- 

b.° ^jaoteu nome. Em nome do 

to rC,<^ Fi^10A Efpirito ían- 

abr
aitlCn- ^ beiJando co^os a Cruz fe 

ra<rauão hús cos outros & fe hião 

as c^íãs. E afsi viuiao todos 

lie yt0conformes «Sc amigos fema- 
rentre ellesodioou inimizade al- 

^ * Ehiia * 11 

çL Hl,e outras mais oraçoes lhe 

]lle(
araíeu pay eferitas, quedefpois 

ÍJCa -
ltara° os Chins, por onde não 

Cjllç 
a° 'a^endo mais que fó aquillo 

'lio n°S C'n^a t^'t:0: 3 Sue reípondc- 

t,nj clLIe rnuyto bom era o que lhe 

mas que nòs lhe 

b0a
ariarnos outras oraçoes muy to 

nos
S

d^ que nos foííemos, Ôc ella 

a h 1 c)a^si o fazey pelo que deueis 

^ 1111 ^eos tão bom como tendes, 

p^'e tanto fez por vòs,& por mim, 

mt>|Y to^os- E mandandonos por a 

?os Proueo de comer muyto a- 

ci^ç; arnente, & afsi o fez todos os. 

i^os neíla fua caía eftiue- 

)0 S^al o Chifuu nos concede© 

dou a fua molher, & lhe pedio muy- 

to que fízeííe com Teu marido q nos 

tratafíè bem, porque éramos hoA 

mes que Deos tinha muyto á íua 

conta,ôc ella lhe promeceo de o fa- 

zer afsi com muy tas palauras de a- 

gradecimentopelo que lhe manda- 

ra. Dentro neítes cinco dias que eíti- 

uemosem lua cafa fizemos lete ve- 

zes doutrina aos ChriíHos, de que 

todos ficaraó muyto animados, Sc 

Chriftouão Borralho lhe fez hum ca 

derninho na letra China em que lhe 

deixou eferito o Pater nofteí, a Àúe 

Maria, o Credo, a Salue Regina, os 

mandamentos, & outras muytaso- 

rações boas. E com íftonos defpidi- 

mos dos ChriíHos,& da Inez de Lei- 

ria, a qual parecia verdadeyra Chri- 

ftamfegundo o que vimos nella e£ 

íes poucos dias que eftiuemos em 

fua caía. Eftes ChriíHos nos derão 

cinquenta tacis de elmolla, que def- 

poiSnos foráo bòs para remedio de 

muytas neceísidades cm que nos vi- 

mos, como direy mais adiante, & a 

Inez de Leiria por íy nos deu outros 

cinquenta taeis muyto efeondidos, 

Ôc nos pedio muyto que em noflTas 

oraçoes a encomendaíTemos a 

nolío Senhor, pois vía- 

mos quanta necel-^ 

íidade tinha 

dilTo. 

C A P. 
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'Donde teueprincipio a origem <&■ 

lumdamento deíle império (Jnm> 

& àbnde procederão os pri- 

mejros que o pouoarao. 

Efpois que partimos 

defta cidade de Sampi 

tay, fcguimos adiante 

porefterio daBatam- 

pina acimaaté hum lu- 

gar que fe chamaua Lequimpau, de 

dez ou doze mil vezinhos, & de boa 

caiaria, fegundo as moftras de fora,& 

cercado de muro & barbacam com 

fuacaua ao redor, junto da qual da 

banda de fora eftaua húa cafa muy- 

to comprida có trinta fornalhas por 

banda,em que fundiao 6c apurauáo 

grande foma de prata, que em carre- 

tas fe trazia de húa ferra que eftaua 

daly cinco legoas por nome Tuxen- 

guim, &aquy nos differáo os Chins 

que nas minas delia trabalhauão cõ- 

tinuamente pafíante de mil homes 

em arrancar prata,& q rendia todos 

os ãnos para el Rey da China cinco 

mil picos de prata, Sc nos contarão 

mais outras particularidades curio- 

ias de ouuir,que não eícreuo por me 

temer que poderey fer proluxo. Da- 

quy nos partimos ja quaíi folpofto, 

Sc fomos ao outro dia â vefpera fur- 

gir entre duas cidades pequenas de- 

fronte húa da outra pouco mais de 

hum quarto de legoa, que era a di- 

ftancia da largura do rio,húa por no- 

me Pacão,& outra Nacau, 3c ambas 

de pequenas cm fora, roiiyco nobres 

inâçoes de 

V i 

& bem cercadas de lagias de cantará 

muyto largas & fortes. Tinhão nui/ 

tas caías de pagodes cozidas em ou- 

ro, com muytas inuençoes de grirt1" 

pas 6c curucheos de muyto.cufto ^ 

riqueza; que era couíã aíTaz fermofo 

6c agradauel para ver. Deitas duasci 

dadesdirey o que ahy nos contará 

6c eu defpois algúas vezes ouuv,p011 

fe faiba a origem 6c fundamento ^c' 

fte império Chim, ja que os eícrit0' 

res antigos atègora não derão Pe' 

nhúa razão difto. Leefe na primeyf:l 

Chronica das oitenta dos Reys 

China no capitolo treze, a qual cu 

ouuy muytas vezes ler, que delp0'5 

dodiluuiofeifcentos 6c trinta &n°.* 

lie annos auia húa terra que entáo 

chamaua Guantipocau,a qual,fcgfl0' 

do parece pela altura do clima eflM 

eftâ,deue de eftar em feíTcnta 3c J°1'5 

grãos da banda do Norte, 6c jaz 

coftas defta noffa Alemanha. J 

terra viuia naquelle tempo hú p1IÍ]' 

cipcdefenhorio 6c eftado peqllfí1° 

por nome Turbao,o qual dizem 

lendo mancebo folteyro ouueratf£ 

filhos nua molher por nome Nafl6^ 

a que em eftremo era affeiçoado, 

qaRaynha viuua may delle t'n 

muyto grande defgofto. Efte,kn . 

algúas vezes requerido pelos pr'll<? 

paes do reyno ou fenhorio que 

era,que fe cafaíTe, fe efcuíou l 

dane o por defculpa algúas razo^ 

os feus lhe não aceitarão, antes i11^ 

tados Sc eftimulados pela may? 11,1 

" . Pnto,*P^. 

rao tanto com elle,que elle pot,e ^ 

cufar de fazer o que não eraíu* v°l 

deííftindo do requerimento, apcl ^ 

câde> 
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c°tti tecao de legitimar o filho 

^is velho cjue tinha da Nancaa, & 

_ * o» o reyno, fe meteo em reli- 

ola°em hum templo que fe chama- 

^'zom, que fegundo parece foy 

v 0 o 8c feita que tiueráo os Roma- 

A° oje em dia ha nefte impe- 

nda China, na ilha do lapão, na 

jJUchenchina,em Camboja, ôi em 

ao,d° cjLiaj neftas terras eu vy muy 

& declarando no feu tefta- 

ta^
t0 SJJe era efta ília vítima von- 

lc r
e,a Raynha ^Lia m5y naquel- 

cjn
eniP° era viuua, & de idade de 

2e S.l,enta annos,o nao conlentio,di- 

^or°' ^Ue í3, ^Ue ^L1 ^1C> %lcr*a 

fa^
rer na religião que tinha profef- 

H0s ^ Ul)uc luaue cie vinte cc ieii> an-® 

PorV ° ^ez a Pe^ai' c^c muy tos jurar 

f0yT
ey- Difto que a Raynha fez 

dCnd 
llr^ao logo auiíado, & enteia- 

cluv °r C'llc ° fizera a fim de lhe ex- 

prjj. 5U fiUio da herança, & não cu- 

d,i rçj. teftamento,fe tornou aíayí 

* to^ ^'ao Corn propoíico de tornar 

<Sc ^ní11 Poífe do que tinha deixado, 

ligen„° Pos todo ícu trabalho & di- 

ca? j ^ ° ^au com 

a> temendo que fe eílacou- 

In°fted°r^ance' vie^e a pararem 

^nte 
arnbos,ajuntando fecreta- 

k, cjllc J. * dos que erão da fua«par- 

^cailal?§uíld°fe conta forão trinta 

0 & oitenta de pé,derão híía 

\ ^ q s caías onde o Turbão eíla- 

Itlatarão com todos os feus, 

'y 1 mio, i04. 

com tudo íe íãluou a Nancaa cos 

íeus tres filhos,& com mais algús fa- 

miliaresde fua caía, õc embarcando- 

fe em híía laulee de remo,fe veyo fu- 

gindo pelo rio abaixo até hum lugar 

que eltauadaly fetentalegoas, onde 

defembarcou com os poucos q trou- 

xera comíigo,& aly com outra algua 

mais gente que defpois ajuntou, íe 

fez íorte em híía lizira que eítaua no 

meyo do rio, aque pòs nome Pilau- 

nera, que em noíla lingoagem quer 

dizer,colheyta de pobres,com téçao 

de acabar aly a vida cultiuãdo a ter- 

ra^ fuílentandoíe co trabalho dos 

feus,porque daly para baixo, fegúdo 

íe le no mel mo capitulo,nao era a ter 

ra inda então pouoada de genre ne- 

nhua. Auendo ja cinco annos que el- 

Ja viuia neíla miferia & pobreza de 

eftado, temendofe o tyranno Silau, 

por não (gr bem quiílo do pouo, que 

como os tres moços foflem de mais 

idade o poderião deJapolTar daquil- 

lo que indeuidamente lhes tinha v- 

furpado, ou ao menos o poderião 

deíinquietar com aluoroços & leuã- 

tamentos de gentes, caufados do di- 

reito que pretenderião ter no reyno, 

dizem que mandou a bufcalos húa 

frota de trinta jangãs de remo, em q 

dizem que hião mil & feifeentos ho- 

mcs. A Nancaa fendo certificada de-» 

fte poder que vinha fobre ella,toma- 

do confelho fobre o que niíTodeuia 

fazer,fe aífentou que por nenhu cafo 

o efperaífe, vifto fere feus filhos mo- 

<^ost8c ella molheÉj&afua gere muv- 

to pouca,fraca,8c deíarmada,& muy* 

to falta de tudo o nçceííario para fé 

d efeiv1 



'defender de tantos inimigos, ôc taõ 

bem prouidos. E mandando fazer 

reíTenha da gente que tinha,achou q 

toda ella não paíTaua de mil ôc trezé- 

tas pefloas, das quais as quinhentas 

íos erao homés,& todas as mais,mo- 

lheres, & crianças pequenas, para a 

qual copia de géte não auia mais em 

todo o rio q ue tres laulees pequenas, 

& húa jangaa em que não podião ca* 

bercem peífoas: beentendeoa Nati- 

caaque não erão eftas embarcações 

capazes de toda a gente que tinha 

comíigo,& começando então a cuy- 

dar no remedio que poderia ter eíla 

tamanha necefsidade,diz a hiftoria q 

tornou outra vez chamar a coní elho, 

Ôc defcubrindo em publico o receyo 

q tinha, lhes pedio a todos íeus pa- 

receres, do qual elles por étao íe efcu 

íarão, <lizédo que lhe affirmauãoem 

toda a verdade que não fentiãoem 

fy entendimento para fe determina- 

rem tão depreda no que lhes pregu-* 

taua, mas que conforme a leus curtu- 

mes ôc ritos antigos lançaflem fortes 

comofempre cultumauao fazer em 

femelhantes apertos, Ôc que naquelle 

cm quem caiíle poder falar, eíTe dif- 

feíTe o que Deos no coração lhe in- 

ípiraffe. E que para iíTo tomaífem 

tres dias de eípaço,emque porjejús, 

lagrimas,& brados pediílem todos a 

húa voz remedio ôc focorro ao alto 

Senhor das milericordias, em cuja 

mão eftaua muyto certo efte reme- 

dio quepretendião. Determmadaa 

Kancaacom todos os feus nefte pa- 

recer, que por então fe aprouou por 

nulhor que todos, mandou lançar 

Terigrinaçoes de 

pregão que íb penâ de morte nenhul 

pefíòa comeffe em todos aquel'fS 

tres dias mais que fó húa vez,porqllC 

com a abftinencia da carne hcaíieí) 

efprito pronto com Deos. 

CA<P. Xtlll 

I 

T>o que mais çafíou nefie neg>cl[ 

dejfois de o jejumfer âcabfld°> 

do fucceffò que teue. 

Afifado o termo 

tres dias em q"e 

tinuarãofua penitcCl 

lançarão as lortes p® 

cinco vezes, & t0 ^ 

cinco cayrao num minino de íete Q 

nos, que fe chamaua Silau c0,Tl0 . 

tyrannode quem fe temião, <->e^ • 

todos ficarão muyto confufo5^ 

íles,porfeaffirmarque não 

tro do mefmo nomeem todo^a 

yal. E defpois de fazerem ieus ^ 

íicioscom todas íiias cerimon'3* 

ftumadas de tangeres & fum°s ^ 

rofo$ a modo de daré graças a ^ 

mandarão ao menino que leu*n ^ 

as rpãos ao Ceo,& diíTeíTe o qL1 

parecia no remedio daquelle ap/fl( 

& grande trabalho em quC Z<" 

Aque o menino pondo os o t 

Nancaa dizem que diíTe. Ag°,f 

com afflição ôc anguftia trifteJ^ 1 £Íj. 

rauel ôc fraca molher eftàsnia' Jjo 

bulada ôc confufa no pouco fe ^ ^ 

que o entendimento humano ^ 

reprefentando, ôc te fometcS > Jo 

mildcs fufpiros debaixo da 

alto Senhor,tira,tira,tira, ou °í ^ 



^trabalha por tirares teu coraçaó 

,°*fomos da terra, pregado de ver- 

la^ccci.is'olhosnoCeo,& nelle veras 

pode a oração do innocente 

atribulado diante da juftiça do q 

, Cr|,0l,> porcj na hora q com humil- 

tCs 'ufpiros lhe manitellafte a tua fra 

pouco poder, logo de cima 

j,..°y concedida a vitoria do tyrãno 

^aili cõ grade promeíTa q o Senhor 

c tQdos os homes te mada fazer por 

lua formis.a,& te manda q nas 

- 5 ... 1 

^ ,uarcacoes dc teus inimigos em- 

arcfUes teus filhos,& toda tua fami- 

.a0 íom das agoas corras a terra 

li 
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dadeyra)que vindo efta armada to- 

dajunta, para fem nenhúa piedade 

effeituar na pobre Nancaa, & nos 

feus tres filhos, & na mais gente que 

eílaua com ella,os danados & crueys 

intentos do tyranno Silau, citando 

húa noyre furta num lugar que fe 

dezia Catebaíoy, fe criara íòbre eU 

la húa riuuem preta, a qual lançan- 

do de fy muytos fuzis & curiíços, 

chouera delia húa agoa muyto grof- 

fa, de gotas tão quentes em tanto 

eíiremo, que dando na gente que 

nefte tempo efíaua ainda acordada, 

a fez lançar toda ao rio, onde em 

menos de húa hora pereceo toda, 

porque dizem que na carne onde 

tocaua qualquer daquellas gotas, a 

queimaua de tal maneyra, que com 

húa dor inçpmportauel lhe penetra- 

ua ate o mais intrinleco dosolTos,fem 

auer vcfhdo nem outra coulaalgua 

que fobre fv pufeílem que lhe pu- 

de lie fazer rcfiílcncia. Conhecendo 

então a Nancaa que era aquillo hum 

muyto grande myfterio,recebeo efta 

nicrce da mão do Senhor com muy- 

tas lagrimas,<3c lhe deu por elU muy- 

tas graças com todos os feus. E ení- 

barcandofe cos feus tres filhos 6c 

■ com toda a mais gente nas trinta jan* 

gás da armada, fe foy pelo rio abai- 

xo^ ao lom da impetuofa corren- 

te da agoa que em feu tauor hia,af- 

firma a hiftoria q acabo de quarenta 

& fete dias chegaraò a aquelle íitip 

onde agora eftá edificada a cidade 

do Pequim, onde ella com todos os 

.. feus deíêmbarcou em terra,com dc- 

Chins tem por muyto \ct* terminaçao de affentar aly fua • 

!è'^ndo a noite com dór de teu bra- 

^ 'Porque elle te moftrarà antes que 

legues ao defeanço do rio, onde aP 

d
ntes por longa habitação húa cafa 

^ Uttlanhonome, que pelo tempo 

j Scempos ília mifericordia feja nel- 

' Untada com vozes & íangue de 

^ntes eftranhas,cujo clamor feja tão 

^dauel em íua prefença como os 

. at?idos dosjuftos & fieis meninos 

:r
e
o

tCra idade. É ditoifto afsi por eftas 

°P*ias palauras, diz a hiftoria que 

^Haquelleinftanteo menino ca- 

CeíVrtl0rto em terrâ> do qual fuc- 

dos°(^aísif0y) a Nancaa comto- 

^jr0s kus ficarão aflazcípantados. 

Çll 
ri^a também eíla hiftoria, que 

r£(^
Uy.tas vezes ouuy lér, quepafc 

Cc(l°S c'nco dias deípois defte fuc- 

j.j0 °? yiraò húa menharn vir pelo 

gas ^ xo a armada das trinta jan- 

^Uytobem concertadas, & fem 

t"tei^nhua, &a razão difto foy, 

a me^ma hiaoria (a 
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irada,& por fe temer do Silau, de que que ja tinha mandado laurar,&c^' 

fempre ciucra receyo, dizem quefè 

fez aly forte o milhor que pode,com 

cftacadas & entulhos de pedra em 

íoífa pela maneyra que ao diante fè 

dirá. 

CAT. XCltlL 

Qmhforao os fundadores das pri~ 

meyras quatro cidades da (J,bina 

claje conta de alguasgran- 

dezas da cidade do 

'Pequim. 

Eíembarcada a Nan- 

caa em terra com to- 

dos os Ieus, diz a hifto- 

gandoíeondeo alice eflaua abetW 

a tomou nas maôs com mtiyt0 c°n 

tcntamento,& aíTencandole emj°e 

lhos com as maôs leuantadasao^f 

diífe aos que eftàuão p relentes. Acl 

ta pedra,irmaós & amigos rfftus,'0' 

bre que fe ha de fundar efta noii^' 

ía, ponho o nome de minha pe^°3' 

porque afsi fe ha de chamar de o)11 

por diante, pelo que a todos pc>° 

como amigos, & mando como Kv 

que lhe naó chamem outro nome 

naó efte, paraque fique em nnem°rl 

aos que vierem defpois de nós * 

quy ate o fim do mundo, que i0, 

tres dias da oitaua lua do ann° ^ 

íèifcentos & trinta & noue dcfp° 

que o Senhor de todo o cr 
t 

ria que cinco dias paf- 

faraó íomente defpois 

de fer chegada, quando logo fez ju- 

rar por Principe daquella gente o 

feu filho mais velho, por felegurar 

dal gíis receyos que íempre teue, ôc 

ficar mais aliuiada do trabalho que 

atè então tinha paffado. O filho tan- 

to que foy obedecido deíla pouca 

gente que aly tinha cõíigo, no mef- 

nio dia â tarde abalifou o fitioon- 
* r • | ( 

de fe auia dé fazer forte, Ôc defpois 

de fer aberto o primeyro vallo, que 

elle mandou abrir com muytapre- 

fteza, fafifó da fua tenda, acompa- 

nhado de fua mãy , pela qual tudo fe 

gouernaua, & de ieus irmãos, ôc dal- prata que cila pendurado 

gus mais-principais que entaó auia, 

: & com ve tiduras de fefta neíla pri- 

meyra moftí a que de íy deu ao po- 

uo,íe foy acompanhado dos ieus, le- 

nando diante por eflado húa pedra 

jado^ 

nifeílou aos que então viu'a<? ^ 

mundo, o aborrecimento qi'e c'11
} 

aospeccados das gentes, alagafl1*0^ 

terraços rios do Ceo para CLllTtL, 

com íua juftiça, fabricou on°u° >flJ 

quim cila cala, & Jhe pos o P1^ 

prio nome,na qual, conforme 

nos he declarado pela profecia ^ 

morto menino , pelo temp0 

tempos fe exalçara por voztS ^ 

gentes eftranhas o como le 

mer o Senhor, ôc agradar cm 

cio juílo, E lnias letras que ^ 

iílo deíla própria maneyra,^0 ^ 

da oje elculpidas num elcud0 ^ 

ida' 

volta do arco de húa porra da 

deq agora fe chama 

hea principal de todas as P°rfS'n^ 

qual eíláo continuamente por 

ôc memoria deíla profecia; q
u^e^r 



caj eyros com ^cu capitao' ^ ern 

' <l ''úa das outras eftao quatro fo* 

entc para darc razão do q cada dia 

P01 cilas entra & íae. E porque o dia 

^SUeefte nouo ^ey lãçou efta pri- 

çjaJ
ra pedra quãdo fundou eftaci- 

rja^
,'eSLlndo o q confta pelas hifto- 

« uy aos tres dias do mes dc Ago» 

ç,\CLlftumarão femprc os Rcys da 

jn^
natlentãoparacâ,Ôc o cuftumao 

agora moftrarenfe aopouo ne- 

itia a 10 ^a,° clua^ com canta 

^ §e"ade, ôc tão eftranho ôc gran- 

ia ?aParato.que em verdade affir- 

ta ^ lc ,T>uyto para arrecear dar có 

to niais pequena parte delle,qua- 

%
niai^e tod°, & por iflo nie não 

det Tter no S fey certo q não ey 

cftç ^uar auante.Eporiíto que 

Npri-mcyro Rcy Suâdo e^a 

5S os Chins té por húa profecia 

Ve C(j-Certa' ^zerão defpois os feus 

Wr^ ^tes eftatuto em q fe mãda 

nias penas,q nenhúa gente 

çfr.b- ?Cyra eilCre 110 rcy no fenão fós 

%ãJl,Xaí^ores & catiuos, pelo qual 

qír 
0s íornão, he forcado degra- 

n°Sc^c ^1S lugares para outros, 

Ui0s *» fizerão aos noue que era- 

Cri„ 
a maneyra q breueméte tc- 

^feD°nta^0>fe fundou efta cidade, 

cftc P°l,°ou efte império Chim por 

^ado pnc^.e ^a Nancaa c'ia" 

tod0s ^lu'ni,q era o mais velho de 

^ais' outros dous feus irmãos 

K??*A ^ chama«ão Pacão ôc 

C^<W' Un^arao deípois outras duas vo. * 
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acllle também puleráo os 

KqiJ)priOSnomes* ^ ^a mãy del- 

<cQnno diííe,le chamou Nan- 

íus 

caa/e lê também que fundou â cida* 

de do Nanquim,q he a fegunda de* 

fta monarchia, & que delia tomou o 

nome que inda oje em dia tem. Efte 

império Chim fe lé que foy fempre 

corrédo por direitas íuccefioésde 

Reysnos outros deíde aquclletépo 

ate húa certa idade,que,fegundo pa- 

rece pela noflà conta,foy no anno do 

Senhor de mil ôc cento & treze,& en- 

tão foy efta cidade do Pequim en- 

trada de inimigos,& afTolada, & po- 

fta por terra vinte & féis vezes, mas 

como ja nefte tépo a gente era muy- 

ra,Ôc os Reys muyto ricos, dizem q o 

q então reynaua,que tinha por nome 

Xixipao, a cercou toda em rodada 

maneyra que agora eftá em vinte dc 

tresannos, & outro Rey por nome 

Iumbileytay,que era íeu neto, fez a 

fegunda cerca daly a oitenta &dous 

annos, as quais ambas tem de circui- 

to feífenta legoas,trinta cada húa,co-' 

uem a faber,dez de comprido,^ cin- 

co de largo, das quais cercas ambas 

fe lé que tem mil & feífenta baluartes 

redódos,& duzentas & quarenta tor- 

res muyto fortes largas ôc altas, com 

íèus curucheos de diuerias cores,que 

lhe dão muyto luftro,ôc em todas e- 

ftão leoés dourados fobre bollasou 

pomas redondas, os quais fa5 adi* 

uifa ou as armas do Rey da China, 

pelos quaisquer dar a entender que 

lie elle leão coroado no Crono do 

niúdo.Por fora deftaderradeyra cer- 

ca vay húa muyto grande caua dea- 

goa,de mais de dez braças de fudo,ôíi 

quarenta de largo,dentro da qual ha 

continuamente grande íoma de na-« 

- - - O 2 "jog 
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uios de remo, toldados por cima co- muytas alampadas ao redor, & Pef' 

mo cafas,em q fe vende codas 2S cou 

Tas quãtas le podem imaginar,alsi de 

mancimétps.como de coda a diueríl- 

dadede mercadarias aque fe pode 

por nome. Tem mais efta cidade em 

ioda, fegnndoos Chins nos affírma* 

rão,trczetas 8c fefíenca encradas, em 

cada húa das quais eftao íèmpre qua« 

tro vpos,como pouca ha difle, arma- 

dos, & com alabardas nas mãos,para 

darem razão de cudo o que paífa nel- 

la, ha aly também htías cercas cafas 

que íàó como cafas de camara, q a 

cidade para iflo tem deputadas com 

íeus Anchacys &officiais dejuftiça, 

& a onde também fe leuão os moços 

que íe perdem,paraq (eus pays os ve- 

nhao aly bufear, Das mais grandezas 

deita iníigne cidade direy afeu tem- 

po,porque ifto que agora concey afsi 

de corrida,foy fomente para dar húa 

breue relaçaõ da origem 8c funda* 

ção deite império, 8c do primeyro q 

fundou efta cidade do Pequim, me- 

cropoli com razão, 8c com verdade 

de todas as do mundo,na grandeza, 

na policia, na abaftança, na riqueza, 

8c em tudo o mais quanco íe pode 

dizer ou cuydar, & também para dar 

contada fundação 8c principio da le- 

gunda cidade defte grande império 

que he a do Nanquim, como ja difc 

le,& deftoutras duas de Pacão 8c Na- 

cau,de que atras tenho contado, nas 

quais ambas jazem eftes dous feus 

fundadores em téplos muyco nobres 

& ricos, nuas fepulturas de alaba- 

ftro verde 8c branco guarnecidas dou 

ro/poftas íobre leoés de prata, com 

j iuj nu 1CUUI j ^ | 

fumadores de muycas diuerfida^s 

de cheyroSé 

CAT. XCV. 

Qual foy o <Rey da Qhina quefo 

o muro que diuide os dous império 

da Qnna da cIãrtaria>& 

da pnfao aneiXa a eltes• 

i 

A que tratey da ojj 

gem 8c fundação 4e'£ 

irr/perio Chim, ^ 

cerca defta gran^e cl 

dade do Pequim,^ 

bem me pareceo razão tratar o 

breuemente que puder de outra ^ll 

la não menos efpantofa cada húa 

ílas. Leefe no quinto liuro da 

ção de todos os lugares notaue's ^ 

fte império, ou monarchia, ou c0'1 

lhe quiíèrem pòr o nome (pofclue 

verdade todo o q for grande 

be) q hum Rey por nome Criij1^ 

dacotay,que fegundo parece pela 

ta do liuro por onde efta g^tC „ 

ftuma fazer a conta das fuas er?sLIi' 

nou noannodo Senhor de q^n ^ 

tos 8c vinte & oito, vifl"0 2 

guerra co Tartaro por diÇr^^ 

que ceuecom clle fobreo eftâ ^ 

Xenxinapau, que peio íertã° c ^ 

fii rr\ rpvn/> T «anfinS* O na co reyno dos Lauhós, o à 

ratou, 8c ficou fenhor do cai 

porem o Tartaro refazcndole > 

de outro mayor poder q ãjuílt°r£0ci 

meyo de húa liga 8c confede^ ^ 

fez có outros Reys feus amJE° ^ 
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í<°f ^re ° Chim dahy a oito annos, 

^ c affiama que lhe tomou trinta ôc 

«Us lugares notaueis, dos quais foy 

'u agrande cidade, dc Ponquilor. E 

def'° S na0 fe pudeíle 
e cndcr,veyo có elle em cõcerto de 

d'^ algúas códicoes em q ò Chim 

pío dircyco ^°^re sera ° 
^ lhe deu mais dous mil picos de 

.. ata para pagada gente forafteyra 

70 7 
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C

Y
razia comligo, ôc com iíto ficou o 

^ k°cio pacifico Ôc quieto por efpaçó 

e'nt|uenta ôc dous annos,porq aí- 

^ 12 a meíma hiftoria. Porem o 

( 
clue então reynaua na China,re- 

bole doutro poder ôc confedera- 

Pi]^ tc â paliada,a q elle naõ 

Cq 
c^c reilftir,determinou de fechar 

itn rnilro toc^a a raya dambos eftes 

^ E chamando os pouos to- 

^ acortes,lhes deu conta delia fua 

Cç^
ertllinaçaó, a qual a todos pare- 

^ ^uyto bem,& muyto necefiària, 

ta^
ara ajuda defta obra taó impor- 

t3' vhc derão dez mil picos de pra- 

teff6 ^°r no^a conta íaó quinze có 

tos OUro'a rezão de mil Ôc quinhé- 

fe^
Clll2adcscada pico, ôca. foraifto 

^ cjue lhe deraó mais duzentos 

ljiar'^
u^nta mil homespara traba- 

r^e J nefta obra em quãto ella du- 

tra-
5 ^ 4l,e os trinta mil dizem que 

gçn °j *ais examinados, & os mais 

tar ^ , fcnrço. E defpois de fe aju* 

eft,. -° 0 que era neceíTario para 

nfigne obra, fe começou a 

ertl vi'1^ ne^a>^ a hiftoria 

0
nj5 & íete annos íe fechou to- 

de Dn 
ern° deíles dous impérios 

a ponja^que fegundo fe af- 

firma na mefma chron.ica, he djftan- 

cia de fetenta jaós, que por noíla co- 

ta^ razaõ de quatro legoas ôc meya 

porjão,íaó ao todotrezétas &'quin- 

ze legoas,na qual obra dizem q tra- 

balharão contínuos íètecetos &cin- 

queta mil homés,de q o pouo, como 

jadiíle,deu a terça parte, ôc o Sacer- 

dócio ôc ilhas de Aináo, outra terça 

parte, ôc cl Rey cos príncipes ôc fe- 

nhores,& Chaés,& Ançhacys do go- 

ucrno a outra terça parte. Efte muro 

vy eu algtias vezes,ôc o medy, que he 

por todo geralmente de íeis braças 

"dalto, ôc quarenta palmos de largo 

no mociço da parede,mas das quatro 

braças para baixo corre hum entu- 

lho a modo de terrapleno, alambo- 

rado da face de fora de hú betume 

como argamaíTa,de mais largura q o 

mefmo muro quali duas vezes, por 

onde fica fendo tão forte que ne mil 

bafilifcosopoderao derrubar, &em 

lugar dè torres ou baluartes té huas 

goaritas de dous fobrados armadas 

íobre efteos de pao preto, a que elles 

chamão Caubefy, cj quer dizer pao 

ferro, de groífura de hua pipa cada 

hú,& muyto altos,por onde eftas goa 

ritas parece que ficao fendo muyto 

mais fortes que fe foraõ de pedra ôc 

cal. Efíe muro, ou chanfacau, como 

elles lhe chamão, que quer efizerre- 

fiftencia forte, corre todo a fio igual- 

mente,atè enteftar nos agros das fer- 

ras que no caminho fe lhe offerecem, 

as quais para poderem também fer- 

uir de muro, vão todas chanfradas 

ao picão, com que efta obra fica fen- 

do muyto mais forte que o mefmo 

• ~ O 5 muro 
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muro em fy. E afsi fe ha de entender Anchacys,& Chaes,& outra mais ge 

cjue em toda efta diftancia de terra 

não Ha mais muro que o que toma os 

efpaços que ha entre ferra & ferra no 

mais,as rnefmas ferras feruem de mu 

ro,E em todas eftas trezétas & quin- 

ze legoas não ha mais entradas que 

fós cinco que os rios da Tartaria fa- 

zem por eftas partes, pelos quais de- 

cendo com impetuofa corrente, com 

que cortão por efte fertão eípaço de 

mais de quinhentas legoas, fe vão 

meter no mar da China 6c. da Cau* 

chenchina,& hum deftes, porque he 

mais poderoíò que os outros, vay 

fayr no reyno Sornau (aque o vul- 

gar chama Sião) pela barra de Cuy, 

& em todas eftas cinco entradas o 

Rey Chim tem húa força, & o Tar- 

taro outra, cm cada húa das quais o 

Chim tem fete mil homés contínuos 

aque paga muyto grandes foldos, de 

que os íeis mil faó de pè,& os mil dc 

cauallo, &amayor parte deftagen- 

te he eftrangeyra, como faó Mogo- 

res,Pancrus, Champap^Coraçones, 

& Gizares da Perfia, & outros de ou- 

tras muytas terras & reynos que pe- 

lo amago defte fertão habitão, por- 

q na verdade os Chins não faó muy- 

to homés de guerra, porque alem de 

ferem pouco práticos nella, faó fra« 

cos de animo, & algum tanto careci- 

dos de armas,& de todo faltos de ar- 

tilharia. Em toda a diftancia defte 

muro ha trezentas & vinte capita- 

nias de quinhentos homés cada húa, 

que faó ao todo cento & íeíTenta 

mil homcs, a fora miniftros & offi- 

ciais dejuftica,& vpos da guarda dos 

te neceífaria para o gouerno & " 

ftentaçaó deftepouo, que porto 

nos affírmaraó os Chins que 

não a copia de duzentos mil hon* 

contínuos, a que el Rey paga 

mento fométe, porque como todo > 

ou a mayor parte delles faó r°r > 

dos condenados a aquelle degre ' 

não he obrigado a lhes dar foi"0 ^ 

não mantimento fomente, co"1°l3 

diante declararey quando ^ar! 

prifaó do depofito deftes 

dos que eftâ na cidade do Peq 

que também he outro notauel c ' 

cio & de admirauel grandeza,&e ^ 

do, no qual ha continuamente P 

fos em depofito para a fabrica ^ 

grande muro, de trezentos mi ^ 

més para cima,& todos, ou a 

parte de dezoito até quarenta #c 

co annos, entre os quais ha ^ 

gente nobre,& homés muvto riC° ^ 

de grade relpeito,que por c^oS^ 

ues fe lhe còmutou o caftigo que . a 

reciãopara efte depofito; no' 5l'e|' 

modo de cárcere perpetuo eua° ^ 

perando para dahy os leuare 

feruiço daquelle muro,dondeVo o5 

ter recurfo conforme aos elta ^ 

da guerra que (obre iífo faó C^Q 

& apronados pelos Chaés,<lue^l05 

& em tudo o mais tem os rne ^ 

poderes dei Rey,com magefta 

prema de mero & mixto 

no poder & alçada de cada hu 

Chaés do gouerno, que faó doz•> 

be dar fe quifer hum conto > 

de renda , fem lhes ninguém; 

maóaifíò. c^' 

\ 
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r^c dgnas outras coujas que vi- 

')l0s alc chegarmos a bum lugar 

°ncfe eflaua bua Cru§ da 

ra^ão porque cila aly 

cÍLma poíla. 

Ornando agora acon- 

cinuar co que atras vi- 

nha contando, de que 

ha muyto q me apar- 

tey. partidos nós deitas 

fep^ c*dadcs Pacao & Nacau, & 

^ P^° "oíla viagem pelo rio aci- 

a'si prelos como tenho dito, che- 

lu Vi°S a ouc,a c'cll,c chama- 

Jifií ,,I^0°ipouco mayor que cada 

^0V Dutras, na qual para aparte 

V(1?
ta° c^Pa(s0 de meya legoa efta- 

muyt0 grande lago de agoa 

fotíy 3,em SLie au'a ™uyto grande 

^ ,e farinhas,0 qual nos aífir- 

i>a J
a° os Chins que enchia & vaza- 

da/ ^r°Pl''a nuneyra que o faz o 

de ^ c^ndo pela terra dentro mais 

d0s 
li2cntas legoas,& que rendia to- 

fóc|^S ailnos para o Rey da China 

Cç^ tCr^° Sue dcfte ^ lhe pagauao, 

^ taeis: 8c que a fora eftes lhe 

taejs j lria,s efta cidade outros cé mil 

do a 
0s tearcs da feda, da canfora, 

^5o ^Car,^a Porcelana> do verme- 

nos j azougl,c,das quais coufas 

1 erao que auia aquy grandif- 

c'adeHUant^a^e* Adiante deita ci- 

*Ccaía radcd»^goaseíhuão do- 

niL1yt0 compridas a modo 

C°Pia íenas,cm S cabalhauamuyta 
e g^nte em fundir & apurar 

paftasde cobre, onde o tumulto &o 

eílrondo que os martellos faziao era 

tamanho,que fe ahy ha coufana ter- 

ra q íê pofla parecer co inferno nao 

deue fer outra fe não eíta. E para no- 

tarmos bem a caufa deite tão deía- 

cuftumado eítrondo, nos pufemosa 

olhar o donde procedia, & vimos qj 

era de auer em cada húa deitas cafas 

quarenta fornalhas,a razão de vinte 

por banda, com quarenta bigornas 

muyto gradeiem cada húa das quais 

malhauão oito homés a copado tão 

apreíTadamente, que quafi não da- 

uao lugar aos olhos para o enxerga-1 

rem,a(si que em cada húadeftas ca- 

fas trabalhauao continuamente tre- 

zentos 8c vinte homés, que a efta ra« 

zao em todas as doze calas fe vinhaa 

a montar tres mil oitocentos &qua~ 

reta trabalhadores,a fora outra muy- 

ta gente que trabalhaua noutro íer- 

uiço. E preguntando nos que foma 

era de cobre a que fe lauraua aly ca- 

da anno,nos reíponderão que de cé- 

to 8c dez ate cento 8c vinte mil pi- 

cos,de que el Rey tinha as duas par- 

tes,por íèrem as minas fuas, &quea 

íerra donde fe tiraua fe chamaua Co- 

retumbagâ,que quer dizer,rio de co- 

bre,porque defpois que fe defeubrira 

até então,que auia mais de duzentos 

annos,nunca fe pudera efgotar, mas 

antes fe deícubria cada vez mais, 

Adiãte deitas terecenas obra de húa 

legoa junto co rio,nú terreyro muy- 

to grande fechado com tres ordés de 

grades de ferro, vimos trinta calas 

poftas em cinco ordés, feis em cada 

ordenhas quais também erão muy- 

o4 
to curiVf 
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to compridas & muyto bem acaba- 

das, com grandes torres de finos de 

metal Sc de ferro coado, & muytos 

lauores dc obra de talha, Sc com co- 

lunas douradas, & feus frontefpicios 

de pedraria laurados de muytas in- 

uençoes. Aquy neffce terreyro íahi- 

mos nós em terra cò licença do Chi- 

fim que nos leuaua, porque fe tinha 

prometido a efte pagode,que fe cha- 

maua Bigay potim,que quer dizer o 

Deos de cento Sc dez mil deofes, 

Corchoo fungané ginaco ginaca, di- 

zem elles,q quer dizer,forte & gran- 

de fobre todos os mais. Porque húa 

das cegueyras queeftes miferaueis té, 

he terem pera li, que de cada coufa 

por fy ha hum Deos particular que a 

fez,& lhe còíèrua íèu fer natural,mas 

que cfte Bigaypotim os pario a todos 

pelos fobacos, & delle,como de pay, 

recebem o fer por húa vniao filial aq 

elles chamão Bijaporenteíày. E no 

reyno de Pegú, onde eu ja eíliue al- 

gúas vezes, vy outro pagode feme- 

íhante a efte a que os naturais da ter- 

ra nomeao por Ginocoginana, Deos 

de toda a grandeza, O qual edifício 

fizeraó antigamente os Chins quan- 

do fenhorearaô a índia, que foy, le- 

gundo parece pela fua conta, defdo 

annodo Senhor de mil & treze até 

o de mil Sc fetenta Sc dous, pela qual 

contaíe veque alndiaefteue debai- 

xo do império do Chim cinquenta 

Sc noue annes fomente, porq o Rey 

fucceffordoquea conquiftou,que íe 

chamaua Oxiuagao, alargou por fua 

vontade, por enteder quanto fangue 

dos feus lhe cuftaua o pouco prouei- 

to que tirana delia, Neftas trinta 

ias que atrás digo, cftaua húa mu) 

grande quantidade de idolos dep^ 

dourados, Sc outra tanta de ou£f° 

de eftanho,cobre,lataõ, ferro coa ^ 

Sc de porcelana, a qual quãtidade ^ 

idolos era tamanha,que naó 3C 

uo a porlhe numero. Naô teriani0 

daquy andado feis ou íete legoaS^ 

diante,quando vimos hua grano6 ^ 

dade,cos edifícios Sc muros todo» 

terra,a qual,ao parecer,teria mais 

húa legoa em roda. E preguot20 

aos Chins pela caufa daquella rny 

na, nos diíferaó que aquella 

fe chamara antigamête Cohil°l!2^j 

que quer dizer,frol do campo, p 

em feu tempo fora muyto pr0 P ^ 

Sc que aueria cento Sc quarent^ 

dous annos que aly viera ter bj1 ^ 

mem eftrangeyroem compam11 

hús mercadores do porto de 1 , 

çarim do reyno de Sião,o qua'> £o( 

do eftaua eferito em hum hlir0 ^ 

nome Toxefalem que fallaua nÇ' 

parecia fer homem fanto, ino* 

naquelle tempo pelas obras 51u^.cy- 

zia lhe chamauão os bonzos feit ç 

ro,porque em menos de hum m ^ 

jfufcitara cinco mortos, & ^zer^cío' 

tras muytas marauilhas, de ^ 

dos receberão grandifsimo e P ^ 

& tendo por vezes os ^ac ín£|id 

gúas difputas com elle, oscon ^ 

Sc enuergonhou a todos àc m ^ 

ra,que pôr naó fe verem có e e 0 

tras altercações, amutinarao>o' r . 

todo,& lhe meterão cm caJ^oS 

fe o rraò matafíem os auia ^ 

caftigar com fogo do Ceo, pe , 
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v!?ta^° °PouoPeí° dito delles fe zendo todos, muyto poderofo dcue 

'^ãõ todosa cafa de hum tecelão 

j° r^por nome Ioane onde efte ho* 

^ pouiaua,& matando o teccllao 

0lls genros feus, & hum filho, 

0rc]l,e o quiferaó defenderão Tanto 

10<nem fe veyo chorando a elles, & 

j^pdendoos de íiias vnioés caula- 

uo (cu mao viuer, antre aigúas 

°lue então lhes difTc, hiía foy 

fe 
ln.lar^1es S1101 0 £>eos ern cuja fé 

Ch
aujã° de íàluar fe chamaria Iefu 

af c ^iia^ v'era ^eo a terra 

filo Cr 'lomciin.' & ^ora necefíario 

do f1Cr Pc'os ^omíis,& que co preço 

■ Cl1 íá-ngue derramado na Cruz 

Pelo 

t-Q P^cadorcSjfe ouuera Dcos por 

tr 
ac'sfeito em fua juítiça, que en- 

o poder dos Ceos & da 

«filhe prometera que a todos os q 

le Ijj6' a/km Tua ley com fé & obras, 

ifíb C na° ncSana 0 premio que por 

i* Prometido, & que todos os 

<j0l. 
Cs

-
acllle os bonzos íeruião & a- 

er^° com facrificios de fangue, 

ni0 ç a'fos,<Sc figuras em que o demo* 

0„>ia para os enganar: o que 

tai]t 
0 os íacerdotes íc acenderão 

H0 li Cl^ Cólera,que bradado ao po- 

lia* ^ Q!^èra6tque maldico foíTe o q 

^iei]r°l1XC^e ^cn^ia & f0£0 Parao 

o que logo foy leito com 

fopQ Prcfteza, Sc começandofe o 

tlfc.^ar com grandifsima fúria, 

i\c t[vz o final cía Cruz,& lhe dif- 

Iç^^^Palauras q lhes a elles não 

^5°, mas quetarabe ellauão 

logo P,c0m clLie ° fog° íè apagara 

ti)ar' ,51l,e vendo o pouo tamanha 

11 la dera hua grande grita, di*- 

fero Deos defle homem,& digno de 

fer reuerenciado em toda a grande- 

za da terra. O qtieouuindo hum da- 

quelles bonzos, que forão os princi- 

paesnaquelle mutim, & vendo que 

agente fe começaua ja a retirar pelo 

que tinha vifto,tirou comhúa pedra 

ao fanto homem, & dilTe, quem não 

fizer o que eu faço, a ferpe da noyte 

o trague no fogo, a cujas palauras to- 

dos os outros bonzos fizerão o mef- 

mo,de maneyra que logo aly o ma- 

tarão as pedradas, & lancandoo no 

rio,a corrente da agoa fe deteue tato, 

que em efpaçode cinco dias que o 

lanto corpo efteue no rio nunca elle 

Correo para baixo,com a qual rttara- 

trilha feguiraõ então muytos a ley 

daquelle homem, de que ainda auia 

por aquella terra hua grande quanti - 

dade. Em quanto eftes Chins nos fo- 

rão contando ifto,dobramos nòs húa 

pontada terra,& vimos hum terrey- 

ro pequeno cercado de aruores ao 

redor,em meyo do qual eftaua hua 

Cruz de pedra muyto grãde,& muy 

to bem feita,com cuja vifta certifico 

em verdade que faltão palauras para 

dizer o que Deos nofío Senhor aly 

nos deu a fentir: & pedindo nòs to- 

dos de joelhos ao Chifuu que nos 

deixaíTeyra terra a ver aquillo que 

aquelles homés nos dezião, o perro 

Gentio íe eícufou dizendo,que tínha- 

mos longe o lugar onde auiamos de 

yr dormir, de que ficamos aílaz def- 

confolados, mas como Deos nofío 

Senhor por fua mifericordia nos 

quiz fazer efla merce quafi milagro- 

fãmenceí 

i 
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íamente,orclenoii que tendo ja cami- cjuillo que os Chins nos tinhãoc^0 

nhado mais de húa legoa adiante, o 

qual fatia a força de remo,& com aí- 

) iaz de trabalho, deílem naquella ho< 

ra a fua molherqtie leuaua prenhe 

tamanhas dores de parir,que he foy 

forcado tornar daly a arribar ao lu- 

gar que abaixo tínhamos deixado, q 

era hiia aldca de trinca ou quarenta 

calas por nome Xitangau,junto don- 

de eftaua a Cruz,& defembarcando 

aly em terra,romou húa caía em que 

posa molher onde a cabo de noue 

dias lhe morreo do parto. Nós en- 

tre tanto nos fomos todos ao lugar 

onde a Cruz eftaua, & proftrados 

por terra com muytas lagrimas, lhe 

fizemos nolío deuido acatamento, 

de que os moradores da aldea fica- 

rão muyto eípantados, & correndo 

todos ao lugar onde nos eftauamos, 

- fe puíeraó também de joelhos, & le- 

uantando as mãos beijaraó também 

a Cruz muytas vezes, dizendo com 

voz entoada,Chrifto Icíujefu Ch ri- 

flo,Vlaria micau vidau, late impone 

moudel, que em noífa lingoagem 

quer dizer,Chrifto leíu,lefu Chrifto, 

Maria íempre Virgem o concebeo, 

& Virgem o pario,& Virgem ficou,a 

que nos reípondemos chorando,que 

aísiera verdadeyramente. E pregú- 

tandonos fe éramos Chriftaós, he 

) di(íemos que ly, o que elies folgarão 

muyto de ouuir,& nosleuaraóaluas 

calas,& nosagafalharãocom muyto 

amor, os quais todos eraõ Chriftaós 

da progénie do tecellão, em cuja ca- 

ía o íanto homem poníaua. Nós lhe 

preguntamos então pda certeza da- 

& elles nos relatarão todo o proccfí® 

defte negocio como paíTara, & ^ 

moftrarão diffo hum liuro iniprj^ 

em que trataua de muyto gr ,f 

marauilhas que o fenhor por aqu^ 

íanto home aly tinha obrado, o cp1 

dezia que fe chamaua Mateus Fican" 

dei, & que fora Ermitão no 

Sinay, & dezia que fora Vngaro^ 

nação,de hum lugar que fe chafl1,1 

Buda. E contafe no mcfmo liuro ^ 

noue dias defpois de fer enterra^0 

o fanto homem, que foy naqtfe' 

melmo lugar onde elle então jaz|,? 

tremera aquella cidade de Cohi'olJ' 

za a onde elle fora morto, húa v<z 

taó rijamente, que a gente do pol,° 

co grande temor que recebera, 

ra toda para o campo,& fe agal*'^ 

ra cm tendas, fem auer ninguém <1 _ 

oufafte de entrar nas cafas. A ift° 3 , 

dirão logo os bonzos paraapaz'£1^ 

rema vnião dopouo, porque to 

junto a húa voz dezia com gran ^ 

brados, o langue do íãnto hofl1 ^ 

eftrangeyro ha de pedir vinganÇa 

morte que os noíTos bonzos lhe S 

rão porque fallaua verdade- 

dendoelíes o pouo por ifto 

zia,lhe diíTeraó que naó diííe^11^ 

quillo que era grande peccado, 11 

ouuefíem medo, porque ellcf 

prometiaó de pedi ré todos ao 

Tiguarem deos da noite, que ^ 

dafle â ferra que não fizeíTe mai ^ 

que tinha feito, porque lhe nao> 

riaó efmollas. E com ifto ler°r'a 

dos os facerdotes fomente em P 

r o' 

cr* 

ciíTaó â cafa deite idolo q11 c 
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Pnricipal,íem auer peííba nenhua do íc chamaua lunquinilau, muyto rica 

P^uo ql)e qnjfejffeyr 
com elles,por 

medo de entrar na cidade,& 

,Zem que citando a noite logo íe- 

8l>in.te apos eíle tremor, todos eftes 

j^niftros do demonio fazendo feus 

acrificios com fumos cheirofos, Ôc 

°!.'tras cerimonias cuftumadas entre 

c Js>permitio noílo Senhor por jufto 

? t'go de Pua diurna juftiça, que íen- 

0 fjuafi as onze horas da noite, tor- 

lU terra outra vez a tremer com 

'"ftanho impeto,que templos, caías, 

^l'ros,& todos os mais edifícios qua 

,s auia na cidade vieraó ao cbaó,on 

]j- hortos todos os bózos fem 

fi
llío ficar viuo,q fegundo o liuro af- 

^^pafTaráo de quatro mil,& arre- 

atando a terra em borbolhoés de 

^°a,fe fouerteo toda a cidade, & fi- 

ç 
u ern hum grande lago de mais de 

b^as de fundo. Enosconta- 

çj ,rnais outras muytas particulari- 

esrnuyto eftranhas que a todos 

^cauíaraõ grãdifsima admiraçaó, 

e entaò para cà fe chamou Fiun- 

^n°ifee, que quer dizer caftigo do 

q ^0)Chamandole antes Cohilouzaa, 

ca^p0tI10Ía 4usr ^^zer 

CA T. XCVlt. 

°Jlue vimos dejpois (jue fajmos 

e'°ua cidade que Je de^ia r 

Junquinilau. 

Artidos nos defta cidade ruy- 

nada de Fiunganorfee, chega- 

dos a hua cidade grande, que 

& abaftada de todas as coufas, & de 

muyta& muyto nobre gente deca- 

uallo & de pé,onde auia grandifsima 

multidão de embarcações, afsi de re- 

mo,como juncos muyto grandes.Ne 

fta nos deiiuemos cinco dias, porque 

nella quizo noííb Chifuu celebrar 

as exequias da morte de fua molher, 

pela alma da qual nos deu aly a to- 

dos de comer ôc de veílir, & nos li- 

bertou do caítigo do remo, & nos 

deu liberdade para fayrmos em ter- 

ra quando quifeíTemos, fem colares 

nem algemas,que para nós foy muy- 

to grande aliuio. E partidos daquy, 

fegtiimos nofla viagem pelo rio aci- 

ma,vendo fempre de húa banda ôc 

da outra muytas ôc muyto nobres ci- 

dades &villas, ôc outras pouoaçoes 

muyto grandes, cercadas de muros 

muyto fortes ôc largos, com feus ca- 

ftellos roqueyros ao longo da agoa,a 

fora muytas torres Ôc caías ricas de 

fuas gentílicas feitas,com campanay- 

ros de íinos ôc curucheos cozidos em 

ouro,& pelos cãpos auia tanta quan- 

tidade de gado vacum, que em al- 

gúas partes occupauão diftancia de 

íeis Tece legoas da terra,& no rio auia 

tamanho numero de embarcações, 

que em algúas partes onde auia ajú' 

tamento de feiras,fenão podia alcan- 

çar com a vifta,a fora outros muy tos 

magotes mais pequenos de trezétas, 

quinhentas,feifeentas, ôc de mil vel- 

las que a cada pafío encontrauamos 

alsi de húa parte como da outra,nas 

quais fe vende coda a diueríidade de 

coufas a que fe pode por nome, E 

muytos 
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rnuytos Chins nos affirmarão que 

nefte império da China tanta era a 

gente que viuia pelos rios, como a q 

habitaua nas cidades, & nas villas, ôc 

que íe não fofíe a grande ordem & 

gouerno que íe tem no prouer da gé- 

te mecanica,& no trato & officios cò 

que os cóftrangem a bufcarem vida, 

queleinduuida íe comeria lula com 

a outra,porque cada forte de trato ôc 

de mercancia de que os homés viué 

fe reparte em tres & quatro formas, 

deita maneyrá. No trato dasadés 

hús trataó em botar os ouos de cho- 

co,& criarem adinhos para vendere 

outros em criarem adés grandes para' 

matar ôc vender chacinadas, outros 

trataó na penna fomente, ôc nas ca- 

bedellas ôc nas tripas,& outros nos o- 

uos lòmente, ôc o que trata em hua 

eleitas coLifas, não ha de tratar na ou- 

tra fo pena de trinta açoutes em que 

não ha appellaçao nem aggrauo, né 

valia, nem adcrencia que lhe poífa 

valer. Nòs porcos, hús tratão em os 

venderem viuos por júco, outros em 

os matarem, ôc os venderem aos ar- 

ratés,outrosemos chacinarem, & os 

venderem de fumo, outros em ven- 

derem leitões pequenos, outros nos 

miúdos das tripas,& banhas,peis,fan- 

gue,& freífuras. No peixe o que ve- 

de o frefco não ha de vender o falga- 

do,& o que vende o íalgado não ha 

de vendero íeco, & todas as outras 

coufas,afsi de carnes, caças, ôc peíca- 

dos, como de frui tas, ôc crtaliças fe 

gouernão a efte modo. E nenhum 

dos que tem qualquer trato deíles íè 

pode mudar para oucro íem licença 

• • 

açoes de 

da camara,& por caufas juftas 8c lici- 

tas,fo pena de trinta açoutes. Ha tá' 

bem outros que viuem de venderem 

pefcadoviuo que tem em graneis 

tanques & charcos de agoa,dos qt]3,s 

carregao muytas embarcações de tf' 

mo, onde em payoes muyto c^n* 

ques o leuão em viueyro paradiuer' 

fas terras daly muyto longe. Ha ta*11 

bem ao longo defte grãde rio da 

tampina por onde fizemos efte nol'' 

fo caminho da cidade do Nanquim 

para a do Pequim, que he dignei* 

de cento ôc oitenta legoas,tanto 

mero de engenhos daçucar, ôcW' 

res de vinhos Ôc de azeites, feitos de 

muytas ôc muyto d iuer ias maney^ 

de legumes ôc fruitas,quc haruas dc- 

flas cafas ao longo do rio|de hua paf' 

te ôc da outra de duas ôc tres lego*5 

em comprido, couíi certo de 

diísima admiração. En\ outras p*£ 

tes ha rnuytos almazes deinfíni^^ 

de mantimentos, ôc outras tantas cr 

fas como rerecenas muyto corr>pr^ 

das,cm quechacinão, falgão, emp^ 

faó,& deíumão todas as fortes de& 

ças ôc carnes quantas fe cri ao nat^ 

ra,em que ha rumas muyto altas ^ 

lacoés,marrãs,toucinhos,adésjp^' 

grous,batardas,emas, veados, yaC^' 

bufaros, antas, badas, caualos, tigr' 

cae^rapofos, Sc toda a mais foVc L 

animaes que a terra cria, de ^ 

dos eftauamos taó paímados, q11^ 

to requeria hua tão noua, tão eíp* 

toia,& quaíí increiuel marauilj13'^ 

muytas vezes deziamos que na° ^ 

pofsiuel auer gente no mundo <\ 

pudeííe acabar de gaftara<ju 
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^ a vida. Vimos també neftc rio tambor, & ellas fe toraao logo todas 

j?rjjnde íoma de embarcações como 

j1 que chamão panouras,fecha-. 

de popa & de proa com redes de 

anas.como capoeyras,de rres & qua 

r°'obrados, de dous palmos dalto 

lobrado,cheas deadés, que ho- 

®s trazia© a vender, os quais vão 

j/ 0 r'o acima a remo ôc a veila, ou 

querem, vendendo eftasadés 

^le trazem por mercadaria.E quan- 

(j°
VeiT> que he tempo de lhe darem 

c°mer,íe chegão a terra,& onde o 

a]V mais brejoío, ôc có algúas 

t^S°as dagoa, poem pranchas em 

Cí ^ as portas daquelles fo* 

tan l°S^ ^anc'0 qu«ro pancadas nu 

todas eftas aues,que faõde 

de 
ctc cimá, com húa grã- 

^ Sr'ca íe faem fora da embarcação* 

^ °das de corrida íe vão meter no 

Mn° ^a agoa que eftà no campo. E 

^dooelpaço em q ao dono lhe 

t0r
ecc queellas podem ter comido, 

^a|a 3 tanBer 0 cambor, ao íom do 

Dj0 
,todas com a meíma grita fe tor- 

Lr
a„rec°lher â embarcação donde 

fCl cada húa vay demandar o 

tid;.h'-ad° fem faltar húa fó, & par- 

do^ aIy fe vay feu caminho.E quã- 

Si ^Ue^e tempo para porem, fe 

Ca,li
aac^legar á terra, ôc onde vc o 

, P° ^xuto, ôc de boa relua,abre 

k tQr
rtas ^os fobrados em q as traz, 

\i ^ a tanger no tambor,& em o 

pOre 
1 fe ^aem todas à terra para 

paílada hua horadetépo 

)arece'C c%aS° em q116 ^e a elle 

is. P°lico mais ou menosque el« 

e em ter poílo,corna a cocar no 

muyto depreífa a recolher à embar- 

cação,fem,como digo,ficar húa íó no 

campo,& como faô recolhidas dctro 

na embarcação, o dono com outros 

dous ou tres que traz comfigo fe vão 

a cerra com alcofas nas mãos, ôc che- 

gando à relua onde as ades puferaó,q 

eílá toda branquejando cos ouos, os 

recolhem nas alcofas, & fe tOiíiaõa 

embarcar, ôc não ha dia em que naò 

enchaó dez & doze alcofas, ôc coni 

ifto tornaó a íeguir feu caminho, véJ 

dendoeíla fuamercadaria. E quan- 

doja vem a ter poucas adcs,& fe que-» 

fem reformar de outras,as vão com-< 

prar a outra gente que também vi-* 

ue de as criar ôc vender por junto a 

eíles regatoes,que as não pode criac 

como eftoutros, porque comojadif- 

fe,ninguém trata em maisqnaquil- 

lo que lhe foy concedido por licen- 

çadacamara. Eeftes que viuemdtí 

criar eftas adés tem junto das caías 

em cj mofão hus charcos dagoa enl 

que trazem dez doze mil adinhos 

húsmayores ôc outros mais peque- 

nos: ôc para tirarem os ouos tem em 

húas cafas como terecenas muyto có 

pridas vinte crinta fornalhas chevas 

de efterco,& nelle foterrão duzentos, 

trezentos ôc quinhentos ouos juntos, 

& tapado as bocas das fornalhas pa~ 

raque o efterco efteja quente, os dei- 

xão afsi eítar ate o tempo que lhes 

parece que podem ja fer para fayre, 

ôc metendo então em cada hua de- 

ftas fornalhas hum capao meyode-* 

pennado,& ferido nos peitos,lhe tor-t 

não a cerrar a porca, éc daly â dous 

dias 
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dias os tem o capão todos tirados fo- pofta pelos Conchalys do gopeffl^ 

ra,& então os poem debaixo de hús 

couãosque japaraiiTotem feitos cõ 

feus farellos molhados dentro,& af- 

Ç\ andao dez ou doze dias foltos até 

que elles por fy le vão meter nas ala- 

goas em que fe acabão de criar, & fe 

fazem grandes para os podere ven- 

der a eftes regatoes que digo, que de 

veniaga os leuao para diuerfas terras, 

os quaiSjComo ja difíe,os não podem 

criar como eftoutros q lhos vendem, 

fo pena de ferem por iífo acoutados, 

porque no que hús tratãonão hão de 

tratar outros que tratem noutra cou- 

fa. E tanto he ifto afsi, que nas ruas, 

& praças ou lugares onde fe vendem 

cftas coufas de comer,fe ao que ven- 

de ouos de adem lhe acharem ouos 

de galinha de que fe prefuma que os 

tem para vender,logo aly onde o to- 

mão com a falfidade lhe dão trinta 

açoutes nas nadegas, íem fer ouuido 

por nenhum cafo,& fe os quifer ter, 

para não cayr na pena, haos de ter 

meyos quebrados por cima,porq pa- 

reça q os tem para leu comer, Sc ifto 

que he de hús he também dos outros 

nem mais nem menos.E os que ven- 

dem peixe viuo,também o hão de ter 

em grandes tinas dagoa, preíòcom 

hum junco pelos narizes por onde o 

tome o comprador que o quifer ver 

de que tamanho he,porque o nãoa- 

polegue, nem çuge, nem enxoualhe, 

& feo tal peixe morre,o haó logo de 

fazerem portas,«Sc falgalo para o ven- 

derem pelo preço do lalgado.que he 

menos algúa couía. Aísi q ninguém 

fae do limite Sc da ordem que lhe he 

que faó como almotaceis, fo penadc 

íerem logo por iífo grauemente pu* 

nidos,porq he nefta terra o Rey ta0 

venerado,& a juftiça tão temida, 

não ha peffoa nenhúa por grande <] 

feja que oule a boquejar,nem leuan' 

tar os olhos para nenhum min""0 

de juftiça, inda que íeja vpo daçolJ 

te, q (aó como algozes ou bekg11'115 

entrenós, 

CAT. xrviii 

De outras muytas diuerfidadci & 

coufas que vimosda ordem 

e tem nas cidades mouediçM 

que fe fa^em nos rios eM - 

embarcações. 

Imos também ao Io11 

godefte grade rio 

onde hiamos, graíl£ 

multidão de porcos,^ 

fíndeyros brauos& ^ 

fos,que homesacauallo guar T1'jc 

E noutra parte muytos bando 

veados manfos q homês dc pc b s 

dauão,& os trazião a pacer, os 

veados todos erão mancos da ^ 

direyta para não poderem ' 

qualmanqueyra lhe fazem eíílfa0, 

quenos por correrem menos p o 

Vimos também muytos cUf^ot0$ 

que criauão grande foma de g 

para venderem aos mcrC'ian?c^n\C 

que toda a forte de cardes c } 

nefta terra, Sc pelos talhos & P js 

íe fabe de que forte he. 

muytas barcaças cheyas de tr*s 
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Dl'tias cheyas de cagados,rãs,lontras, 

°bras,enguias, caracoes, & lagartos, 

r°rC]ue tudo, como digo, íè compra 

tj ra íe comer. E porque as couías 

jç SLlalidade fáò de menos preço, 

Permite aos que tratão nellastra- 

1Crn em muytas fortes delias, porq 

^udofetem refpeito; com tudo fc 

aZcui certas franquezas mais nfías 

t 
as que em outras,porque não fal- 

5'em venda tudo, E'jaque a oc- 

I 'ao do que vou- tratando me dâ 

'Cenca para falar de tudo, direy o q 

(
lllls vimos,& de que nos não efpan- 

^lr'0s pouco, por vermos de quão 

a,*as éc quão immundas couías Ian- 

^ao acubiça dos homes para feu 

^UeitOj&ifto heque vimos outra 

^ yta gente que trata em comprar 

Vcder o efterco dos homés, o qual 

ellcs não he tão mà veniaga, q 

w aja muytos mercadores delia 

Co'y
to ^orados & ricos, & efte efter- 

eri'epara eftercaras íèmenteyras 

tCrras alquéuádaá denouo, porq 

Ç() 
a0c]Ue he milhorqueo de que 

pr^
Urnmente fe vfa. E os que com- 

ciii?-^0andão prelas ruas tangendo 

rje 
Ulas taboinhas como quem pe- 

0 P3|'a Saó Lazaro, & afsi declaraó 

5 Sl,crem comprar, porque naó 

|Cll' 
a° de entender quão cujo he o 

lo a 
n°«í€ proprio,& quão mao para 

ff^reêoar pelas ruas. E he tão boa 

fç vé 
e»iaga entre elles, que às vezes 

nfia 
ni,ni porto de mar entrarem 

niaré duzentas & trezentas vel- 

r?2 

IJi tÇi<
CaFregar delia, como nefta noí- 

f^/^ntrão vrcas a carregar de 

ainda íe lhe dà muytas vezes 

•porrepartiçao de almotaçana,corí* 

forme á falta que ha delia .na cerra, 

& por fer efte efterco taó exccUtnrc 

para as fementeyras, dà cila terra dâ 

Ghina tres noa idades cada ahnotVii 

mos também muytas embarcacoes 

carregadas de cafcas de laranjas fe- 

ras,que íèrnem para nas tauernas íe 

cozerem cõ a carne docaó, para lhe 

tirar o mao cheyroquede ly tem,& 

íecarlhe a- humidade,, & fazelamais 

tefa. Vimos cambem (como jadiífe) 

por efte rio acima muytos .vancocsj 

íanteaas, & barcaças carregadas de 

quãtos mantimentos a terra & o mai 

3odem produzir, &ifto em tanta a- 

lundancia, que vealmeiite affirmo q 

naó íey como nem cõ que palauras 

o pofla contar, porque não íe ha dtí 

imaginar que ha deltas couías a quã- 

tidadequeha neftas terras que por 

câ fe íabem, lenão de cada coula de- 

itas por fy haduzentasirezentas cm- 

barcaçóes,principalmente nos chan- 

deus & feyrasque íe fazem nos dias 

dosfeus pagodes,em q tudo hefran^ 

co pelo grande concurío de gente q 

ncl as íe ajunta, & as .caías deites pa- 

godes todas ou a mayot parte delias 

eftaó íituadas á bordado, rio paraquo 

o carreto das couías fique menos tra- 

balhoío,& ellas fíqueai mais nobres 

ôc mais abadadas. E quádo citas em-r 

barcaçóes lè ajuntão neftasfeyras, íò 

ordena delias húa cidade muyto gnáf 

de&muytonobre, queio longo da 

terra toma comprimento demais de 

húa legoa, &quaíide hnrn terço de 

largo, era que ha mais de vinte nul 

embarcações, a fora balões, & gue^ 

dees, 
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dees,& manchuas que nao tem con- 

to,por íerem embarcações muyto pe 

cjuenas, & em que agente negocea. 

Nefta cidade,por ordem do Aicao da 

Bitampina, que como ja diííe,heo 

íupremo Prcíidente íobre todos os 

trinta & dous almirantes dos trinta 

ôc dous reynos defta monarchia, ha 

íeíTenta capitaes, trinta do gouerno 

da republica defta cidade,& que tem 

cargo de a porem por íua ordem, & 

ouuirem as partes de íua juftiça, & 

outros trinta para guarda dos merca- 

dores que vem de fora, porque na- 

ueguem íeguramente,& lem receyo 

de ladroes,& íobre eftes todos hâhu 

Chaem,que na jurifdiçaò do ciuil Ôc 

crime tem mero& miftico império, 

íem apellação nem agrauo. E nos 

quinze dias que eftas feyras duraó,q 

hedaluanoua atèacheya, he mais 

para ver a policia o concerto,Sc a no 

breza defta cidade, que eftá fabrica- 

da no rio em embarcações,que quan 

tos edifícios ha na terra,porque nella 

fe vem duas mil ruas muyto compri 

das & muyto direytas, fechadas to- 

das com embarcações de híia parte 

Sc da outra, & as mais delias com tol« 

dos de feda, Sc muytos eftendartes, 

guioes,&bandeyras,& varandas pin- 

tadas de diuerías pinturas, encima 

das quais íe vendem todas as couías 

quantas fe podem defejar,noutras ha 

todos os officiais mecânicos dequa- 

rosofficios ha nas republicas, & pelo 

nieyo corre a gente que negocea cm 

húas manchuas pequenas,muyto pa-. 

cificamente fem eftrondonem rebu* 

liço nenhum. E fea caio fe acha la^ 

içoes de 

drãoque furtafTe algíía confa, logo 

na mefrna hora he caftigado conior* 

meão delito quecometeo. Tanco<-] 

he noite fe íechaó todas eftas ruasco 

cordas que fe atraueíTaõ de huasas 

outras, paraque ninguém paíle ' 

pois do fino ler corrido.Em cada ru3 

d eftas ha dez doze lanternas aceías 

poftas encima dos maftoSjpataque 

veja quem paíía de noite, quem 

para onde vay, & o que buíca, 

pela menham fe de razão de tudo ao 

Chaem,& efta quantidade de 1L1IÍ1| 

narias, viftaafsi juntamente denoj' 

te, he a mais fermofa coufa ôc 

para ver que'quantas fe podem inlJ 

ginar, Em cada rua deitas hahuj1 

íino de vigia, ôc quando le toca o <■3 

embarcação do Ghaem, reíponJ^ 

os outros todos a elle com tamafl» 

eftrondo de vozes que nos hcal1fl 

pafmados de ouuir híia coufa q11 ^ 

nunca imaginada dos hortas, ^ 

tanto concerto,&taò bom 

to. Em cada húa deftas ruas, ^ 

mais pobres, ha caías de oraça°» 

bricadas íobre grandes barcaça5» . 

mo galés, ôc muyto limpas & ^ 

concertadas com toldos coí^S^ 

ouro, que ferue de capellaonde ^ 

o idolo,com íeus íacerdotej ql,e 

niftraó os facrifidos que a 8ent^'^ 

pouo oíferece,de que todos tem , 

larga comedia das offertas ôc e» ^ 

las que lhes dão continuamente,^ 

cada homem honrado,ou mcjca g 

principal deftas ruas nobres»I ^ 

por diftribuiçaó híía noite de v 

com certos homés de fua qtia rJ ^ 

a fora os trinta capiçaés do g011 e 



ÍKoldíi -Jao por fora em balões muyto 

eiT> efquipados^porq não efcape la- 

raoemnenhúa parte, os quais fem- 

P'e andão bradado paracj íejaó ouui- 

015. A n t r e a 1 g ú a s c o li fa s n o r a u e i s c] u e 

^[1)' vlrnos fby húa rua de mais de 

^embarcações carregadas de ido- 

-°p e Pa° dourados de muytas fortes 

1 c vendiao para fe offerecerem nos 

Papdcs,& a fora ifto,peis, & pernas, 

te ,aSos>& cabeças, q homés doen- 

jScõprauão para oíferecerc por fua 

^uaçaõ Hatãbem outras embarca- 

U)
cs tQldadas de feda, em q fe fazem 

i^ytas tarças,& muytos jogos dc di 

3 
as nianeyras,a q muyta gente do 

Uo concorre para feu paflatempo. 

aoutras em q íe vendem letras dc 

te 
0 Para fe paííar dinheyro da 

^lra para o Ceo,de q eftes íacerdotes 

h i tanas ^ies prometem muytos 

Qfe & intereíles, & lhes affirmão 

íaj
Cni clíes câmbios fe naó podem 

t^ar Por nenhua via, vifto fer Deos 

jj. !Cai inimigo dos que não dão ef- 

t<in laos Png°des, & diflo lhe dizem 

pac
tas 'nentiras,& lhes pregão tantas 

iíiL,ran'las> Sue os coitados deixaó 

C lS vezcs<^c comer por lho da- 

gaj' ^a outras embarcações carre- 

as caueyras de defuntos em 

)ra- Suancidade,que homes com- 

e °Pai'aqquãdo algum morre lhas 

j0 por offerta diante da tumba, 

lin^ ^Zen[i q afsi como aquellede- 

qL) i? Vay à coua acompanhado da- 

cCç 
as ca"eyras, afsi a fua alma ha 

c(L .trar no Ceo acompanhada das 

c° S ^a9ue^cs cujas foraó aquel- 

aUeyras,porq quando o porceyrô 

Fernão Afende^Pinto'. 
11 
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do parayfo o vir là com muytos cria- 

dos,lhe fará honra como a homem q 

câ nefta vida foy fenhor de todos a- 

quelles, porq fe for pobre Sc não for 

acópanhado,não lhe abriraõ, & quã- 

to hu mais caueyras íeua,tanto fe jul- 

ga por mais bemauenturado. Ha ta- 

bem outras embarcações em q os ho 

mês trazem grande íoma de gayolas 

có paífarinhos viuos, & tangendo co 

inftrumentos muíicos dizem em voz 

alta â gente q os ouue, q libertem a- 

quelles catiuos que faó criaturas de 

Deos, a cj muyta gente acode a lhes 

dar efmola có q relgata daquelles ca-; 

tiuos os q cada hum quer,& os lançai, 

logo a auoar, &c toda a gente dandoi 

húa grande grita lhes diz, pichau pi- ^ 

tancl cataó vacaxi,que quer dizer,di- j 

ze là a Deos como câ o íeruimos. Ha 

outros homes que noutras embarca- 

ções trazem grandes pancllas cheyas 

de agoa,em q trazem muytos peixi- 

nhos viuos q tomão nos rios nuas re- 

des de malhas muyto miúdas, & ta- 

bem pela mefma maneyra vem bra- 

dando que libertem aquelles catiuos 

por feruiço de Deos,que íaó innocea 

tes que nunca peccaraõ, a que tãbem 

a gente dando fuacfmolla,compraò 

daquelles pexinhos os que querem, 

& os tornaò logo a lançar no rjo, di- 

zendo, vay te embora, & là dize de 

mym efte bem que te fiz por feruiço 

de Deos. E eftas embarcações em qj 

eftas couías fe trazem a vender não 

fe haò de contar por menos íoma cj 

de cento & duzentas para cima,& ou- 

tras muytas de outras coufas em muy 

to mor quantidade. 

P CAP. 
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CJT. XCIX. 

Terigrindçoes de 

Das mais coufas que vimos nesta 

cidade 5 & de outras alguas 

que ha na (Joina em ou- 

tras partes. 

Imos também huas 

barcaças em que vem 

homés & molheres ta- 

gendo em vários ef- 

cromêtos para darem 

mufícas a quem os quifer ouuir,& fó 

por iíío vem a Ter muyto ricos. Ha 

também outros homés que trazem 

as embarcações carregadas de cor- 

nos que os Sacerdotes vendem para 

le darem banquetes no Ceo, os quais 

dizem que foraó de animaes queíe 

offereceraó em facrificios aos idolos 

por deuaçoés ôc votos que homes fi- 

zeraó por infortúnios em que fe a- 

charao, ou por enfermidades que ti- 

ueraó,porque dizem que aísi como a 

carne daquelles animaes fedeucàa 

os pobres da terra pelo amor de 

Deos, aísi também a alma daquelle 

por quem le ofifcrece aquelle corno, 

come no outro mudo a alma daquel- 

le meímo animal cujo foy aquelle 

corno, & cohuida outras almas fuas 

amigas, como cá na terra os homens 

cuftumaó fazer hús aos outros. Vi- 

mos també muy tas embarcações tol- 

dadas dedo,có fuas tubas, & tochas, 

& cirios,& molheres q chorão por di 

nheyro,para enterraré a gete q mor- 

re quaó honradamente cada hú qui- 

zer yr acompanhado ou chorado. 

Ha outros que fe chamaó picaleus, 

q trazé em barcaças muyto grandes, 

muy tas inuençoes de animaes brauos 

rnuyto para ver& temer,em q entrao 

cobras,lerpentes,lagartos muyto gr<a 

des, tigres, bichos, ôc outros mu)'c0j 

dediuerfas maneyras, q também co 

tangeres & bailos moftraó por 

nheyro. Ha outros q trazem gran"e 

foma de liuros que contaó hiílor'aS 

Ôc daõ relaçaó de tudo o que fe 

íãbcr,afsi da criaçaó do mundo,^ 

q dizem infinitas mentiras,como <Ja5 

terras,reynos,ilhas,&prouincias ql,e 

ha no mundo,& dasleys ôc cuftunieS 

de cada húa delias, principalm^ 

o que fizeraõ, ôc os que fundarão35 

........ J-.u.v.r 

dos Reys da China quantos forao, 

| - — — — — —' ^ ^ Vf w # ww  

terras,ôc as cidades, Ôc as coufas <fic 

acontecerão em cada hum dos ^ 

pos.Eíles fazem também petições 

cartas, & daõ coníclhoscomo proCl1 

radores,& outras couías a efte tfíO 

com q também ganhaó muyto bc 

Tua vida. Ha outros que pelo ni^n^. 

modo vé nfias embarcações muyr0 ✓ 

geiras,& có homes armados âPrC^ 

do em altas vozes, q que íe qu^er. ^ 

tisfazer de que o afrótou ou iajul^ 

q venha aly fallar có elles, Ôc '"era 

go reílituydo em fua honra.Ha^ 

bem outras embarcaçoens em 

vem grande foma de tao\hctcs ^ 

lhas que feruem de parteyras, ^ 

mezinhas para botarem as^ cn . 

ças, ôc fazerem parir ou naó 

Ha outras embarcações em clue^ 

grande íoma de amas pM* ^ 

rem enjeitados, Ôc outras 

pelo tempo que cada hum fe 

Vimos cambem outras embaicaj 



termo Mende^Ttn 

jj1^0 f36111 concertadas em que vé tes a principal, porque efta Monar- 

°mes honrados & de muvta autori- 

a<-c com fuás molheresde afpeito 

|^aue & honrofo,q feruem de corre- 

is de cafamentos, & confolar mo- 

^Clesanojadas por mortes de mari- 

^0s &: filhos, & outras couías defta 

aneyra. Ha também outras embar 

cr?*? Cm cílie vem granc*e í°ma de 

«Uai n raS> de ^UC mu>7tas naó 

tr 
a'iombradas. Ha também ou- 

^ embarcações em que vem gran ■ 

fç ,0rna de moços ôc de moças para 

*«* â íoldada a quem as ouuer 

J í ,com ^uas fianças fcguras. Ha 

1 cm outros homes mais graues 

pr[
lec',amão mongilotos,que com- 

^ 0 demandas de couías ciuis Ôc cri- 

» s^compaaó também clcrituras 

?P0^Co. . 
, P°fíès antigas, & conhecimentos 
e Cniií\„ r. 1 
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. , "T * 
°de boubas com darem fuadou- 

%e
Cf°Llías íonegadas por aquillo em 

_e cõncertáo co as partes.Ha ou- 

S vem noutras embarcações que 

tro 

\^\ CLiraõ também chagas ôc fíftu- 

Cci,raueis- ^em p°rn^°me 

3sc
r
('Tia's em Particularizar todas 

^'asqueaquy feachão neftaci- 

3^e,?°rclue na° P°derdar fim 

taL ^floria, direy fométe que não 

f>off ~c°uía quantas na terra fe 

%t)Í0 Pe(^'r nem defejar, queneftas 

te^ arcaS°es fe nao achem porefte 

ClT1 muyto mayorquantida- 

de^ ^lle ten'10 dito. E das maisci- 

Vi & ^L]gares t]ue pela 

^ e 0 fituadosnáo quero aquy 

porque pelo defteno íe 

mais, que tudo íe parece 

c° outro. E hua das couías,an- 

chia da Ciina que contem em íy 

trinta &dous reynos, he tao nobre,' 

tão rjca,& de tão grande trafego, ÔC 

comercio,hc porque hetodalaurada 

de rios ôc cíteyros de admirauel fei-j 

çaò,muytos q a natureza fez,& muy-' 

tos que os Reys,os íenhores,& os po- 

uos antigamére mandaraó abrir, paw 

r2que toda a terra le pudeíTe nauegar 

ôc comunicar fem trabalho,dos quais 

os mais eftreitos tem pontes muyto 

altas,& compridas ôc largas de can- 

taria muyco forte, feitas ao modo 

das noíTas^ algus q húa fó pedra os 

atrauefíkde húaparteá outra, de oi- 

tenta, nouenta, & de cem palmos de 

comprido, & de quinze & vinte de 

largo,coufa certo digna de grandifsi- 

mo elpanto, ôc que quafi íe não dei- 

xa entender como húa tamanha pe- 

dra fepoífa afsi inteyra arrancar da 

pedreyra,nem mouerfe delia para íe 

pór no lugar onde eftaua, Todos os 

caminhos ôc feruintias das cidades, 

villas,lugares,aldeas, ôc caftellos, faó 

de calçadas muyto largas, feitas de 

muyto boa pedraria, com colunas ôc 

arcos nos cabos delias de muyto rico 

feitio,com letreyros de letras doura- 

das,em queeftão eferitos grades lou- 

uores dos que as mandaraó fazer,& 

de húa banda ôc da outra tem poyais 

de muyto cufto para defeançarem os 

caminhantes ôc géte pobre,& té muy 

tos chafarizes ôc fontes dagoa muyto 

boa,& em lugares efteriles& pouco 

pouoados tem molheres folteyras, q 

de graça dem entrada à gente pobre 

que não tem dinheyro: Ôc efte abuío, 

Pi &abo< 



& abominação, a que elles chamão 

obra de miíericordia,deixarão defú- 

tos.em capellas para defcargo de (nas 

almas,eó terras,rédas,& foros aplica- 

dos aeíles males, q elles tem para fy 

q faó bees. Ouue tãbem outros deííí- 

tos cj deixarão rendas paraq nos def- 

pouoados & nas charnecas aja caías 

em cj ie tenhão grades luminarias de 

noite,paraq os cj caminhão não per- 

cão o tino de fuasjornadas, & aja tã- 

bem vafilhas co agoa para elles be- 

berem, Sc caías para deícançarem. E 

para não auer niflo falta, íe buícao 

pefloas a q dão muyto bòs ordena- 

dos, as cjuaisfeobrigão a terem eftas 

coufaslempre muyto bé preparadas, 

da mefma maneyra q o inílituydor 

o deixou ordenado por fua alma.De- 

lias grandezas cj feachão em cidades 

particulares deííe império da China, 

íe pode bem colligir qual fera a grã- 

dezadelle todo junto, mas paraque 

ella fique inda mais clara,não deixa- 

rey de diz er (fe o meu teílemunho he 

digno de fè) que nos vinte & hú an- 

nos que duraraó os meus infortú- 

nios, em que por vários accidentes 

de trabalhos que me foccedião, atre- 

ucíTey muyta parte daAíia, como 

nefta minha peregrinação íe pode bé 

ver, em algúas partes vy grandiísi- 

mas abundancias de diueríifsimos 

mantimentos que não ha nefta nof- 

fa Europa, mas em verdade âffirmo, 

que não digo eu o que ha em cada 

hiia delias, mas nem o que ha em to- 

das juntas vem a comparação co que 

ha diíto na China fomente. E a eíte 

modo faó todas as mais couíàs deq 

Tw^rrm^jurwe 

a natureza a dotou, afsi na íalubrid^- 

de & temperamento dos ares, con1° 

na policia, na riqueza, no eftado, il0S 

aparatos, Sc nas grandezas das fa15 

coufas, 6c para dar luftro a tudo iiw 

ha cambem nella húa tamanha ol> 

feruancia dajuftiça, & hum gouerfl0 

tão igual & tão excellente, que a t0' 

das as outras terras pode fazer inlie" 

ja,& a terra a que faltar efta parte, 

das as outras que tiuer,por tnâis ale 

uantadas & grandiofas que fejáo, 

cãoeícuras Sc fem lufíro. E quafl"0 

algúa vezmeponho a cuidarnom1" 

to quevy difto nas partes da Ch"1*1' 

por hua parte me caufa grandifs'^ 

efpanto, ver com quanta liberais |   f ' — - vr«*I Vj klUlilW    

de noíTo Senhor partio com 

te dos bees da terra, & por outra ^ 

cauía grandiísima dór Sc fentí01^ 

to ver quão ingrata ella he a ta^ 

nhãs merces,pois ha entre ellata'11 ^ 

Sc tamanhos peccados com que c0^5 

tinuameteo oífende, afsi os das'11 

beftiais Sc diabólicas idolatrias,1 

também o da torpeza do pecc3 ç; 

nefando,porque eíte não fomente ^ 

permite entre elles publicaméte,^, 

por doutrina dos íeus facerdotes,^ ^ 

por virtude muyto grande. E ^ 

particularidades quehanift0 

perdoe não fallar aquy mais Mv 

porque nem o entendimento 1 

ftaó o fofre,nem a razao coniefl 

que íe gafte tempo Sc pala1"'15 

em couíàs tão torpes,tao 

brutas,& tão abo- 

minaueis, 

CAp' 



CAT. C- 

[orno chegamos a cidade do Te- 

o 

imdapr jao em que nos 

Meterão, do que nel- 

la pajjamos. 

Arando nós deita tão 

rara ôc tão efpantoía ci- 

dade, nauegaraos tan- 

to tempo pelo rio aci- 

ma, até que híía terça 

54i« chegamos âgrande cidade 

^ra nouedias de Outubro do anno 

fe°! CcIu'rn) para onde, como ja diA 

^0 S remet^os Por appelta- 

trçs' £ afsiprefos como hiamos de 

fa-
ern tres nos meterão em húa pri- 

5 ^ue fechamaua Gofanjauferca, 

g0
Clllaí de boa entrada nos derao lo- 

}| . cada hum trinta açoutes,de que 

t^1S ^as Suemos bem mal tra- 

jh % _  ^ ^ _____ 

'^e a Sue hiamos entregues, a- 

H como o Chifuu, que era o 

f: 

U cJ)tou na pilangado Aytao, que 

^p Ua rolarão, o proceflo da nof- 

HÇ^
ntCn<5a aísi íechada cos doze fi- 

]i es de lacre como no Nanquim 

Cntreg^rão, os doze Conchalys 

crime, aquempordif- 

Die
llI^° F°y cometido o conheci- 

do ')tocaula, nos mandarão lo- 

i{ç ftó onde efl-auamos,hum de- 

cUf °/jC com ^ous e^nuaes, & íèys 

o et^miniftros,aquechamãovpos, 

,des 
em chegando nos fez gran- 

Moltle^OS ^ amea(rosi dizendo, eu 

t)0^Poder & autoridade que tenho 

j)rçf ^Cao da Batampina, fupremo 

1 Cnteda caía dos trinta ôc dous 

da gente eílrangeyra, em cujo peito 

fe encerra o fegredo do leão coroado' 

no trono do mundo, vas amoeíto ôc 

mando da lua parte que me digais q 

gente fois, & o nome da terra em q 

nacefles,& fe tendes Rey que por Fer- 

uiço de Deos, ôc pela obrigaçaõ do 

cargo q tem, fe incline aos pobres,ôc 

lhes guarde inteyramente íua juítiça, 

porq não clame cõ as maÕsleuãtadas 

ôc có lagrimas dos íeus olhos ao Se- 

nhor da fermoía pintura,de cujos fan. 

tos peis 1 a5 alparcas todos os -limpos 

q có elle reináo.Nos lhe refpõdemos 

que éramos eftrangeyros naturais do 

reyno de Sião, ôc que vindo para o 

porto de Liampoo com noífas íazé- 

das,nos perderamos no mar com hua 

grande tormenta,de que nos faluara- 

mos nus ôc defcalços fem couía algúa 

fobre noíTas carnes,ôc que aísi nos fo- 

ramos pedindo de porta em porta, 

até chegarmos ao lugar de Taipor, 

onde o Chumbim q ahy reíídia nos 

prendera fem cauía, Ôc nos mandara 

á cidade do Nanquim, na qual por 

feu dito foramos códenados a açou- 

tes, & a nos cortarem os dedos, fem 

nosouuirem de noíTa juftiça, peloq 

poftos os olhos no Çeo, pedíramos 

com lagrimas aos vinte ôc quatro da 

auílera vida, q por zelo de Deos ou- 

ueffem dò de noíío defemparo,por- 

q éramos pobres ôc fé valia nenhíía, 

ao q elles logo, com zelo fanto acu- 

dirão com muyta prelteza, fazendo 

auocar a caufa a aquelle juizo a que 

éramos trazidos, pelo que lhe pe- 

díamos que por feruiçode Deosvifc 

íebemnoflo delemparo, ôc quanta 

P 3 fem 

IL 



rengrinaçoes de 

fem razão nos era feita por não ter- hum canto hus íòbre os outros,la®®' 

mos valia na terra, nem quem por 

nós fallaíTe híía fó palaura. E elle defc 

pois de eftar hum pouco calado, ref- 

pondeo, não he neceíTario dizerdes 

mais, bafta Terdes pobres paraque if- 

fo corra por outra via differente da 

que correo até gora. Mas eu pelo of- 

íicio que tenho vos dou de eípaço 

cinco dias,conforme á ley do tercey- 

roliuro, paraque fadais voífos pro- 

curadores que requeyraò voíía ju- 

ftiça, & de meu coníelho deueisde 

fazer petição aos Tanigores do fan- 

to ofncio, paraque elles por zelo da 

honra de Deos comem a íèu cargo 

voíTos trabalhos. Então nos deu hu 

tael de efmolla, & nos difle, guar- 

day muyto bem o vofío dos mora. 

dores deftaprifaó, porque íabey que 

tem mais por officio roubarem o a- 

lheyo que partirem do leu cos neccfc 

íitados. E entrando daquy para ou- 

tra grande cafa, onde eftaua húa grã- 

de quantidade deprefos,lhes fez aly 

audiência porefpaço de mais de tres 

horas, por fim da qual mandou fa- 

zer execução de pena de morte em 

vinte & fete homés,que ja dos dias a- 

tras eílauão íentenceados, os quais 

todos morrerão a açoutes,com a qual 

vifta ficamos tão affombrados,&tão 

cortados de medo, que quafi de to- 

do perdemos o juizo. Ecomo ao ou- 

tro dia foy menham clara nos mete- 

rão a todos nua corrente, com cola- 

res aos pefcoços,& algemas nas maós 

que nos derão aíTaz de trabalho.E a- 

uédoja íète dias que paflauamos efte 

grande tormento,jazendo deitados a 

tando com aflaz de lagrimas noífe 

defauentura, & com bem grande rc* 

ceyo de padecermos cruéis ínort^t 

fe por algum cafo fe vieíTe a aLientâf 

o que tínhamos feito em Calépj11/' 

quiz Deos que acertaraó de vir05 

quatro Tanigores da cafa da nu^1"1' 

cordiaque refponde a efta prif30'5 

quenafua lingoa chamão CofiIenl 

guaxy,cócuja entrada todos os PrC 

los íe baquearão, dizendo coni v<jz 

a modo de entoada, bendito feja eje 

dia em que Deos nos vilita por n^oS 

dos feus feruos, aque elles com 

brante graue & modefto refpor>°f4 

rão,& a fua mão poderoía & diu"13 

que fabricou a fermoíura da no,r* 

vos tenha cm fy como tem acuf'e 

que íèmpre chorão os males do p° 

uo, & chegãdo a onde nós eftaiiam0^ 

nos preguntarão com palauras c°r 

tefes que homes éramos, ou P°r£^f 

caufa faziamos mais íèntimento P ^ 

eftarmosprefosque os outros? a q 

refpondemos chorando, qi'e er'in1 , 

hús pobres eftrãgevros taõ 

rados de todos os homês, q nen, V 

auia naquella terra que nos & *L, 

o nome; ôc que o mais q lhe p° ^ 

mos dizer da nolla pobreza p^r^ ^ 

pedirmos que por Deos fe lembf^ 

fem de nos, o verião naquela c* . 

que trazíamos para elles da ci * 

c o Nanquim da meia da irma° ^ 

de da caía do Quiay Hinard 

dandolha entaó Chriftouão^ Bof ^ 

lho, elles a tomarão com hua 

cerimonia de grande cortelia» ^ 

zendo,louuado feja o que tudo 

P 
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P°is fe quer feruir de peccadoresna 

ÚqC ' ^ara ^0r ^eS ^azer a ^er'a 

dç CU, Pagamento no derradeyrodia 

e todos os dias, com lhes pagar feu 

lnal tanto por encheyo nas rique- 

^ os feus fantos tifouros, que fe- 

lí]'^ °ccrnos Para nos kra em tanta 

CSt como ,as ST<,l,eas 

^ usaoCcotem lançado em to- 

terra. Hum deites quatro rae- 

co°a carta 110 Í£y°>& n°s si110 

^'eaprefentaflena meia do re- 

10 dos pobres nos refponderião, 

,• n°s Prouenão de todo o neceíla- 

^' ^c°mifto fedeípidirão dc nos. 

£ ^las paffarão que não vieraõ 

n^'ar a Pr,foó,& ao quarto pelo me- 

afti tornarao a vir, & fazendonos 

j0r num rol 

Nas, lh 

CAT. £/. 

lJ6 

Do que mais p a ff ou nesle nojjo ne* 

gocio ate ofjito yrconclufo 

Job refinai. 

que traziao muytas pre- 

ta ine re^Pondei"nos a todas có- 

q.rric ao que cada húa dezia, das 

lisf
aiS lcP°ftas elles ficarão muyto ía- 

CriiftÚS- ^ viandando chamar o ef- 

Çllp
a° S tinha a noíTa appellação, le 

^jj0llTlaráo delle muy miudaméte, 

(Ç --C Pcdirao cõielho no modo que 

^ °cm requererem noíTa juftiça, 

fa2|-
man^° por item ascouíàsque 

fçra-° ao bem do noíTo direyto, dif- 

P°rq SUe lhes dcixafleleuar o feito, 

e 0 queria© ver todos juntos na 

c°sProcuradoresdacaíã,&que 

°Utro dia lho tornariaó à mão 

ara o leuar ao Chaem co- 

eftaua determi- 

nado. 

Ornão me deter errj 

contar miudaméte tu- 

do o que fc fez nefte 

noílo negocio atèofei 

to yr concluío íobre 

final, cm que fe paíTàrão íeis meies 

& meyo, nos qliais íempre cftiuemos 

prelos paííando aílàz de trabalhos, 

direy breuemente o que maisfocce- 

deo até de todo efte feito íer fenten- 

ciado, o qual correndo perante os 

doze Conchalys da meia do crime, 

que faó (fallando ao noíTo modo) os 

defembargadores & juizes das appel- 

laçoes & das reuiftas com alçada fu- 

prema, os dous procuradores defta 

caía da mifericordiaque por nòs fa-. 

zião, tomaraó muyto a cargo faze- 

rem reuogar a iniufta íêntença que 

contra nòs fora dada. E fazendo an- 

nullar o que íobre ifto era proceíTa- 

do, vieraõ dizendo por noíTa parte 

nua petição que fizeraò ao Chaem, 

qera o fupremo defta rolaçãò, q por 

nenhum cafo podíamos fer condena 

dos em pena de,fangue,vifto não auer 

teftemunhas dinas de fé q nos viíTem 

claramente cm roubar o alheyo,nem 

fermos achados cõ armas nenhúas co 

mo pela ley do primeyro liuro era de 

feíò,(enão nus & dcfcalços como po- 

bres perdidos,qverdadeyraméte éra- 

mos, pelo qual parecia q a noíTa po- 

breza & deléparo era mais dino de hú 

P 4 piadoíò 
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piadofo refpeito, que daquelle rigor 

com que os primeyros miniílrosdo 

braço da ira cinhão executado em 

nòs a pena dos açoutes,ôc que dacul 

pa 011 innocencia nofía ío Deos era 

clarojuiz, da parte do qual lhe re- 

querião hua & duas &muy tas vezes 

que olhafle que era mortal, ôc que 

a fua natureza era acabar em breue 

tempo,que por Deos lhe era dada a 

vida da carne,no fim da qual auia de 

dar conta daquellas couías que lhe 

erão ditas 8c requeridas,pois fe tinha 

obrigado por juramento folenne a 

fazer tudo o que o feu claro juizoen 

tendefle muyto inteyramente, fem 

refpcitos nenhús mundanos,pertur- 

badores do fiel da balança, cujos pe- 

foso mefmo Deos tinha afilados na 

inteyrezada fua diuinajuftica. Defta 

petição fe mandou dar vifta ao pro- 

metor dajuftiça, que era o que re- 

queria contra nòs, o qual veyo dizé- 

do nus artigos que fez, que elle pro- 

liaria por teílemunhas de vifta, aísi 

naturais como eftrangeyras,que nòs 

éramos públicos ladroes,roubadores 

das fazendas alheyas,*& náo merca-* 

dores como deziamos,porque fe vié- 

ramos de bom titulo â cofta da Chi- 

na^ com tenção de pagarmos os di- 

reytos a el Rey nas luas alfandegas, 

que nós nos meteramos nas colheitas 

dos portos onde ellas eftauao poftas 

por ordem do Aytao do gouerno, 

mas que por andarmos como cofiay 

ros de ilha em ilha, permitira Deos, 

a quem os males & roubos eráo abor 

recidos, que nos perdeífemos, para 

por iíTo íermos prelos pelos mini- 

es de 

ftros da fua juftiça, para conformea 

ella colhermos o fruyto de noífas 

mas obras, que era a pena de morre 

que por ellas merecíamos, conformc 

â ley do fegundo liuro em que ' , 

efpecificadamente fe declaraua, & ^ 

ainda que o mefmo direyto p°rV 

gfis outros reípeitos que em nós 

auia nos releuafle da pena de morce' 

todauia por fermos eftrangeyr01'1^ 

gente fem ley,em que não auia c';\r0 

conhecimento de Deos parapor'cl 

amor ou temor deixarmos de 1105 

occupar em muytos maos ôc pcruer" 

fos exercicios,iíTo fó baítaua paraql,e 

ao menos foííemos códenados a 

cortarem as maos ôc os narizes,& n^' 

degradaííem para fempre para ^ 

gares de Ponxileytay,onde era ^ 1 

me lançarenfe os do noífo ornc ' 

como moftraria por muy tas 

ças que ja íobre eíle calo foi'*0 . 

das,& executadas, pelo que req11 ✓ 

que lhe recebeflem eftes artigoS : 

efperaua dar proua no termo H , 

lhe fofTe afsinado.Eftes artig°s ° ^ 

contrariados pelos procuradorJs^ 

mefa do remedio dos p°^reS^^0q 

curauao por noífa parte, no ter1 ^ 

lhes foy poílo,por outras rnUjV^l]C' 

zoes alegadas em noíTo fauor,r Ug 

rendo por ajgúas vezes que [ $ 

recebeííem eftes artigos,vin^ 

muyto difamatorios,& fora a 

que o direyto mãdaua.AqL,e° 

íahio com defpacho que lhe 

os artigos com tanto que os P ntes 

por teftemunhas.claras Sc ce 

a Deos dentro nos {eis di^s a ^o 

nação, fo pena de lhe nao c 
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fto aínd,a °lue 0 Pec^e> vi- deíconcertadas,fo pena de pela fegu- 

da vez fer caftigado conforme ao di- 

reyto determinado pelos Chaésque 

efta aceitado na caía do filho do Sol 

lião coroado no trono do mundo. E 

ícndo latisfeitoa iíto em ternio de 

tres diasprimeyrosfeguintes,me toí 

ne a efta mefa com as mais razoes q 

ambas as partes por fy quilerem a- 

pontar. Ao outro dia,logo em fendo 

menham clara, os quatro tanigoteá 

da irmandade que vifítauão aprifaõ 

aquellafomana, nos mandaraó cha- 

mar â enfermaria onde eftauaa re- 

partindo o comer dos doentes,& nos 

deraõ conta do bom defpacho que 

era laydo,com cfperanças de boa fer* 

tença. & nòs nos baqueamos todos 

aos íèus peis dizendo com muytas la- 

grimas,que Deos lhes pagaíle o muy 

to trabalho que por nòs tinhaô le- 

uado,com lhes dar por ifío o galar- 

dão que pretendião, a que hu dei!es 

reipondeo, & avós todos conierue 

no conhecimento de fua ley, em que 

confifte o premio dos bõs, então nos 

mandou dar duas colchas para nos 

cobrirmos de noite, porque.padecia- 

mosgrandifsimofrio,& nos diíTe tu- 

do o que ouuerdes myfter nos pedy, 

porque Deos nofib Senhor não cu* 

ítuma a fer auarento no dar das íuas 

efmollas. Nefte comenos chegou a 

nós o elcriuão do feito, & nos publi- 

cou o deípacho com que o Chaem 

fayra o dia dantes,& nos deu os vin- 

te taeis de prata em que o prometor' 

dajuftiça fora condenado, & nos fez 

afsinar a todos hum termo que aly 

continuou: nòs lho âgfadecemos ca 

muytaá 

U —r «wiiurt u pcaiue, vi- 

^ er contra pobres,aquém a necef- 

j, m»ytas vezes obrigaua a to- 

rem r" ° a,hcy°'mais Para remedia 
m 'nas faltas que para cometerem 

peccado. Paliados os féis dias 

J le 'he forão afsinados, em que não 

5 ?u°u contra nóscoufa algúa, nem 

011 Pefloa que nosconhecefie,ve- 

Pedindo mais outros feis dias,que 

t 
C na° fcraò concedidos,por íer cò- 

' P°bres,por quem a caía de Deos 

Ç>CUraua com muytadeípefa^as q 

Jad r r Pr°l°ngaSc,e "zoésfor- 
, as fomente para dilatar,lhe man- 

v;nUa9l'e l°g° arrezoafle em final, 

rn 0 er inçado porjufta cauíados 

aosS SLie viera pedindo. Eque 
. Pr°curadores do defempartf dos 

„0 t
res ,e deíTe também vifta, paraq 

rj CprTl0 dos cinco dias que Ihefo- 

eai(
a sin^os, allegaíTem por noífa 

tj)ra
a0 Sue foííe direyto. O prome- 

artjo
rrc^o°u contra nòs cm quatro 

^°ftao difamatorios,& por pala- 

fe.áftlQ del cortei es, que o Chaem 

C-°u de as ver. E tomandofe 

° maoinlino & defconcer- 

das o as "1as mandou logo riícar co- 

dç?'j com hum deípacho que 

iaiC- ; ^ntes de fentencear efta cau- 

vin(e 
e,1° ° prometor da juftiça em 

tao'S (^e Pratas Para° remedio 

C0[,pa 
e. _angeyros, vifto não prouar 

£^a do que contra elles veyo 

jafufc 
0,& por efta primeyra vez fe- 

Prou^
Cnr° do feu officio até o Tutão 

& fejaauiíàdo queda- 

* e n^° arc'cule P°r tão 
cyra, nem por palauras tão 
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mtiy tas palauras, & lhe pedi mos q ue com eíla fita repofta, & quaíi pof*' 

tomaííe dellesoque quifèíTe, porem 

ellco naõ cjuiz aceitar, dizendo, não 

troco eu por tão pouco o merecime- 

to que poílo ter com Deos por voí- 

fo reípeito. 

CAT. Cll 

Do que nos refponderao effes pro- 

curadores dos pobres, pedindo lhe 

nos que fali ajfem por nos ao Cbaem 

que tinha em Jua mão o nojfo 

feito para oJentencear. 

Oze diás efteue efte 

noííò negocio calado 

leni fe fallar a feyco, 

no fim dos quais vin- 
* MkJjjJ | i f 

do hfia menham eítes 

quatro da irmâdade de viíítar os en- 

fermos dacafa,nos lhe pedimos com 

muyta inftancia que quiíeílem fal- 

lar por nòs ao Chaem, que então ja 

tinha o noíTo feito na lua mão ja có- 

clufo para o fentencear, vido íermos 

tão defemparados & tao pobres co- 

mo elles íabião: da qual noífa peti- 

ção le clcandalizaraõ elles muyto, & 

nos diílerão, fe vós outros fôreis na- 

turais como fois eftrangeyros, iílo fó 

bailara para vos nícarmos da obri- 

gação que a cafa vos tem, & nunca 

mais darmos paliada em voíTos nego 

cios, mas a voíTà.ignorancia & fím- 

plicidade nos fará diísimularmos a- 

gora efta voíTa fraqueza,porque cre- 

de que q uem iífo comete não he di - 

no das efmolas de Deos. E ficando 

nós hum hum pouco fobreíaltados 

cl* 

q 

dos do modo com que nola iíTerã<5 

lhe pedimos perdão, dizendo cji'® 

noflà ignorancia nos deículpaua, ai*1 

para com Deos como para com 

les. Hum dellcs então olhando palí 

os outros lhes diíle, quiçá que ilil° 

tem eftes homes tão pouca razão'10 

que agora apontaraõ, quão pou# 

nós tiuemos em os eícandalizarifl°s> 

porque pode bem fer que fe cim11 

me ílTo entre elles, porque afsi com0 

)or lerem barbaros carecem doPe1' 

eito conhecimento da noffave11'1 

de, aísi também não ferà muyto 

rem entre elles tão pouca confcicn
A 

cia os miniftros da juftiça, que ler^ 

neceíTario às partes fazerem ma 

cafo da aderencia para com c 

que do direyto quetiuerem nas h 

caufas. Nòs, íoandonosifto bem 

orelhas, lhe diífemos, ^n^°reS ^ 

mãos, ja que em tudo vfais vir11 

em voíTo officio, vos pedimos m i 

to que nos digais, qual íoy a c 

porcj vos eícãdalizaftcs tanto de ^ 

pedirmos hua couía que nos a . 

parecia fer tão jufta & tão neCC ^ 

ria ao noíTo defemparo, f|u*nt0 rC; 

eftays vendo? A que hum que P. 

cia de mais autoridade re'P°njeItl- 

muyta razão he que nos façais ? 

brança nefta couía em que tan^.nloS 

vay,porque nos apliqueis a 'az^efl0$ 

as diligencias necelfarias em ^ 

tempo, paraquefe conclua nl3l0 fre 

uemente voíla foltura, mas 

razão pque nos peçais que ^m{l0fío 

ao julgador com tenção de po ^ 

reípeito fazer elle o que 
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feii officiò; porq fera darlhe mo- o perdão das culpas que fe vos poé, 

Uuo peccar cótra Deos,& yríe ao 

lnferno, & nòs ficaremos íendo maiç 

Pr°priamente íèruos do diabo que 

^•niftros do remedio dos pobres, 

'fe dizeis que tendes juftiça paraq 

e vos olhe por ella, iíTo fe ha de ver 

feito por onde a. caufa fe ha de 

Ju Sar, & não pelo que outrem defo- 

'aPpflà lembrar, porque ascontro- 

Jyias & differenças fobre que fe ar- 

a° as demandas entre os litigares, 

Inca fe aueriguão bem com repli- 

^ ? trepHcas deíheceíTarias,né com 

eHos ôc contrariedades fora de or- 

eiíi,arguidas mais para efcurecer& 

treter a juftiça aquém a tem, que 

!/!a aclarar ôc darlhe execução,porq 

Pof° ^ inucnS°" crã- 
r°J°s a que as triftes das partes cha- 

a° procuradores, mas aueriguaoíe 

^ prouas claras,& de teftemunhas 

j ^^iites a Deos, nas quais o julga- 

eUríe funda,fe faz o que deue,& por 

: .as Ju'ga o que com razão fe deue 

t^ar\ E fe na voíía terra irmãos 

!ls fenão ufa ifto, deueis todos de 

p ar rnuyto receofos do caftigo do 

Çi^
0,Porque Deos lâ não tem noite 

olfo ^Ue c neceflario cerrar os 

0s j?
sPara dormir, como cá fazem 

f0j . ys da terra, os quais eftao tão 

Ç0i^
tOs a todas as imperfeições delia 

íàõK°^Ua^uer n°s olKros' P°'s 

3c0 
Como nos. Pelo qual vos 

ren • amigos meus que aade- 

trab'u ^Ue Pretenderdes em vofíòs 

^ alhos,feja pordes os olhos humil 

de 
te n°s Ceos,porque de là vos ha 

lr â fcntença de voíTa foltura, ôc 

& nos vos ajudaremos como bõsa 

migos,fe Deos for feruidodenos ou- 

uir. Então nos derão noíTà ração or- 

dinaria, & le loraó vifítar outros po- 

bres que eftauão doentes na enfer- 

maria, de que continuamente nefta 

prilaó auia grande quantidade. 

C*T- Ull. 

Çomo nos leuaraò daquj à cafa da 

judicatura do crime a ouuirmospu~ 

bhear a nojfii Jentença. Sdoapa- 

rato magíjtade com que os of- 

Jiciaes estão ncíla cafa, das 

cerimonias cjueJe ?uar- 

duo nella, 

Oue dias auia ja que 

com aflaz de receyo e- 

ftauamos eíperando a 

publicaçaò da noíTa 

fentença,quando hum 

Sábado pela menham nos vierãobuf 

cara prifaò dous Chumbins dajufti- 

ça,que faò, como ja diíTe, os meiri- 

nhos da execução do crime, acom* 

canhados de vinte miniftros, aque tã 

Dem ja difle que chamauão vpos,cõ 

alabardas ôc chuças, Ôc barretes de 

malha, & outras coulasa eftemodo 

que os fazião temeroíòs à vifta, os 

3uais nos meterão em aíTaz de me- 

o ôc agonia,& rodeandonos a todos 

noue nua corrente de ferro muy to có 

prida,nos leuarão ao Caladigão, que 

era a caía da audiencia,& onde fe fa- 

zia a execução dos padecentes, com 

a qual 
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a qual ida ficamos de maneyra, que 

afhrmo em verdade que naó fey dar 

razão que declare bem o que então 

paflàmos,porque naquella hora hia- 

mos tais, que nenhum dè nós fabia 

por onde hia,mais que ío còformar- 

monoscom a vontade deDeos noí- 

ío Senhor^ pedirmoslhe com muy- 

tas lagrimas que pelas dores da fua 

fagrada paixão, nos recebeíTe a pena 

daquellajuftiça em fatisfação denof 

íos peccados; & em algús partos on- 

de o medo nos reprefentaua mais a 

' terriuel pena da cruel morte,nos pú- 

nhamos todos em joelhos abraçados 

hús cos outros, & lhe pedíamos mi- 

fericordia.de que os Chins fe efpan- 

tauão grandemente. E chegando em 

fim com aííàz de trabalho & afron- 

ta de grita de muytos rapazes ao pri- 

meyro pátio do Caladigaó, onde efc 

tauao os vinte & quatro algozes, a q 

elles chamao miniftros do braço da 

ira,com outra muyta gente do pouo 

quealy era junta para feus requeri- 

mentos,eftiuemos hum grande efpa- 

ço, até que fe tangeo hum fíno, & íe 

abriraó outras portas que ertauão de- 

baixo de hum grande arco de canta- 

ria, laurado de muytos entretalhos 

& pinturas ricas,encima do qualefta- 

na hum móftruofo leão de prata,cos 

peis & maós íobre híi mapa do me£ 

mo,redondo ôc muyto grande, que 

íignifica as armas dos Reys da Chi - 

na,que commummente eftão portas 

nas irontarias de todas as rolaçoés fu 

premas em que afsirtem os Chaés da 

juftiça,que entre nos faó como Vifor 

reys. £ abrindoíè, como digo, eftas 

]çoes de 

portas,toda a gente entrou de roldão 

em hua grande caía a maneyra de i* 

greija, pintada toda dalto abaixo de 

diuerfas pinturas,& ertranhos modos 

de jurtiças que algozes de geftos me- 

donhos & efpantofos fazião em to- 

do o genero de gente, & com letrey- 

rosao pé de cada hua das pinturas 

que deziao,por efte tal cafo íe dâ elte 

tal genero de morre,de maneyra ql,e 

na diueríidade dertas horrendas pi'1' 

turas em que íè punhaó os olhos íe 

declaraua o genero de morte que ^ 

deuia a cada genero de culpa, Sc °y 

grandifsimo rigor de jurtiça corUH 

as leys ordenauão cilas tais morte?' 

Na frontaria derta cafa atraue/Jau* 

outra como cruzeyro muyto mais ri' 

ca,& de muyto mor curto,toda co'1*' 

da em ouro,em cuja vifta os olhos,e 

puderaóoccupar com muyto goM 

fe o nos então pudéramos ter de *' 

gua coufa. No nieyo defta cafa elj^ 

ua hua tribuna de fete degraos ie' 

chada em roda có tres ordés de 

des de ferro,& latão,&pao preto, 

troços marchetados de madre pefíl 

la,& por cima hum dorfel de daílj 

co branco franjado de ouro & ' 

com híías rendas muyto largas ^ 

mefmo, debaixo do qual efa11* ^ 

Chaem com grande aparato ^ 

gertade, aííèntado nua rica J^ 

deprata,& hua meíã pequena 1 

tedeíy, com tres meninos ao re 

aflentados em joelhos ricamente ^ 

ftidos, &com cadeas douro 305 

coços,hum dos quais que erta^a ^ 

meyo/eruia dedarapénaaoC 

com que alsinaua, & es dous do ^ 
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s tottiauao aspe tições aos recjue- como lancecas de fangrar, o quaí in- 

. J A a. ^ ^ . 1 ff • as aprefentauão na mefa pa 

^ e ies dar defpacho.A mão direy 

ejn outro lugar mais alto, quaíii- 

° 3 c° Chaem, eftaua hú moçope- 

len° que parecia de dez ou onze 

bcr°SjV CICIrn branco cu- 
, to de rofas douro, & ao pefcoco 

ba^' rico/*° pérolas que lhe da- 

c0J
CSVoltas' & os cabellos muyro 

C0. Çr!^°s corno molher, trançados 

fila ^ U ^ta ^OLir° & crameíim, cõ 
'Juarniçaó de pérolas de muyto 

nos Pe,s ^"as alP'lrcas de ou 

% VC guarnecidas por cima de 

flcd .'C Sroí^ & na mão por deuiía 

do que reprefenta- 

rasd
n^hum ramo pequeno de ro- 

pcrol" C<^a & ^0L,r°i & em partes 

ti|i as ôi»yto ricas, & elle tão gen- 

lj'
Tlertl & bem aíTombrado, que 

roraJ]ller molher por fermofa que 

Íí|e 
U'nã° pudera fazer vétagem. 

^d0
110^° t'n^ia ° cotouello enco- 

parecj
lla Cat^eyrado Chaem, onde 

tHãoc
a ^Uc ^efcanfaua o braço da 

Wr111 tinha ainíignia, & efte 

í^lleH
taUaa mifericordiâ. A mão 

Ol)tro 
q Pelo mcfmo modo eftaua 

\çQ £
lenino também muyto fer- 

ias ^r,n,"rc:~ n" ' 1 

% 

Veftic 

uifsimamente vertido de 

lr f 
uras de citim crameíim 

Js,oc 
as,do^o efpalhadas por eL 

ffgira||
la tinha o braço direy to ar- 

IW 0|<^ tinto de vermelhão que 

!çita t'i 
c,onr,° langue, & na mão di- 

^ tin ia 'Ulm r'co treçado nu, ta- 

mefmo vermelhão, Sc 

íra,gu /
1 u,a coroa a modo de mi- 

rneci^atoda de naualhinhas 

da que em tudo íe via muyto rico & 

bemaíTombrado, todauia eftaua aA 

faz temerolo pela iníígnia de q efta- 

ua acompanhado,<Sc efte repfelenta- 

ua a juftiça,porque dizem e les que o 

julgador que eftà em peíToa do Rey 

o qual reprefenta a Deosna terra,he 

lhe neceílàrio ter eftas duas partes de 

juftiça Sc mifericofdia, & que o que 

não via de ambas lhe Vem de fer ty- 

ranno,íem ley,& vfurpadorda iníig- 

nia ejue traz na mao^ O Ghafirri cita- 

ua vcftido de húas veftiduras de ci- 

tim roxo muyto compridas, franja- 

das de ouro ôc verde, com hum ben- 

tinho como frade lançado ao peíco- 

Ç0' que tinha húa grande chapa de 

ouro no meyo, na qual eftaua éíeul- 

pula húa mão có húa balança muy- 

to direy ta,& húa letra ao redor que 

dezia,Pefo,& conta,3c medida,tem a 

natureza do altò Senhor em fua ju- 

ftiça,& por iíTo olha o que fazes,por- 

que íe peccares hâs de pagar para 

íempre íem fim: na cabeça tinha húa 

coufacomo barrete redondo de ver-* 

gas douro,efmalradas todas de verde 

Ôc roxo,ôc encima no cucuruto tinha 

bum leão pequeno douro pofto com 

as mãos ôc peis fobre húa bolla redõ-« 

da também douro,de que o leão co- 

roado como ja algúas vezes tenho 

dito,fígnificael Rey,& a bolla o mu- 

do,& pela íígnificação deftas iníig- 

nias fe declara íer el R.ey leão coroa- 

do fobre o tronò do mundo,& tinha 

na mão húa vara de marfim muyto 

alua a maneyra de cetro, de tres pak 

mos de cumprido fomente* Encima 

doá 
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dos primtyíos trcs degraos defta tri- fora na outra caía grande "eftauáo o* 

buna eftauão oito porteyros cò fuás 

maças de prata em pé,& embaixo no 

cháofeíTenta homés Mogores muy- 

to bem defpoftos, em duas fíleyras, 

aíTentados em joelhos, com alabar- 

das atauxiadas douro nas mãos, & na 

dianteyra deftes,em pé,como tenen- 

tes, ou cabos de eiquadras dous gi- 

gantes fantafticos muyto bem def- 

poftos,& ricaméte vertidos, com feus 

treçados a tiracollo,&alabardas muy 

to grandes nas maõs,os quais os mea- 

mos Chins chamao em íua lingoa 

gigauhos-em ambas as quadras de- 

lta tribuna eftauao duas meias muy- 

to compridas poftas embaixo naca- 

fa,a cada húa das quais eftauão aflen- 

tados doze homés, dos quais os qua- 

tro erão como juizes ou corregedo- 

res, os dous efcriuaês, outros quatro 

procuradore%& outros dous concha- 

lys,queíaõ como delembargadores, 

ou chançareis,& húa deftas mefas cos 

doze offíciaes que tinha, era do cri- 

me^ a outra cos outros doze offí- 

ciaes,era do ciuil,& todos os offíciaes 

dambas eftas meias eftauão veftidos 

de híías veftes de citim branco muy- 

to ccmpridas & com mangas largas, 

para moftrarem com ifto a largueza 

& a pureza da juíliça. As meíãs efta- 

iiao cuberttas com pãnos de damafeo 

roxo,có franjas & rendas douro muy 

to bem concertadas, íomente a meia 

doChaem, por Ter de prata, eftaua 

defeuberta, & nao tinha mais qhúa 

almofada pequena de brocado,em q 

eftaua humeferitoriozinho redondo 
% 

que tinha o tinteyro 6c apoeyra. Cà 

vinte õc quatro algozes, a que el^s> 

comojadifle, chamao miniftr°s"° 

braço da ira, todos núacarreyrap0' 

ftos por fua ordem. Por todas as ou 

tras partes eftaua grande multi^0 

de requerentes todos em pé,íóme'ice 

as molheres eftauão aíTentadas ^ 

bancos. Iunto âs portas defta cala 

banda de fora eftauão íeis porteyr°s 

com maças de cobre, a que chatf^. 

vpos. E todas eftas couías viftaS> 

juntamente da maneyra que em 

ordem eftauão poftas, repreíentau^ 

hum grande íer Sc mageftade,&0 j 

ribel aípeito dos miniftros delias, 3, 

ua grãdifsimo terror Sc eípanto a q 

punha os.olhos neUes.E dandoent^ 

quatro pancadas num fino muyt0 ^ 

preíTa, hum dos dous conchaly5 

leuantou em pé, Sc defpois de ',a 

íèu acatamento ao Chaem,dily ^ 

voz alta que todos ouuiflem, * 

ouuircom prontidão humildei10 P 

na do caftigo que pelos Chaés 

uerno eftà determinado aos à 

quietadoresdo fílencio da 

ça,& fentandofe efte,fe leuanto1' ^ 

tro,& com as mefmas cerimonjj*^ 

cortefíaíè íobio em cima na cri f 

onde eftaua o Chaem, Sc c°'^aL QÚc 

feitos da mão de hum m'nIj °voZ; 

os trazia, os publicou em â flíis 

hum & hum, com húas cer'rn 

tão prolongadas qgaftou nii °. ycy 

de húa hora. Eche>ndoap^, 

ção da nofta fentença, nos 1 r 

todos aflentar em joelhos com 

beças inclinadas ao chaó, 

ambas leuantadas como ^ve (i^íh 
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Sao,paraco efta humildade a ou- 

Pi>r^0
IÍ.P

u^'car> a °lua^ dezia aísi. 

t0 
aL1, 'ca^or nouo Chaem nefte fan 

v J^aitoriodagéte eftrangeyra por 

(j0 
e filho do Sol leaó coroa- 

dos'10 tr°n° do mundo>30 SLlal to- 

H,ev°S Cttros ^ cor°âs de todos os 

tos^ue gouernão a cerra faõ fojei- 

por P°^os debaixo dos feus pcis, 

d0 8raSa & vontade do mais alto 

e(|e^ e°5, Moftrando em publico a 

J,?Uu>« ° determiney na 

q(
F j Tao deí^es noue eftrangeyros 

a„0 
ac'dade do Nanquim me foy 

%t Y reSucr,'menco dos vinte ôc 

apr 
r° "a auftera vida por modo de 

rai^U° a elles fôto,digo que pelo ju- 

% nt°i^ue cen^° carg° cr" q 

^en? Í l Aycaoda Batapina pre- 

Hern- c os trinta ôc dous q go- 

Fernao Mende? Tinto. 

^te ° °S Pouos de toda a grandeza 

K /râ,C^Lle aos noue dias da íecima 

do ci?S Sl)inze annos da coroaçaó 

daSas 
0 do Sol me foraõaprefcnta- 

oCh 
CL|pas quedellés me mandou 

'^bim de Taipor,nas quais de- 

j. Ierem __.l . i 

%mendasalhcyas>no sua^ officio 

U^t0 cempo que gaftauao as 
i.i ^.£T. P i « y 

j rv  [ uc- 

^!V1,es ladroes roubadores 

!*i 

.Jas ( o „ 

\.)C°m offenfa graue do alto fe- 

^or ^lle tudo criou, ôc que íem te- 

luCLl ^banhauao no íãngue dos 

^Hial com j"fta razão, pe- 

Pctia d C"me ^oia° condenados,a 

e a<50lltes, & dedos cortados, 

\*õ J}°S a<J°utes íe fez logo exe- 

Norr SUereiidoíè também fazer 

Por'lr dedos, vieraó allegan- 

d0s Parce delles os procurado- 

P°ores, que erão malçon- 

• • • • — «• 
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denados, vifto não auer proua ne- 

nhúa do que fora pofto contra elles, 

pelo que requeriaó por fua parte q 

le preguntafíe de nouo teftemunhas 

tementes a Deos, & aodireyto cafti- 

goda fua diuina juftiça,& os nãojul- 

gaíiem por indicios de fofpeitas in- 

cei tas a que fov refpondido em ajun- 

tamento de mefaque não era licito 

tirar á juftiça o feu nome.E queixan. 

dofe os que requeriaó por ellesdefte 

deípachoaos vinte ôc quatro daau- 

ftera vida por algúas caufas muyto 

juftas,fegundo íe vio na petição que 

hzeiaõ, foy logo por elles prouido 

em feu defemparo, vifto íerem po- 

bres, Ôc de nações tão eftranhas a noC 

fo parecer, que nunca fe lhes foube 

terra própria em que naceííem,a cu- 

jo clamor piadofo foy reípondido na 

meia dos doze,que remetiaõ a caufa 

a efte juizo, ôc corrédo ella nelle por 

feus termos ordinários, o Continaò 

prometor da juftiça lhes naõ prouoii 

nada do que allegou contra elles em 

fuas razoes, fomente difte que eraó 

elles dignos de morte pela fofpeita q 

delles fe tinha. E como a fanta jufti- 

ça dereípeitos limpos & agradaueis 

a Deos, naó aceita razoes de partes 

contrarias fem auer clara proua no q 

dizem, pareceome não ferjufto acei- 

tar o libello do prometor, pois naó 

prouaua o que nelle dezia,& queré- 

do elle inííftir no que tinha pedido, 

fem moftrar caulas juftas,nem proua 

fufficientepara o que requeria cótra 

eftes homês eftrangeyros,foy conde- 

nado por mym em vinte taeis de pra 

ta para o remedio delles, ôc rifcadas 

em 

L 



cm publico fuás razoes, por virem 

fundadas em mao zelo & inclinaçaó, 

&fora dos refpeitosjuftos & agrada- 

ueisaDeos, cuja mifericordia lem- 

pre fe inclina aos mais fracos da ter- 

ra quando lhechoraó, fegundo pa- 

rece pelos effeitos piadolos de lua 

grandeza. E mandando eu por meu 

defpacho aos tanigores da fanta ir- 

mandade que por pane delles arre- 

zoaíTem íobre final, elles o fizerao 

no termo que por mim lhes foy af- 

jinado. E fendo facisfeito por ambas 

as partes conforme ao eftilo deíle 

juizo, mandey que me viefle o feito 

concluío, para determinar nelle por 

minha íentença o que foíTe juítiça. 

Pelo qual, viftas& confideradas bem 

todas eílas couías, naó torcendo por 

nenhuns reipeitos humanos couía al- 

gúa do que direytamente fc deuejul 

gar, conforme â determinação das 

]eys aceitadas pelos doze Chaes do 

gouerno no quinto liuro da vonta- 

de do filho do Sol, que neíte cafo pe - 

la fua grandeza & realidade fe incli- 

na mais ao clamor dos pobres que 

ao bramido dos inchados da terra, 

mando queeftes noue eítrangeyros 

iejaõ aíToltos de tudo o que contra 

tiles requereo o Contináo Prometor 

da jufl:iça,fem lhes dar caftigo nenhíí 

de pena crime, fomente os condeno 

em hum anno de degredo para as o- 

bras de Quanfy, onde trabalharaó 

por feu mantimento. E compridos 

os oito meies do anno que ficão pe- 

la juítiça, mando ao Chumbim, & a 

osConchalaas,& Monteos, & todos 

os mais miniftros do feu gouerno a q 

cPeri°rináçoes de 

efta minha fentença for aprefcntad' 

que logo lhe paflem carta ícgin ;l 

raque liuremente fc poííàó yr a 

terra, ou onde for mais fua vontac ■ 

Acabada de publicar efta fentcnç^ 

citando nòs todos noue fempre etf 

joelhos, & com as mãos leuantaa^ 

diante do Chaem, & có outras 

tas cerimonias que os miniíb os ij 

enfinauão, diílèmos alto que toí 0 

oouuiraó. Confirmada heemnoS^ 

fentença do teu claro juyzo, a^slC°z 

mo a limpeza do teu coração a pr 

ao filho do Sol. Dito ifl:o,fe aleu<l 

tou hum Conchaly dos doze da n1^ 

fa, 6c fazendo fiia cortelia ao Cwc, 

diííemuyto alto, por cinco veZ<j' 

gente qeftaua no auditório, clllC^í 

muyta, ha por ventura algLirn 

caía, ou nefta cidade, ou nelle rf) 

que tenha embargos a efta K-'llce ;jg 

ou duuida a fe foiçarem cíles fl 

preíos? E não lhe refpondend0^ 

asinfignias que tinhão nas 

diíTeraó com húa voz entoada, ^ 

liures 6c foltos, conforme a 

ca que juílamente fe deu. E- ' t 

logo hum daquelles 'min'' ^ [v 

chamaovpos tres pancadas nl * 

no, os dons Chumbins da c*c ç0\$' 

quenos trouxeraó prefos, n05 0$ 

rão da corrente em que v,r!^eJT1^ 

metidos, 6c nos tirarão^ as 2 & # 

dasmaòs, 6c os grilhões dos ? ^ 

os colares dos peícoços, de Wjerl1o$ 

que de todo ficamos íoltos,# ^ 

por iííò muytas graças a no ^QÍ 



r'hor c, Krnao MenhsThnc. 

sd, J1 . nft0í, V°^UC fcmPre bem, & nos diflerao que nos naoa. 

Hir! aiCccoc]uePa<íeceí]cmo5 por iu 

Íeriií°r-a^"as mas prcfumpçocs Ó 

4 " r° tnÓ\ DaT>)' «« wraa- 

^ J.0 Soltos â priíac\ onde fe fez 

ç 
1,1 entonoliuro da carceraeem 

n .clUecftes Chumbins ambos aísi- 

^ ra°-A nós todos com elles, afsi pa- 

^ c«ircereyro ficar deíbbrigado,co- 

VrJ^ara nt<>s ficarmos obrigados a 

tr '0s^urnpnr noíTo degredo den- 

tri(,C e t'ous meies, fo pena de ficar- 

0rcjS Cati»os dcl Rey, cóforme a íuas 

a hA?3^0®8, ^ querendo n°s loco yr 

fui, lrcimolIa pela cidade, o Chi- 

fa-
,cIUc era o guarda mòr deita pri- 

cl<ie efpera fiemos ate o 

osT° a' clue nos encomendaria a 

í)Qs 
an,gores da irmandade para que 

Pl0Ueílem com algúa elmolla. 

ÍAT. CIlll. 

. ^iQ paffevuos cos cIãnigores da 

lr]yi(lndadc, do que elles 

fi\craopor nos- 

Ogo ao outro diape- 

glgg^ lamenham vierao ef- 

Tanigores 

andade de vifi- 

^ tar a enfermaria deíla 

S j 1 5°m° cinhaó por cuftu me,& 

^teti
ra° os Parabes da noíía boa 

^oftras de terem dif- 

"ósj, ^t0 c°ntentamento, o que lhe 

\ jÍ'n emos com niuytas pala- 

Uracjas com algúas poucas 
l!íias, que nos elles tiueraó a 

gaftafiemos pelo tempo do nolTo de- 

gredo ler cumprido, porque do an- 

no em que pela íentença foramos 

condenados, náo tínhamos para cu - 

prir mais que íòs oito meies, porque 

dos quatro, que era a terça parte da 

pena, nos fazia cl Rey eímola pelo 

amor de Deos, vifto íermo* pobres, 

porque fe foramos ricos êc podero- 

sos não tínhamos efmolla nem fauor 

nenhum,& que elles nos fariaó lo<zo 

por nas cofias da íentença o paíTe de- 

íle perdãoj 8c também iriaõ fallafa 

hum homem honrado que eftaua 

defpachado por capitão 8c monteo 

de Quanfy, que era o lugar do noíTo 

degredo,paraque nos fauoreceííe, & 

nos mandaíTe pagar o tempo que lâ 

rcfídiílemos, porque era bem incli- 

nado & amigo dos pobres, pelo que 

lhes parecia bem irmos com elles a 

íuacaia, porque quiçá nos tomaria 

logo â íua conta,6c nos mandaria a- 

gaíal.har em algúa pouíada como fa- 

zia a outros muytos que leuaua com- 

figo,ja que não tínhamos quem nos 

conheceílè naquella terra; o que to- 

dos lhe agradecemos muyto, dizedo 

que Deos lhe pagaíTe aquella efmola 

que por feu amor nos faziao, E com 

iíto nos fomos logo todos com elles 

a caía do Monteo, o qual os veyo 

receber ao terreyro de fora , tra- 

zendo, para mais honra, ou para 

mais cerimonia ília molher pella 

mao: 8c tanto que os vio, fe lan- 

çou a feus peis, dizendo: ía agora fe- 

nhores 8c íantosirmãos eyo meu dei 

pacho por bõ, &c o aceitarey fem me 

CL. ' aSra* 
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agrauar, pois foy caufa de permitir 

Deosque por meyo delles vieflem 

os íctis íeruosa minha caía,coula cer- 

co de myra nunca cuydada, por me 

ientir indigno de tamanha merce: a 

que os Tanigores,defpoisde fazerem 

{uas corteíias cõ muytas cerimonias, 

de que ellcs vfaó^relponderaõ, Deos 

noífo Senhor,poço fem fundo de mi- 

lericordia te gratifique com bees ne- 

ílavida as efmollas que fazes aos po- 

bres por íeu amor, porque cré irmão 

noílo que o bordão principal em q 

a alma íe encofta para não cayr quã- 

tas vezes embica, he a caridade que 

víamos co proximo, quãdo por vam 

gloria nãoieua farello do mundo q 

cegue a aluurado bom zeloaquea 

íuaiànta ley nos obriga, & porque 

mereças em lua prefença ver o rifo 

celcfte do leu doce bafo,te trazemos 

aquy éftes noue pobres,& tao pobres 

que qui<^â não ha outros em toda e- 

ílâ terra que o fejão tanto,paraq nef. 

fa cidade para onde agora vâs por ca 

pitão & monteo da juíliça lhe faças 

aquillo q vires que fe lhes deue fazer 

por tão alco Senhor como efte de cu- 

ja parte, te pedimos ifto, aqelle &a 

molher refponderão có húaspalauras 

tão bem arrczoadas>& tanto para no- 

tar,q nos todos eílauamos como pal- 

mados de vermos o modo com que 

atribuyão íuascouías â caufa princi- 

pal de todos osbeés,como Te elles ci- 

ucrão lume de íe, ou conhecimento 

da noííaíanta ley Chriftam. Então 

fe recolherão elles todos para hua ca- 

la çm que nós os noue não entramos, 

oade elíiuerão praticando quaíi me- 

ya hora. E querendoíe deípi^ n0? 

mandaraõ entrar dentro,& os 1atl1 

v c íí 

gores lhe tornarão a falar em 

denouonos encomendarão a ^£i' 

Elie nos mandou elcreuer num 1'^° 

que tinha diante de fy, & nos 
d#- 

faço ifto porque ja que não ^ollí^ 

bom q vos de do meu pelo anl°r
cp 

Deos.q nao leja tão mao que pof ^ 

quecimento vos tire o fuor dovo 

trabalho a q el Rey vos he obrig^' 

& de oje por diante vencereis vo 

mantimento^ainda q não iiruais,p 

que quero q me fique iíto à 

elmolla,& aquy vos agafalharcis 

minha caía por agora, onde vos p 

ucrey de tudo o necefTario, & ^ 

ao mais não vos quero prome^j^ 

da, porque temo q tome vamg 

da promeíTa, & fique o dem°n'° 

nhando por mão como mu)'taS 

zes acontece por nofia fraqueza» ^ 

baile por agora faberdes de 11)1 «3 

vos tenho tomado muyto a ij1 

cota por amor de Deos, & dos 

irmãos que me fallarao em v°s^nj, 

pidindolecom iíto os quatro 

gores nos derão para todos q 

taeis, & nos diílerão, não vose ^ 

çais de agradecerdes a Deos o 

celTo q tiueftes no 
voííone 

qpeccareisgrauemente íe 1' pejfj 

nhecerdes tamanha merce- ^ 

maneyra ficamos agafalna<L^ 

caía defte monteo, o q«-ia' z, c2fa 

o tempo que eftiuemos em 

nos fez íempre muyto boa CjeS 

nhia. Epaííãdos osdous m£ 

tínhamos de liberdade P 

mos aquy eílar, nos pa táao}H 
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c>m"Z,a
;
a?rir noír° dfgrcd°. ^ & a altura dos grao; em que Com i . r llv^ ^<»5*cuu ca 

Wn ^,ar] ^c^e rn°nceo, o qual cá 
1 dAly por diante nos tratou íem- 

t 
rill,y[o bé,&nos fez muytos fa- 

ciíj C,S'ac5 S os Tártaros entraraó na 

tas i e.,c^ cuja vinda ouuc nella muy 

e Quenturas, muitas,mortes 6c 

tare -t0S tra^a^os) como adiante có- 

) mais largamente. 

D 

CAV. cv. 

í ak"a pequena informação de- 

x a odade do ^Pequim onde o 

^Rcyda (Jima refide 

dajjento. 

Ntes que conte o que 

paliamos daquy por 

diante deípois que nòs 

embarcamos com efte 

c Ghim que nos leuaua 

Çasdç3^0?^ nos ^aua boas eíperan- 

(%enCl rn°S herdade,me pareceo 

^ar a'g"a Pcqucna infor 

CíW f cidade do Pequim, que 

Poli ^ p0(^e c^amar metro- 

algíias ^narchia do mundo, & de 

^ue ne^a notey? *ísi da 

c°^ô & grandeza delia, 

Sod° regime & grande go- 

H)0 
a Ua jufliça, & oadmirauel 

^a R |tCm no prouimento de to- 

Paga- ^P^i>ca,& porque maneira íè 

r"r^11^05 ^osquejubilao na 

°Utras' 
0 !?rrne aos eftatutos delia,& 

?a que r" ^melhantes a eftas,ain- 

°r ci I quc me falta o mi. 

^nder í-& cn§enho Paradar 
0 clima em que efta cida- 

efta,que he coufa q eu cuydo que os 

doutos & curiofos dcíejaraõ deíaber. 

Mas como meu inteto (como ja atras 

tenho dito) não foy outro fenão dei" 

xai ifto a meus filhos por carta de Ai 

B. C. para aprendere a ler por meus 

trabalhos, não me deu muyto eícre- 

ueloafsi tofeamente como eu o fou- 

befazer,porqentédoqo milhor de- 

ftas couías he tratalas eu da maneyra 

q a natureza me infinou, íem buícar 

çircumloquios nem palaurasalheyas 

com que apontoafle a fraqueza do 

meu rudo engenho, porque temy q 

íe ilto fízeíTe me tomaííèm co furto 

nas mãos,.& íe diíleíTe por mim o ri- 

fão comum,donde veyo a Pedro fa- 

lai. Galego, Masja que me he força- 

do tratar difí:o,para cumprir o que a- 

tras deixo prometido, digo que eíla 

cidade que nós chamamos Paquim 

a q osfeus naturais chamão Pequim* 

por fer efte o feu primeyro nome, 

eíU íituada em altura de quarenta 

& hum grãos da banda do Norte, 

tem os íeus muros de circuito, fe' 

gundo os Chins nos affirmaraõ, Õc 

cu deípois vy num liurinho aue tra- 

ta das grandezas delia, que íe cha- 

ma Aquelendoo, que eu trouxe a c- 

fte reyno, trinta legoas, dez do com- 

prido,& cinco de largo, & outros af- 

firmaó que tem cincoenta, dezaífe- 

tedecõprido&oitodelargo. Ejaq 

osq trataò delia variaó nifto tanto 

como he dizerem huns trinta, & ou- 

tros cinquenta legoas, quero eu de- 

clarar a caula defta duuida confor- 

me ao que yy por meus olhos.Quan7! 

Q z to ao 



to ao como cila agora eftâ pouoa- 

da dc caiaria muyto nobre, terá de 

circuito as trinta legoas que dizem, 

& eftà cercada toda de duas ordens 

de muros muyto fortes, com infini- 

dade de torres & baluartes ao nofío 

modo, mas por fora defta cerca,que 

he a da própria cidade, vay outra de 

muyto mayor comprimento ôc lar- 

gura, que os Chins affirmão que an- 

tiguamente fora toda pouoada,oque 

agora nâo he, mas tem fóméte muy- 

tas aldeas & pouoaçoens diuididas 

híías das outras, com muyta quanti- 

dade de quintas ao redor muyto no- 

bres, em que entraó mil & íèifcen- 

tas que tem muyta ventagem de to- 

das as outras, as quais faó apofentos' 

dos procuradores das mil ôc feiícen- 

tas cidades & villas notaueis dos trin- 

ta &dous reynos defta Monarchia, 

que quando chamão a' cortes fe ajun- 

tão nefta cidade cada tres annos fo- 

bre o gouerno do proucito comum, 

como adiante íe dará relação. Por fo- 

ra defta grande cerca, a qual, como 

digo, corre por fora de toda a cidade, 

eftão em diftancia de tres legoas de 

largo, & fete de comprido vince Ôc 

quatro mil jazigos de Mandarins, q 

faó húas capellas pequenas cozidas 

todas em ouro, as quais tem todas a- 

dros fechados em roda com grades 

de ferro, ôc de latão feitas ao torno, 

&as entradas que tem, faó huns ar- 

cos de muyto cufto & riqueza. lun- 

to a eftas capellas tem apoíentos muy 

to grandes, com jardins & bofques- 

efpeíTos de grande aruoredo, ôc muy- 

ias inuençoens de tanques, & fontes, 

Tetigrinaçoes de 

ôc bicas dagóa. E as paredes dàs cer- 

cas faó forradas por dentro de azu'e> 

jos de porcelana muyto fina,& p°r 

ma pelos eípigoéstern muytosle°cS 

co bandeyras douradas, Ôc nos cacos 

das quadras curucheos. muyto alt°s 

de diuerfas pinturas. Tem maisl111,' 

nhentos apofentos muyto grande 

fechamáocafas do filho do Sol,011 

* ril 

de fe recolhem todos os q aleijarao 

guerra emferuiço dei Rey, 

eftes outros muytos q por ferem ve 

lhos ou doentes deixarão tamben1 

guerra,&íe apoíentarão.E a cada ^ 

de todos eftes fe dá hu tanto por & 

mes para feu mantimento, os J 

íegúdo os Chins nos affirmaraó,c^. 

gauão a copia dc cem miI,porqi,e 

cada hu deftes apofentos dezíãoe 

q auia duzentos homes. Vimos n ■ 

huaruade caías terreas muytocop 

da, onde pouíauao vinte Sc s 

mil remeyros, q íao os das p^n°" 

dei Rey. Vimos outra rua do m^ 

modo de mais de húa grade 

cópnméto, onde pouíauao <\ixax° 

mil tauerneyros q faó os oz c°r V 

tra rua pela mefma maneyra,o 

ia infinidade de molheres f< 

priuilegiadas do tributo q ^ 

da cidade,por ferem tabem da 

muytas das quais fugirão a lcuS 

dosporandare nefta dc 1 auencu 1' ^^ 

fe e les por ifto lhe fizerem 

mal tem muyto grande pena,po 

ellas tem aly íegurodo 1 utj10 ^ Q0$ 

te,que he o fupremo em t0 

íãs que tocao â cafa do Rey* . 3to$ 

tambe nefta cerca todos os tn* vC 

que lauão roupa a toda a ç 

outra 

auia 

& 
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^cElmdo nos affirmarão paíTaó de cé 

»P°r aueraquy grandes rios,& ri- L v s o-      

eyras dagoa, com infinidade de tã- 

Jles muvto fundos,-& lagos fecha- 

todos de cercas decantaria muy- 

torce, & de lageas muyto primas 

, e'"n lançadas. Tem mais o vaõ 

^ *a grande cerca, fégundo conta e* 

^ Aqueíendoo, mil& trezentas cAa- 

Il0bres, Sc de officinas de muy- 

j |.c^°,de molheres & de homens 

j 'giofos que profeílàó as cjuatro 

ta Principacs do numero das trin- 

ç.^duas que ha nefte império da 

31 lns5 das quais calas dizem que 

tem das portas a dentro pafc 

<J0j.te^e mil peifoas, a fora os fcrui- 

r [es cjue miniílraó de fora o necc£ 

* Para a fuftentação delias. Vi- 

çjç ^is outra grande quantidade 

dCs Stcm edifícios muyto gran. 

^ "obres, com grandes cercas, 

Sl]c ha jardins & boíques eípefc 

^ fe acha toda a maneyra dc 

fc; ^ia Sc caça quanta íe pode de- 

U,0 'as quais caías nobres faò co- 

tj„ 'agés onde concorre de con- 

jj, niúyta infinda gente, afsi a co- 

to^'ver autos, farças, jogos, 

40s 
0S>lutas' & banquetes eíplendi- 

Ay?* Tutocs, Chacs, Conchacys, 

te0s j°
S)^racaloes, Chumbins, Mon- 

</Uteaas> & outros muytos fe- 

tetlo|)
S' capitaés, mercadores,& gen- 

líijp le ^ricaaly vão dar a feusa- 

% 5 ^ parentes, com grande appa- 

Pa *Tl 11 Vtr\Q nrt^/ntrfAC /ÍA 
pr

MC Ir"Jytos porteyros de maças 

taj & baixellas ricas, com to- ti 
o r 

rÇ,c,e:uiS° de peças de ouro. Ealy 

ao Camaras onde ha leytosde 

X- "tto. Í2j 

prata Sc dorfeis de brocado. E todo 

o feruiço ie faz com moças virges 

muyto fermoías.Ãc muyto ricamente 

vertidas. E não he muyto ferifto af* 

fi,& muyto mais fem comparaçaó,fè* 

gundo o grande apparato & grande- 

za que vimos em algúas deftas cafas. 

Eos Chins affirmaraó que ha ban- 

quete que dura dez dias â Chara- 

china, o qual na largueza, & grande 

apparato Sc pompa com que íè faz, 

lios miniftros Sc íeruidores, nas mu* 

liças, nos paiTatempos de pefcarias, 

dc caças, de montarias, de jogos, de 

farças, de autos,& de deíàfios de gen- 

te de pé Sc de cauallo, faz de cufto 

mais de vinte mil taeis. Eílas eítala- 

ges tem de fabrica mais de hum con- 

to douro, que fuftentao companhias 

de mercadores muyto ricos, que por 

via de trato & mercancia, metem a- 

quv feu dinheyro,em que fe diz que 

ganhão muyto mais que cm o auen- 

turarem por mar. .E eílà ifto ja taò 

taxado Sc com tanta ordem, que 

quando húa peflfoa quer fazer al- 

gum erande gafto, fe vay ap Xipa-' 

tom da cafa, que he o principal del- 

ia, Sc dandolhe contado que deter- 

mina, elle lhe moftra hum liuro to- 

do repartido em capitolos, do regi- 

mento Ôc modo dos banquetes, no 

qual fe lhe declara o que fe dá em ca- 

da hum dellcs,& como,& de que ma- 

neyra fe ferue para elle daly efco- 

lher á fua vontade, o qual liuro eu 

algúas vezes vy Sc ouuy lér, ôc.fc 

chama Pinatoreu. E no introito dei- 

le, logo nos primeyros trescapitolos 

trata dos banquetes com que Deos fe 

Qj hadc 
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ha de conuidnrJ& que preço tem. E troito,como ja diííe, lie do 

dalv por dçcendencia vem logo ter 

ao Rey da China, que na terra & no 

gouerno delia dizem que afsiíte por 

iípecial graça do Ceo, por prcíiden- 

te [obre todos os Reys que ha nella. 

Edo Rey da China para baixo, fat- 

iando ja humanamente, tratado ban 

quete dos 1 utoés, que faó as dez di- 

gnidades fupremas no mando fobre 

todososquarenta Chaés do gouer- 

no,quc faó Viforreys, & aosTutoes 

chamao reíplandoresdo Sol, porque 

dizem elies que aísi como o Rey da 

China hc filho do Sol, aísi os Tutoés 

que o reprefentão íe podem chamar 

refplandor.es que procedem delle,af- 

íi como os rayos que o Sol lança, 

Mas deixando agora eftas brutalida- 

des gentilifus que trazem por prati- 

ca, dc híía ío coufa tratarey aquy 

particularmente nefta matéria, que 

he das iguarias que dizem que íe haò 

de dar no banquete cm que íe con- 

uida a Deos, de que a algús dclles vy 

■víarmuyto à letra, inda que por fal- 

ta de fç luas obras lhe haòde apro- 

ueytar pouco, 

CJT. CVl 

T)o regimento qfe tem no dar dos 

banquetes nas eslalages notaueisy 

& do cslãdo q tra^ o Chaè dos 

trinta c> dous estudos. 

jp: Steliuro que trata do 

Pf?i; regimento dos banque 

, tes, a primeyra coufa 

de que falia no feu in- 

, 

PP ■■ Cr 

que na terra íe ha de dar a Deos, ^ 

fallando delle diz deita mancV1"3, 

Todo o banquete, por muyto ciu 0 

ío que ieja, íe larisfaz com hum cct 

to preço de dinheyro, ou menos^1 

mais,conformeaoqueo que c0l,!^ 

quer alargar a mao, de maneyra t] 

a paga delle fe contribue có dinne; 

* ' rn«. 

ro, íern dahy ficar mais ao que c 

uidou por premio de todo o ftL1 

fto que louuor dos liíongeiros, 

murm-uraçáo dos ocioíos, pelo 9l,e 

te aconfelho irmão, diz o inn°lC^ 

doliuro, que gaftes antes oteuco^ 

banqueteares a Deos nos íeus p 

bres, &proueres fecretamente oS^ 

ôí 

CU 

vil el" 

m-r m v u J WNi |J1 V/MV1 VW IV»» w » —  ^ 

lhos dos bós, porcj íe nao perca0 

falta domuyto que te a ty fobeja,^^ 

lembrete a vil matéria de que 

pay te gerou, & a muyto mais. ^ ^ 

que tiiamay te concebeo, & veiaJoC) 

quanto menos quilates es que to 

outro genero de animal bruto H. 

fé diílindx) de razao íe moue a 

quer effeito a que a inimigacar ^ 

conuida. E ja que queres cn010 

mem couidar teus amigos cllie^0lli 

nham nao íerão,conuida com° 

& fiel os pobres de Deos, a cujos 
. . . ^ ,1  «mao1- 

ceísitadosgemidosíe elle c°mp 

ce como pay piadoío, & co111 ^ 

rneíías de fatisfaçaò infinita 

do Sol,onde temos por féque° ^ 

o pofliiiraó com grande alegf1^^ 

pos eftas & outras muytas pa ^ 

dignas de íerem natadas,qllCP^^ef. 

gimento da caía lhe diz hum 

dote,o Xipatom,que he>corn° u[foS 

o principal íobre todos os 

4 
\fi 
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lne m°liern^° C^e Branc^e íabarinto, de fe daó muficas com todas as arpas 
QC«*oftra os capítulos de todo o li-   H 

A0cornt^ando dos mais illuflres a- 

o mais baixo,& lhe diz que veja a 

genero de homem ou defenhor 

fCl.
Cr ConL,idar, & cjuantos haó de 

°s conuidados, & quantos dias 

tyier i ums 

°>ncluecf' porque 

qt) ,>b 1 "toes tem no banquete 

lern J dâ tais ,'gl,dnas> & tantos 

Caf' 
0rcs» & tal apparato,& em tais 

Paír,&: COnm's baixellas,& tantos • 

ca. íernPos> & tantos miniftros, & 

Çg 
a los a defiro,& tantos dias de ca- 

(|'°u 111 °n ta ria, o qual lhe ha de cu- 

Jienj^
nt0 dinheyro, íem lhe faltar 

«b 1111 COl!^a• ^ também quer 

ftra
anclUete de menos curto, lhe mo- 

féd 1-°llt:roPapitolo os baquetes que 

cys'p
aos Chaés, Aytaos, Poncha- 

Wi laca'°^s) Anchacys, Concha- 

ca^ auteaas, ou Capitaés, ou mer- 

*ai
res ncos, porque toda a outra 

^ 8«*c daquy para baixo náo 

^!le f^er mais que aíTentaríeá 

cjuç Ccomer aparto, da maneyra 

SaT
er>& yrfe embora,de que con- 

íascJl
)lcnte ha cinquenta íeílènta ca- 

ííiçs ^
yas de todo o genero de ho- 

íi\ftiiji ni°l'heres a q ieruem outros 

dig0 j 
r°s niais baixo. E nifto,como 

a niuyto q ver,afsi nas calas Sc 

% ^ antlento & concerto delias, co- 

fres as cu2Ínhas, defpenfas, açou- 

>ltjas ^ 11113 rias, dormitorios,eftre- 

íàsfe' 
aias> pátios, camaras, & ca- 

Eranc^
arat^as com leytos ricos, & 

C^Í|CS aixe^as?& mefas portas 
^Cis 'clS ri J  r • ** 

cadeyras fem auer mais q 

r & comer.Ha outras caias on- 

& violas darco deícantadas com do- 

çaynas, frautas, orlos, facabuxas, ôc 

outras muytas diíferen^as de ertro- 

mentosde muíicaque naó ha entre 

nos, E difto tudojie tanta a abundaa 

cia que le o banquete he de rnolhe- 

res, como muytas vezes fe acontece, 

também o feruiço pela mefma ma- 

neyra he de molheres, ôc de moças 

virges muyto fer moías, & muyto ri- 

camente vertidas, cm tanto que por 

ferem cilas ertas, fe cafaóaquy com 

cilas muytas vezes muytos homens 

nobres. De modo que para con- 

cluyrjà o que deftasertalages quiz 

dizer afsi em foma, de todo o di~ 

nheyro que fegarta neftesbanquetes 

fé tira a quatro por cento, de que o 

Xipatom da os dous,& os que daó os 

banquetes os outros dous,para fuften 

tação da mefa dos pobres, que fe di 

aquy pelo amor de Deos a todo o 

genero de peífoa q fe quifer aífentai* 

a elln,& íe lhe dâ cafa ôc cama muy- 

to limpa ôc bem còcertada por tem- 

po de tres dias fomente, íaluo íè he 

molhei* prenhe,ou enfermo que não 

porta-caminhar, aos quais fe dâgafa- 

lhado mais tempo, porque a tudo 

fe tem reípeito, conforme â nccefc 

íidade que fe ofíèrece. Vimos mais 

aquy neíta cerca de fora (quecomo 

jadirte, cinge;todaeftoutra cidade) 

em dirtancia de mais tres legoas de 

largo,&fete de comprido, trinta ôc 

dous apoíèntos muyto grandes, a- 

partados hus dos outros pouco mais 

de tiro de falcão, que ia 5 os eftu- 

dos das trinta & duas leys que ha nos 

Q_4 trinta 



trinta & dons reynos dcíle império, 

em cada hum dos quais eftudos, le- 

gundo a grande quantidade de gen- 

te que vimosnelle.deue dcaiier mais 

dc dez mil eftudantes, & o mcfmo 

Aquefendocy<que heo liuroque tra- 

ta deftas coufas,os orça todos por ju- 

to em numero de quatrocentos mil. 

E a fora eftes ápoféros ha outro muy 

to mayor & mais nobre,feparado por 

iy,que terá quafi húa legea em roda, 

em que le vem habilitar todos os q 

que le hiío de agraduar,afsi no íacer- 

docio,como nas leys do gouerno do 

reyno,no qual afsifte hum Chaem 

da juftiça,aqué os mayoraisdos ou- 

tros eftudos obedecem, que fe cha- 

ma por dignidade fuprema o Xiley 

xitapou,que quer dizer,Penhor de to - 

dos os nobres. Efte Chaem, por fer 

mais honrado que todos os outros, 

traz hum eftado tão grandiofo co- 

mo qualquer Tutao,porque traztre 

zentos iVIogores de guarda, & vinte 

& quatro porteyros de maças,& trin- 

ta & féis molheres em facas brancas 

com jaezes de prata,& gualdrapas de 

feda,tangendo em eftromentos fua- 

ues & cantando a elles, com que fa- 

zem muíica a leu modo muyto bem 

concertada,& vinte cauallos a defiro 

em olTo com fuas cubertas de broca- 

do,& de tella de prata, Ôc o peícoço 

todo guarnecido do mffímo, ôc com 

bocais dc campainhas de prata, ôc 

junto com cada hum delles vão íeis 

alabardeyros, ôc quatro homés da 

eftribeyra muyto bem concertados, 

& diante de todo efte aparato vão 

mais de quatrocentos vpos cõ gran« 

Terigrinâçoès de 

defomade cadeas de ferro muytf 

compridas que vão arrojando pc'° 

chão, com húa defordem Ôc hume' 

ftrondo tão medonho que fazefe' 

mer as carnes a toda a peífoa, ôc 

doze homêsacauallo,queíe chama0 

peretandas,co fombreyros decit'111 

crameíim nas maós a modo de eipa 

raueis poftos em afteas muyto com- 

pridas,& outros doze com bãdeyríS 

de damafeo branco, com íuas franj35 

& redas douro muyto largas. 

de tudo ifto vem o Chaem a^en,C3 

do num carro triunfal, ôc derre ? 

delle vem feílenta cóchalaas, & c u, r ^ 

bins, Ôc monteos da juftiça, que ' 

como entre nos defembargadorcSt 

chançareis,& corregedores, ^ 

todos vaó a pé com feus treçados 

chaparia douro âs coftas, ôc os mj^, 

ftros mais baixos que eftes,como ^ 

efcriuaes, contadores, meirinh°s^e 

enqueredores,vão diate de todo 

tumulto, dando grandes brados 

raque a gente do pouo íe recolh* ^ 

raíuas caías,porque fique a rua ^ 

pejada fem aparecer peííoa 

na reçaga de todo efte eftado, v 

os requerentes ôc follicitador^^ 

bem a pé. E junto da peííoa 

Chaem ou Tutão (que aIX,!?oSj0ljí 

nomes lhe podem caber) v*° y 

meninos a cauallo,hum à mao ^ ^ 

ta,ck outro à efquerda iguais c^c0([\ 

le,muyto ricamente veftidoS, ^ 

íuas iníignias nas máos,q ue iign ^ 

a juftiça ôc a mifericordia da m 

maneyra que ja atras ji* 

aireyta queíignihca a ffl,lcl•' 

vay veftido de branco, ôc o * u 

çzquei 
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^Uerda,que fígnifíca a juítiça,vay 

e udo de encarnado. E ascaualoa* 

CAT. QV11. 

ns 

j ^ 

i ras en"i que váo eítes meninos,tam 

_ err> leuão fuasgualdrapas do mef- 

0de cj cl]es vaoveítidos, &asguar 

j5°« &jaezes delias Ía5 douro,com 

rede por cima de prata tirada pe- 

„ jCyr«i,c|iie lhe cobre todas as ancas-, 

Crredor década hum deites me- 

'n°s vão féis moços de acè quinze 

n°scom fuás maças de prata, de 

Vç
ancyra que não ha pefloa que iíto 

la>C|Ue por húa parte Ihenãotrc- 

as c^rnes de medo, & por outra 

ftia le Pafmâc!o da grandeza Sc 

que iíto reprelenta. E por 

fl-io deter ja mais nas coufas de- 

8'ande cerca, deixarey de contar 

de 
irmycas que nella vimos, afsí 

tem i 05 no^res & ncos, como de 
nos de feus pagodes, & potes ar* 

top asT°bre colunai de pedra muy- 

dou ^ caminhos todos calça* 

^ e tageas muvto primas,& todos 

to /C° larSos & kc acabados,& muy« 

^Ornpridos, Sc que de húa banda 

^ outratem fuás grades de ferro 

Xc° bem feitas,porque das couíàs 

dito fe poderá collegir 

t0(| a° as que deixo por dizer.pois 

E C Parecem huas com as outras» 

tçq Carey agora o mais breuemen- 

VV j 
e PL1der de alguns edifícios que 

tede
etlCro na cidade,Sc principalmé- 

Hiajs S
Uatro,c|ue por me parecerem 

c^^^oíososnotey com mais 

ticui e> & de outras coufas par- 

Hota^
res *luc neUa dignas de fere 

*De alguas coufas particulares no- 

taueis que ha nu cidade do 

Pequim. 

Sta cidade do Pequim 

de que promety daí 

mais algúa informaçaò 

da que tenho dada, he 

de talmaneyra, Sc tais 

faõ todas as coufas delia, que quaíí 

me arrependo do que tenho prome- 

tido, porque realmente não fey por 

onde comece a cumprir minha pro> 

meíla, porque íe não ha de imagi^ 

nar que he ella húa Roma, húa Con- 

ftantinopla, húa Veneza, hum Paris, 

hum Londres, húa Seuilha, húa Lif- 

boa,nem nenhúa de quantas cidades 

infígnes ha na Europa por mais fa- 

moías Sc populofas que fejão,nem fo- 

ra da Europa íèhade imaginar que 

foecomo o Cairo no Egypto,Tauryâ 

na Perfia,Amadabad em Cambaya, 

Biínagà em Naríínga, o Gouro em 

Bégala,o Auaa no Chaleu, Timplaõ 

no Calaminhan,Martauão & Bagoii 

em Pegú.ou Guimpel Sc Tinlau no 

Siammon,Odiaa no Sornau,PaíTar- 

uão Sc Demaa na ilha da Iaoa,Pan* 

gor no Lequío, Vzánguee no graó 

Cauchim, Lançame na Tartaria, Sc 

Miocoo em Iâpão, as quais cidades 

todas faõ metropolis de grandes rey- 

nos, porque oufarey a affirmar que 

todas eítasfe não podem comparar 

com à mais pequena coufa deite gra- 

de Pequim, quanto mais com toda t. 

grandeza Sc íumptuofídade que cem 

em 

L 
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em todas as fuás cotiías,como faò lo- 

berbos edifícios,infinita riqueza, fo- 

bejifsima fartura & abaítançade to- 

das ascouías n-ccelTarias,gente,trato, 

& embarcações fem conto, juftiça, 

gouerno,corte pacifica,eíladode Tu- 

toes, Chaes, Anchacys, Avtaos, Pu- 

chancys, & Bracaloés, porque todos 

eftes gouernao reynos & prouincias 

muy to grandes,&có ordenados groP- 

íiísimos.os quais refidem continua- 

mente nefta cidade,ou outros em (eu 

nome,quando por caíos cj foccedem 

íe mandão pelo reyno a negocios de 

importancia. Mas deixando agora 

iílo para Te tratar a íèu tempo,efta ci- 

dade,iegundo o que fe efereue delia, 

aí si no Aquefendoo de que jâ fiz 

menção^como em todas as chronicas 

dos Reys da China,té em roda trin- 

ta legoas, a fora os edifícios da outra 

cerca de fora, de queja tenho dito 

hum pouco,&bem pouco em com- 

parado do muyto que me ficou por 

dizer: & he (como ja diííe outra vez) 

toda fechada có duas cercas de mu- 

ros muyto fortes, & de muyto boa 

cantaria, onde tem trezentas 8c fef- 

fenta portas, a cada húa das quais 

eftá hum caftello roqueyro de duas 

torres muyto altas,& todos com íuas 

cauas,& pontes leuadiças nellas. A 

cada hua dcílas portas eftâ hum ef- 

criuão com quatro porteyros de ala- 

bardas para darem razão do que en- 

tra 8c íae por cada hua delias,as quais 

por regimento do Tutão faõ reparti- 

das por todos os trezentos 8c íeííenta 

diasdoanno, de maneyra que cada 

dia por feu giro fe celebra com muy- 

foes de 

ta folennidade a feíla da ínUocaçao 

do idolo de cada húa das portas,íM 

ella também tem o nome, 8c dift°Jj 

atras tratey também largamente, 

mais ella grande cidade dos mUl^s 

:>ara dentrfo,fcgúdo os Chins nosa 

irmaraó, tres mil 8c oitocentas caia 

dos leus pagodes, em que contilll,a 

mente íe íacrifica húa muyto gral! 

de quantidade de aues,& de anim3lS 

íilueílres dado por razão que acji*c 

les fao mais aceitos a Deos que os011 

tros domeílicos que a gente cria e(l1 

caía, 8c para iílo dão os íacerd°tC* 

muytas razoes ao pouo, com ql,e^ 

perfuadem aterem eíta abufaop 

artigo de fé. Deites pagodes qu£ 

go ha muytos edifícios muyto l11 

ptuolos,principalmente os das 

gioes em que viuem os menigl'eP^ 

&conquiais & talagrepos,que r° 

facerdotes das quatro feitas de a* 

& Amida, & Gizom, 8c Cano^1' ^ 

quais precedem por antiguidad 

outras trinta 8c duas defte ^ 

laberinto em que o demónio íe 

moítra alguas vezes em diuerla* # 

ras,para os fazer dar mais erc^1 ^ 

eftes leus enganos 8c falíidadç5; ^ 

ruas ordinarias deita cidade ic 

das muyto compridas & ,c. uS 

cafaria muyto nobre de hú ate 

íobrados,fechadas todas de húa 

da & da outra com grades de 1 ^ 

8c de latão, com fuás entradas P^ 

os becos que nellas entefteíHo, , 

cabosdecada húa deitas ruas 

arcos com portas muyto ricas 

fechao de noite,& no mais alto ^ 

arcos cem linos de vigia. Ca 
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nobres tem fcu capicao 5c qua- 

^jI icyros cjue roldão a quartos, & 

j 1 ^ez dias faòobrigados á irem 

1 rrelacão acamara do q paííànel- 

>Paraos Ponchacys ou Chaesdo 

c'
ll,Crno prouerem no que íocedeo, 

n orrne âjuftiça. Tem mais efta 

cidade,fegundo conca elle li - 

w Corn S110 tenho alegado muycas 

]a ?,cluc traça íó das grandezas dei- 

/ct0 & vince efteyros que os Reys 

^pouosancigamence fizerão,de cres 

lar'g'1S ^agoa de fundo, & doze de 

Ma, S cIua's todos acraueííaó coda 

c^a&comprimencod a cidade, 

bre S'ânde íoma de pontes feitas ío 

^n^
Cosde pedraria riuiyco fortes, 

atr 
£ ca^os colunas com fuas cadeas 

pa 
cí'adas, & poyais com encofto 

(Çs 
aSentedefcançar. E eftas pon- 

ftey C^ao ne^es cento & vince e- 

t0cc
r^S fe affirma que íaõ mil oi- 

iíi3js 
tas> & codas a qual milhor, «Sc 

d0o 
Uca>afsi no feicio como em cu- 

tftc jITla^ ^ue fe vé. Afhrma cambe 

^SnU|lr°,clUe tem céto& vince pra- 

*cadS,ern CaC^a ^aS cIua's 

conta 
q mez bua feyra, que feicaa- 

feyi.;s
ao numero delias,íae a quacro 

*Ns ^0r em t0^° 0 anno> ^as 

^ dous meles que aquy an- 

giias , Cnrinoíla liberdade,vimos al- 

CZ 011 ^oze em que auia infini- 

^jdç -C,a^i de pé como de cauallo, 

Í0$Vçll] ~a'xas como bufarinhey 

\le 
a°.quacas coufas fe podem 

<J°S 
ar'a ^ra as cendas ordinarias 

^s. Adores ricos, que em fuas 

V"[tlCuUres eftatião poftos por 

oa°tdem>&com tanca quã- 

lendc^ Finto. 

cidade dç peças de fedas, brocado?» 

tellas,& roupas de linho, ôc de algo- 

dão, (S; de pelles de marcas, Sc armi- 

nhos, &: de almizcre,aguila, porcella- 

nas finas,pecas douro,Sc de prata, al- 

jofre,pcrolâs;ouroem pó,& em bar- 

ras,que nos os noue companheyros 

andauamos como pafmádos. Pois,íe 

quifer filiar particularmente de to- 

das as mais couías de ferro, aço, chfí* 

bo,cobre, eftan lio, lacão,ccral,alaq ue- 

ca,criftal pedrade fogo,azou^ue,ver- 

m e 1 h ã o, m a rfi m, c r a u o, n o ?, m a ç a, ge- 

giure,canella, pimenta, camarinho, 

cai\ !a momo. cincal, anil, mel, cera, ían* 

d a 1 o, açu ca i\ con ícru as, mat i m e n to de 

buitas,farinhas,arrozes,carnes,caças, 

pelcados,& orcaliças, difto cudo auia 

canto,que parece que falcão pala uras 

para o encarecer. Aífirmaraónos ca- 

bem eftes Chins que cem efta cidade 

cenco& fefíenca caías de açougues 

ordinários, em cada hua das quais a- 

uia cem calhos de codas as carnes qua 

tas Cc criao na cerra, porque de codas 

efta gence come, vicella,carneyro, bo- 

de, porco,cauallo,bufara, bada, ciq;re, 

leão, cão, mulaco, burro, zeura, anca, 

loncra, texugo,& finalmente codoo 

animal a que fe pode por nome, Sc 

çm cada calho eftâ logo limitado o 

preço de cada coufa deftas. E alem 

do pefo que cem cada merchante por 

onde pefa,eftão mais a cada porca ou- 

tras balanças da cidade em quefetor 

na a repefar,para ver fe lcuáo as par- 

tes feu pelo cerco, porque não fique 

o pouo enganado. E a fora eftes açou 

gues^q faô os commús,não ha ruane- 

nníía em que naó aja cinco feys caías 

como 

L 
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como açougues de todas as carnes 

muyto excellentes, & alem diíto ha 

também muytas taucrnas emqueíe 

dá tudo guifado com muy ta limpeza 

& perfeição. Ha também logcas che- 

yas de lacoes, marras, & chacinas, & 

aues,porcos & vacas de fumo,& difto 

tanta quantidade que o bò feria naõ 

o contar, mas digoo porque fe faiba 

quão liberalmente Deos no fio Se- 

nhor partio com eftes cegos dos bees 

q elle criou na terra,pelo q o leu no- 

me íeja bendito para íempre, 

CAT, (Vlll 

Da prjao do Xinanguibalcu on- 

de efião Jempre os degradados 

para o Jeruíço do muro 

da Tartaria. 

IPppg®1 Eixando agora de par- 

t'cu'anzar miudamen- 

£ wÚÈ) I tc a grande multidão 

t de edifícios nobres,grã- 

ysSSãfSle], diofos,& ricos q vimos 

nefla cidade, fomente de algíís darey 

relato que me pareceraõ maisno- 

taueis que os outros que ha nella, & 

deites fe poderá infirir quais feraó os 

outros muytos de que não quiz tra- 

tar por euitar prolixidade. E nem de- 

fíes ainda tratara,íê não confiderara, 

que poderia Ter que em algum tem- 

po permeteria noflo Senhor queíc 

achaíle a nação Portuguefa com tã- 

tas forças,& co efprito tão aleuanta- 

do,que lançade mão defta enforma- 

ção para gloria do Senhor,& que por 

cftes meyos humanos, ajudados do 

%ôès de 

ícu fauor diuino, fe dé a entender * 

eftes barbaros a verdade da n° 

Tanta fé Catholica, da qual elles p°r 

íeus pcccados andão tão alheyos q^ie 

zombaõ de quanto lhe dizemos ' 

fto, & chegão a tanto barbarilmo 

deíatino^que dizem que ío em ver 

roflo ao filho do Sol, q he o feu ^eí' 

eílá fer hua alma béauenturada 

que todas as outras coufas,porofl 

me parece que fe Deos noíTo Scnn 

por fuainfinita bódade & miferic°r 

dia permitiífe que o Rey defta gent 

íè fizclleChriftão, q em todo o 

pouo aueria pouco que fazer, & 

o Rey ícr Ghriftaõ,me parece m11)^ 

difficultofo feio nenhum dos fejlS' ^ 

iftopelo grande temor que to«°s 

da juítiça, a qual he tão temi',3 ^ 

venerada,& os miniftros deliarít0 ^ 

catados, que he couíã que a Pen'aS
r0( 

poderá crer. Mas tornando ao p 

poíito de que me apartey: o Frll^jj 

ro edifício dos que diífe que rQy 

notaueis & dignos de rnem°^'tr 

hua prifaó a q elles chamao 

guibaleu,que quer dizer, enccrr ^ 

to dos degradados,cuja cerca ^ 

,i quafi duaslegoas em quadrac o, ^ 

to de largo como decomptIC ^£0) 

chada com hum muro ^ni^0^ 

fem anieyas nenhuas, fenao lo1 % 

com feus efpigoés por'cima, °j ^ 

faó todos forrados de pairas 

bo muyto largas & groíías,&: F^Jíl£Ja 

ratem hua caua dagoamu)to^_sje, 

que a rodea toda,com luas P°,oC0(fl 

uadiças que de noite fe ^ 

cadeas de latão, & Te folpcn ^ 

húas colunas de ferro coa ° r0(ÍJs' 
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rnuvr/^ l,m aic? Pararia façaó do que em côfciencia lhes po- 

force qvay ^.^ 

ma Já "a í?^ca Sual em tOÍ*o ci- 

pran j a° finos de vigia muyco 

refo' f' a°S ^Uais S11^0 tangem, 
^ P° em todos os outros queeftaò 

afr tr°J SUei Segundo os Chins nos 

*en^
ara°>^° mais de cento, & fa- 

epL ll)T1 eftrondo aííàz terribel Sc 

P ntoío. Nefta prifaó ha continua 

Zc 
te' Por regimento dei Rey, tre- 

Ps rtiil homés, de dezadete annos 

tani
ClnSUcnta)de que nós recebemos 

tãn « e^Panto> S"anto nua couía 

qL °Lla & taó defacudumada fe re- 

pei r'a* ^ pregueando nos aos Chins 

Cl0 daquelle tamanho edifí- 

f0s 
a grande quantidade de pre- 

ql)e^
e j;m ly_tinha,nos rcípóderao, 

Ha d P01s S aquelle Rey da Chi- 

n°mc Criínagol dacotay aca- 

tas ^ 
e fechar com muro as trezen- 

çfi J S°as de didancia que ha entre 

ria c
reyn° da China, & o da Tarta- 

naía
0tTl0 Ja atras fica contado,orde- 

rai0Corr,Parecer dos pouos,que pa* 

t0cj 0 f°raõ chamados a cortes, que 

c0nd
S aSuelles que por judiça foíTem; 

fo(f Cna^os eni pena de degredo, 

degradados para a fabrica da 

titi 
ernuro,a°s quais fe daria man- 

car 
nCo ^mente,íem el Rey lhes fi- 

tijjj r fo obrigado a fatisfaçaó ne- 

pen
a,P°'s lhes fora aquillo dado em 

fejs J 
e feus deli&os.E que feruindo 

Jiur 
annos contínuos, fepoderião yr 

gere
rrien,:eifemasjuftiças os condra- 

^ç^^/eruírem o mais tempo cm 

fç 11 °''em condenados,porque dei- 

es fazia el Rey merce, em fatií- 

*— • • »■ - 

dia edar deuendo. E que fe antes do 

tempo deites|feis annos fer acabado, 

fizeílem algum feito notaue),ou cou- 

ía em que íè modradem auétajados 

dos outros,ou fodem feridos tres ve- 

zes nas faydas que fizeíTem, ou ma- 

taíTem algum inimigo, ficarião deío- 

brigados de todo o mais tempo que 

lhes ficaííe por cumprir, & o Chaem 

lhe padaria certidão em ^ue decla- 

raíle o porque o deíobrigara, paraq 

por ella íe viíTe que íatisfizera con- 

forme ao edatuto da guerra. Ede mu 

ro era obrigaçaõ cer continuos duzé- 

tos Sc dez mil homés, que por regi- 

mento dei Rey lhe eraó dados, dos 

quais fedauao de quebra para cada 

anno a terça parte,nos mortos,nos a- 

leijados, Sc nos que fe liurauão, ou 

por terem cumprido feu tempo, ou 

pelo merecimento de fuás obras: Sc 

porque quando o Chaem, que heo 

íuperior de toda cila gente manda- 

ua pedir eda copia de homés ao Pi- 

taucamay,quehe a rolaçaó fuprema 

de toda a judiça,fe não podiao ajun- 

tar cão depreda como era neceflano, 

eíbndo diuididos por diueríos luga- 

res do império todo, que he tama- 

nho como ja tenho dito, Sc fe padàua 

muy to tempo antes que fe ajuntaf- 

fem, ordenou outro Rey que foce- 

deo a ede Crifnagol dacotay,por no 

me Goxiley aparau, que fe fizeííe ne- 

da cidade do Pequim efta grande 

cerca, paraque tanto que os prelos 

fodem condenados em degredo pa* 

ra. o muro, fe trouxedem logo a ede 

Xinamguibaleu, onde ediueífem to* 

' dos 
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todosjuntos,paraqtic quadodo mu- turaischamao Guuxinem aparau^ 

ro mandaííem pedir os homes q lhe 

fofTem neceíTarios^s achaílèm aly,&: 

os deíTem logo fem detença nenhúa, 

como agora le faz. Eltes preíos,táto 

q pela juftiça faó entregues neíta pri- 

faó,de q fe paíía certidão a quem os 

kua, os ioltão logo das priloês em q 

vieraõ,& andao todos loltos íem te- 

rem mais q híia taboazinha pequena 

de qual] hum palmo de comprido,ôc 

quatro dedos de largo,muyto delga- 

da,na qual cftâ efcritO) Foão de tal 

lugar, condenado ao degredo geral 

por tal cafo,entrou em tal dia de tal 

més&de tal anno. E efte relicayro 

traz cada hu ao pefcoço por teftemli- 

nho de fuás virtudes,paraque íè íaiba 

porq crime foy condenado, & quan- 

do a íy entrou, porque todos íae por 

íuas antiguidades conforme ao tepo 

em q aly entrarão. Os quais prefos fe 

tem por muyto bem liurados quan- 

do os leuão a trabalhar no muro, por 

queda priíãõdo Xinãguibaleu,não 

podem por nenhú cafo tev remiílaó, 

nem fe lhe leua nenhum tempo em 

conta, nem tem outra nenhúa efpe- 

aança de Uberdade le não a hora em 

que lhe couber íãyr daly para o mu- 

io por lua fucceílao, porc como ião 

no muro, té logo efperança cerra de 

lerem liures conforme ao eílatutoq 

ja tenho dito. E ja que dey relaçaõ 

da caufa porque le aquy fez efta ta- 

manha prifaó,antes queme faya del- 

ia me pareceo que vinha a propoíito 

darconta de hua feira quenella vi- 

mos,de duas que dentro nella fecu- 

fiumão fazer cada anno,a que os na* 

Xinam guibaleu, que quer dizer,fry 

ra rica da prifaó do degredo. f^'lS 

feiras le fazem nos meles de 

& Janeiro, com feitas notaueis, f£I' 

tas à inuocaçaÓ dos feus idolos, of" 

de por leu modo tem feus jubila 

plenifsimos em que lhes promete'11 

grandes riquezas de dinheyro na()l1' 

tra vida. Saò eítas feyrasambasFran 

cas & liures, fem pagarem nenim111 

direyto, pela qual cauíà coneorreí 

ella tanta gente, que íè affirm.i # 

paíTa de tres contos de pcíToa^ j 

forque, como diííe, os trezentos ^ 

lomensque eíHo em depolitonei1 

piri faó andao todos foltos, com0 3 

própria gente que vem de fora,[C^ 

efta maneyra para não auer impcál, 

mento na íàyda. A cada huni dos 1 

ures que entra, fe poem na rabo*1 

braço direyto hua chapa de ^hi3C^j£ 

ta confeição de oleos ôc bitumeS 

lacre com reubarbo ôc pedra hul1^ 

que delpoisque fe feca não íeP0^ 

por nenhum caio tirar íènão com ^ 

nagre&íal muyto quente. E Pa ç 

que tanta multidão de gente í'c P 

fa toda (inalar, eftaó a eftaspo>'rílSjc 

húa banda ôc da outra húa 

fommade chanipatocs,que com ^ 

Jinetes de chúbo molhados taf 

le bitumea cada hu dos qnc c 

lhe poclogoaquelle final, & 

entrar. E iíto íè faz aos hornes o ^ 

te, ôc não âs molheres, porqL1 ^ 

nãoeftaó obrigadas ao degte 

muro. E quando vem ao íàyr ljC 

portas,vem todos cos braços ctfl 

trazeos íinaes arregaçados, p'1f' 

A 
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^eftnos Chanipatoés,q faò os por tos do Chaem, todas com arcos de 

íeVroc a, • 7-r,   r 

0$
; miniltrosdaquelle negocio, 

c^nhe^ão & os deixem paííar,.&; 

Ilo
ClUe por algum cafo foy taó mofi- 

^ acertou de fe lhe apagar o fí- 

cos 1 terPacienciaA ficarfe 
°utros prefos, porque nenhum 

^ Ct'io ha para o deixarem íayrde 

l|]/ro' P0,s nao traz 0 ^na'1 Sue íê 

^ Pos ao entrar da porta, E anda 

t- Ja por todos eftes chanipatoens 

.°corrente, & tanto fem enleyo, q 

í °ra entra° & *aem cem ^o 

Dçn| 5m auer embaraço em peííoa 

trçl
1Ua: ^ deita maneyra todos os 

%e?I:0S obrigados ao degredo 

dçrf 
c'niPre dentro, íem nenhíí po- 

ÍLayr_na volta dos outros. Tem e- 

( õjOu depolito, das cercas pa- 

es Jjr°tres pouoaçoéscomogran- 

n)as 
asi todas de caPas terreas, & 

^to compridas fem becos ne- 

tas ' ^ nas encradas delias tem por- 

Vi^1^0 fortes com íèus finos de 

C1L]( ^
cirna} &cada híia tem fen 

da. o , ItT1-»<Sc vinte homens de guar- 

tif0(j 
e^as pouoaçoens obra de hú 

Qja 
C a^ão, eftaõ os apoíentos do 

íla pr|p 3Uc ° H-iperior de toda e- 

^tid^ °S ^Ua'S ^la êranc^e 

íorh- llde de caPas muvto nobres. 

'a 

d 

. caías muyto nobres, 

dins £*>. nauyto grandes, & jar- 

^as muycos tanques dagoa,& 

fe *,1CaiTlaras de muytas inuen-« 

m R< 

agafalhar por muyta gente 

»S 01 

f° beJ? C'Uè 'ium ^ev *e P°dc rnuy 

o..>agafalhar n.; —L 
He 

trai 

Das 
c°míígo. Das principaes 

^asrM°UOaSoens deitas atrauefTaó 

^liQ18 ^Cma'sde tiro de falcão 
que chegão até os apoíen- 

pedraria cubertos por cima como os 

do cfprital de Lisboa, íenao quanto 

lhe fazem ainda muyta ventagem, 

nos quais íe vendem continuamente 

quantas coufasfe poííaó pedir, aísi de 

mantimentos como de mercadarias 

muyto ricas, onde ha rodas as ouriui- 

zarias douro & de prata, & iogeas 

de mercadores muyto grollòs, a que 

luas riquezas nao aproueitao para 

deixarem de yrcompnr feus degre- 

dos quando lhe coubcr por fua luc- 

ctíTaó. b entre eítas ruas dos arcos, 

que he hum elcampado muyto gran 

de,le íazem eílas duas feiras cada an- 

no.a que vem efta grande quantida- 

de de gente que tenho dito. Tem 

mais efta prilaó da? cercas para den- 

tro muytcs bofques de aruoredo 

muyto alto, com rnuy tos regatos, & . 

tanques dagoa muyto boa para o 

feruiço &lauagem de toda eíla gen- 

te prefa, & muytas irmidas, & muy- 

tosefpritaes, & doze mofteyrosde 

cafas muyto fumptuoías & ricas. De 

maneyra que tudo quanto deue ter 

híía cidade muyto nobre & muyto 

rica,tanto fe acha deitas cercas para 

dentro em muyta abundancia,& em 

muytas coufas de muyta ventagem, 

porque os mais deites preíos tema- 

quy comíigo fuas molheres Sc feus 

filhos, a que cl Rey dâ cala 

conforme á familiaque 

cada hum tem. 

CA P, 



Terigrtnaçoes de 

CA T. ÇIX. 

T)e entra cerca que vimos neffa 

cidade por nome tifouro dos mor- 

tosyde cujo rendimentoJefuslcnta 

esia prfao, de muy tas cou- 

fas notaueis que ha 

nella. 

Segunda coufa deftas 

dc que ío decerinino 

dar relação, he outra 

ccrca que vimos quafi 

ia como eíla, 

primcyra entrada todo fechado ^ 

roda có grades dc latáo muyto gr0'' 

fas,& Íageado todo de lageas braj1' 

cas & pi cus aflentadasa maneytf" 

cn xadrez, rfio li las & tão bem 

das que fe via húa peíToa nellas^ 

mo num efpelho. No meyo deitecCÍ 

reyro cflaua húa coluna de jaf|pe" 

trinta & íeis palmos de alto, &toí? 

ao que parecia,de hííafò pedra, ^ 

ma da qual effaua hum idolo de prP 

ta em vulto de molher que com ^ 

bas as mãos eltaua afogando h& >c 

pente muyto bem pintada dev^1 ^ 

& preto,Sc logo mais adiante ^entr,'s 

da da porta que eftaua entre !'( 

torres muyto alçar,armada lobrev"1 

te ôc quatro colunas de pedra m11/ 

groíías, cílauão duas figuras 

mes,cada hum com fua maca dc 1 

' 1 ÍQb 

ro nas maos,como que guarda1"1 ^ 

quella entrada,cuja efèatura & 5r'^ 

deza era de ccnto ôc quareta p'a 111 j 

com hus roílos taõ feyos 

maneyra que quafi tremiao qS 

nes.aquem os olhaua, aos C1U']!S^ 

taman 

ccu.ada em roda de muros muyto 

fortes com/uas cauas, que fe chama 

Y^uxiparaõ, que quer dizer, tifouro 

cos mortos, com muytas torres de 

ca n tau a laurada, & em todas curu- 

cheosde diueríãspinturas,oqual mu 

ro em todo cima no lugar das ame- 

yas era fechado todo em roda com 

grades de terro,& encoítados a cilas 

grande quantidade de ídolos dedil> 

f rentes figuras,de homés,de ferpen- 

te^de canal los, de bois, dc elifanccs, 

dc peixes,de cobras,& de outras mny 

tas rei^oes monftruoíâs de bichos & 

alimarias nunca viítas em nenhíia 

parte,& todos cites de bronzo ôc de 

ferro coado,& algús delícs de eftanho 

Sc dc cobreia qual maquina vifta. afsi 

toda por junco no modo & poftura 

cm que cila era muyto mais notauel 

ôí apraziuel para ver do que ninguc 

iode imaginar. E paliando nos por 

nu ponte que atraueíTaua a largura 

da caua,chegamos a hum grande ter- 

xcyronque eiiaua no recibimcnto da quais auia infinidade dccarnp'1 ^ 

ticaaLjucui oí oinaua, i- .. f.0 

Chins chamauao Xixipitau ^ 

uc quer dizer,afTopradores ,[\y 

o fumo. A entrada defia port^L" ^ 

não doze homés com alabat"<- 

dous efcriuaés aflentados a ^ 

fa que efcrcuiao todo o gerie^^ 

pefíoa queentraua, aos quais . j;1 

não duas caixas, que eraò tres t ^ 

nofTa moeda. Entrando n°j'^).[,j 

porta para dentro,dêmose"1 fIlb-15 

muyto larga,fechada toda de ^ 

as partes com arcos muyc0 liC° \oí 

tudo o n^,s- nofei tio como em b 
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|| A I 00 r-« 

a 
acao <^ne por todas as voltas dos leuauaos quatro, & os talagreposo 

d
rcos cftauão penduradas por ca- 

t 
easdo meímo,que com o mouimé- 

® 0 ar que daua nellas faziao hum 

'llnanho ruydo,& hua tamanha tra- 

I 'nada quenaoauia quempudefle 

por muyco alto que fe fallaílè. 

MtUna rí>ri j ,u  r. 

 T-* 

rua teria de comprimento quaíi 

^lcgoa^&deftes areosa dentro 

Hh f - Parte f01110 ^a outra ti- 

<j e*tas pela proporção dos 2rcos, 

asordés de caías terreyas como 

*dcs jgreijas, com feus curucheos 

iiih S .em ouro, & outras muytas 

fas
enS°es de pinturas. As quais ca- 

tt. n°s afôrmaraò os Chins que eraó 

^ todas dalto abaixo eíiauao 

Jt J
asdecaueyras de hòmes mortos 

pa ^^IiadoSjCoufa de tamanho ef- 

ao (lue *~e ju%aliaimil 

deZ-P0*grandes que fòíícm, as po- 

fjj 'Io carregar. Por detrás d cilas ca- 

^ef ]Ua ^erra °^os ta0 a^ta 

^°s^repujaua por cima dos telha- 

toç) e 'as>aqual era decomprimen- 

ftev Ca^° ^ outro ^a mefaia 

dÍ Q 
eg°a,& muyco larga em gran 

íosL
antidade. E preguntando nos 

Nd 1I"S ^ tIn'ia acllu^° conto,ref- 

^efCla^ ^ue porque tudo cfta- 

cafas 
lICo por matricolas das três mil 

f. que 0s talagrepos tinhaó em 

Cr»& cj nao.auia caía daquel- 

Ce> ^fldefTe cada anno de 

11 cae's p^ra cima, de proprie- 

3ti(|o
SSl,c defuntos lhe tinnaó dei- 

tj^l ,P°r defeargo de fuás almas, o 

CQ^^mento chegauatodo acin 

ltos douro, dos quais el Rey 

ípod 

outro para defpeíà de toda aquclla 

fabrica, & que os quatro que cl Rey 

como padroeyro leuaua, fe gaftauao 

no mantimento que ie daua aos tre- 

zentos mil degradados do Xinam- 

guibaleu. Com efte cfpanco do que 

viamos começamos a caminhar por 

eíla rua adiante, & chegando ja qua- 

li ao meyo delia fomos dar em hum 

grande terreyro,cercado em roda de 

duas ordes de grades de latão,no me- 

yo do qual eltaua hua cobra de brõ- 

zo toda enroícada & armada por pe- 

ças,que tinha em roda mais de trin- 

ta braças, coufa de tamanho cfpanto 

que faltao palauraspara o encarecer, 

a qual alguns dos noííos efmaraõ cm 

mais de mil quintais, prefupofto fer 

ocapordétro. Efem embargo dc.íèr 

de tão demaliadagrãdeza,cra cm tu- 

do tão bem proporcionada, que em 

nenhúa coufa fe lhe enxergaua falca. 

A ifto correípondia também o feicio 

idclla,porq fe via nelle todo o primor 

& perfeição q fe podia deíejar. Efta 

monílruofa cobra, a q os Chins cha- 

mauao ferpe cragadora da caía do fu- 

mo,tinha metido na cabeça hum pi- 

iouro de ferro coado dftcinquenta & 

dous palmos, como que lhe tinhaõ 

tirado com clle. Mais adiante obra 

de vinte pálios eítaua húa figura 

de homem do mefmo bronzo,a me- 

do de gigante, também aflhz eftra- 

nha & dcfacuítumada, afsi na grade- 

za do corpo, como na groííura dos 

membros, o qual fuftétauá cò ambas 

as maos hum pilouro de ferro coado, 

R & olham- 

L. 



Tcregrindçoes de 

& olhando para a ferpe muyto arre- lhes dizem que não eftà em mais fer 

ganhado a modo de colérico, fazia 

que lhe tiraua com elle. Ao redor 

deita figura eftaua húa grande foma 

de idolos pequenos todos dourados, 

poftos em joelhos com as mãos le* 

Uantadas para elle como que o ado- 

rauão, Sc em quatro tirantes de fer- 

ro que eftauao por derredor, eftauao 

cento & feííenta & dous candieyros 

de prata, com feis fete & dez torci- 

das cada hum.Efte idolo era o da in- 

uocaçaò de todo efte edifício, & fe 

chamaua Muchiparom, o qual de- 

zião os Chins que era tifoureyro 

de todos os oíTos dos mortos, & que 

vindo aquella ferpe que tínhamos 

vifto para os roubar, elle lhe tiraita 

com aquelle pilouro que tinha nas 

maõs, por onde ella logo com me^ 

do fuçria para a concaua funda da ca- 

ía do fumo, onde Deos a tinha lan- 

çado por ler muyto ma. E que ja 

lhe tinha feito hum arremeílo auia 

tres mil annos, &quedahya outros 

tres mil lhe auia de fazer outro, Sc 

que afsi de tres em tres mil annos a- 

uia de gaftar cinco pilouros,com que 

a auia de acabar de matar: & como 

fofie morta, auião todos aquelles ofc 

íos que aly eftauao juntos de tornar 

aos corpos cujos antes foraõ para mo 

raiem para fempre na cala da Lua* 

E afora cftas beftialidades nos con- 

tarão outras muytas a efte modo, nas 

quais eftes cegos miferaueis eftão tão 

crentes, que não ha coufa que lhas 

poíía tirar da cabeça, porque ifto he 

o que os íciis bonzos lhe pregão, & 

húa alma bemauenturada q"c eIíl 

lhe trazerem aly os feus oílos, 

que não ha dia que aly não vcn'l2° 

duas mil oiladas deítesmalauentui'1 

dos,&osque não podem trazer05 

oíTos por fer a diftancia de 

to caminho, trazem hum dente X 

dous, porque com ifto, dando fuae' 

mola, dizem que íatisfazem tanto 

comS le trouxeraó tudo o mais. ?c 

lo qual ha por todas cftas caías tant»1 

quantidade de dentes em tanta 

neyra, que me parece que mtiyt,lS 

naos os não poderão carregar. 

CAT. CX. 

Do terceyro edifício que 'afó 

vimos por nome Na- 

capirau. 

Imos mais num grjn 

de efcampado fora 0 

muros defta cidade 011 

tro edifício muyto'1111 

ptuoíb &rico, P°rf1^, 

me Nacapirau, que quer dizer H'1) 

nha do Ceo, porem elles 

zem ifto pela que o he vetâwCJ 

ramente, que he a Virgem 

noíía Senhora, mas cem eftes ceg 

para fy que afsi como cá na tc.rr* 

Reys tcporais íaò caiados, ais» ta 

be Deos noflò Senhor là no Cc0 a. 

0$ 

■Çti 

cafado,& q os filhos que gerou & 

Nacapirau que he fua molhe»" 

as eftrellas que de noyte fe v ^ 
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5° ^ando algfía delias corre- ze mil eraò molheres, & as mais dei 
i -j— v|MI«,wv# «i^ua uvudj LUUf 

0 le desfaz no âr,dizem que he hum 

•^iielles feus filhos que morreo, & 

Slle pelo fentimento deita morte, as 

0lJtras Tuas irmãs chorão tantas lagri- 

^as,que do que fobeja delias fe rega 

Ca embaixo a terra, por meyo das 

ç Uais nos ordena Deos a fuftentação 

enoíTa vida, como efmolla dada 

Pcla alma daquelie defunto,Mas dei- 

andoeftas ôc outras infinitas patra- 

as quc efl.es niiferaueís tem nas 

^lnta & duas feitas que ha entre cl- 

S) tratarey fomente das officinas q 

t
lm°s neíte edifício,as quais iao cen- 

^ & quarenta mofteyros defta mal* 

"Ca religião, tantos de homens co- 

°de rnolheres, em cada hum dos 

t|
Llais nos affirmaraó que auia qua- 

rentas peííòas que ao todo fazem 

0 
llla de cinquenta & íeis mil, a fora 

^ Cra muyta grande copia de daroe- 

tão ^Ue ^ruem ^ora» 9ue n^° 

^atadosao voto da profillaõ co- 

^ de dentro, os quais por infig- 

tQ 
cl° Tacerdocio andão vertidos de 

r.j0,c°m íuas altirnas verdes fobra- 

J , > Slle laocomo entre nos ase- 

^ asj & as cabeças, «Sc barbas Ôc fo- 

^celhas rapadas, Ôc contas ao pe£ 

dj0 P0r onde rezao, mas naope- 

^11 efmolla, porque tem proprio 

^^l,e fe fuftentao. Nefte edifício 

de *Gapirau fe apofentou no anno 

Hj0 ^ quinhentos ôc quareta qua- 

Cc/° ^ey dos Tartaros, quãdopôs 

tf a cidade, como adiante íc 

^ > no qual por íàcrificio diabolico 

trin
an8uin°lento, mandou degolar 

ta mil peíloas, das quais as quin* 

las moças & fermofas, & filhas dos 

principais fenhores do reyno, ôc reli- 

gioías profeífas das feitas do Quiay 

Figrau, deos dos atamos do Sol, ôc 

do Quiay Niuandel, deos das bata- 

lhas, «Sc do Compouitau, ôc doutros 

quatro cujos nomes faò Quiay Mi* 

truu, Quiay Colompom,Quiay Mu- 

helee, ôc Muhee Lacafaa, cujas cin- 

co feitas faò as principais das trinta 

ôc duas que ha nefte reyno, como a - 

diante fe declarara quando fe tratar 

delias. Mas tornando a meu propo- 

fíro, dentro na cerca deite grande e- 

dificio de que hia tratando, vimos 

algúas coufas que mepareceraó me- 

recedoras de fe fazer memoria del- 

ias,húa das quais he outra cerca no a- 

mago deita, de quaíí hua legoa em 

roda,armadasas paredes delia fobre 

arcos de cantaria muyto fortes,ôc em 

cima no lugar das ameyas fechada 

toda em roda com grades de lataó, 

ôc a cada feis braças tirantes de fer- 

ro íbbre colunas de bronzo que fe- 

chauão de húasnas outras, com infi- 

nidade de campainhas penduradas 

por cadeas, as quais mouidas co àr, 

que continuamente lhes daua, fazião 

hum continuo & tão efpantofo ruy- 

do, que não auia peííòa queopu- 

deííe efperar. Aquy nefta fegunda 

cerca em húa grande porta por on- 

de entramos eftauão,em figuras muy 

ço disformes, os dous porteyros do 

inferno,fegudo elles dizem,hum pof 

nome Bacharom,& outro QuagiFau, 

ambos co maças de ferro nas maòs, 

& taò feyos em tanco eftremo, que 

Ra as car- 



as carnes tremíao aos que olhauão pa 

ra elles. Paflando efta porca por bai- 

xo de híia groíTà cadea que a atra- 

ueífaua toda, 8c fechaua nos peitos 

deftes dons diabos, fomos dar nua 

rua muyto fermofa,aísi de larga co- 

mo de comprida, fechada toda de 

hua banda & da outra com arcos to- 

dos pintados de diuerfas manevras, 

por cima dos quais hião duas íileyras 

de idolos quanto diftaua o compri- 

mento da rua,em que aueria mais de 

cinco mil vultos,os quais não deuiía- 

mos bem de.qeraó feitos, poré eraó 

todos dourados, & com mitras nas 

cabeças de diuerías inuençoés.No ca 

bo deíía rua eftaua hum grande ter- 

rey ro,quadrado,lagead o todo de la- 

geas muyto primas brancas 8c pretas, 

adernadas ao modo de enxadrez,& 

todo â roda cercado de quatro fiiey- 

tas de gigantes de metal de quinze 

palmos cada hum, 8c com alabardas 

nas mãos, 8c as grenhas das cabeças, 

&c as barbas douradas, oqualeípe- 

étaculo, a fora o contentamento que 

dana aos olhos,moftraua também hu 

real 8c aílaz grandioío aparato. No 

cabo defte terreyro eftaua o Quíay 

Hujao Dcos da chuua, encoftadoa 

hum bordão, de mais de fetenta pal- 

mos de comprido, 8c elle tãoaltoq 

daua com a cabaça encima nas ame- 

yas da torre, què feria de mais de do- 

ze braças,o qual era também de me- 

tal, & botaua pela boca, pelas faces, 

pela tefta & pelos peitos vinte 8c íeys 

eíguichos de agoa, que a gente em- 

b ;ixo tomaua por grande relíquia, a 

qual agoa lhe vinha de cima da tor- 

Petigrinâçoes de 

reaque eftaua encoftado por c^ 

tao íecretos que ninguém lhos enx£f' 

gaua. E paflando nós por baixo 

fuás pernas, que elle tinha afafta^15 

húa da outra com que fazia o pcrt>1 

por onde a gente fe feruia, fomos da' 

em hua grande caía como igr£f 

muyto comprida,& de tres naitfs<:lj 

efteos de pedra de jaípe muyto 

fos, 8c altos, 8c ao longo das paredfS 

de húa parte 8c da outra,muyta /bo1" 

ma de idolos grandes 8c peqitfll0S 

em diuerlas figuras todos dourai 

os quais poftos em prataleyrosp°r 

muyto boa ordem, tomauão to^'1 

largura 8c comprimento das pared^ 

8c à vifta dos olhos parecia que cr*° 

todos de ouro. No cabo deitoca ' 

em hfia tribuna redonda de 

degraos eftaua hum altar feito a p'0^ 

porção da tribuna, íobre o qual cl 

ua a eftatua da Nacapirau, em^ 

ra de molher muyto fermofa,c°sC;1 

bellos loltos por cima dos 

8c as mãos ambas leuantadas ao Ce0' 

8c ella em fy tao refplandecentf 

íeroouro muyto fino& muyto vi ç 

nhido, que não auia quem lhe pLI ^ 

íe ter os olhos direytos, porque ^ 

rayos que de fy lançaua cegais c 

mo os de hum efpelho. Em torno 

fta tribuna nos primeyros quatro 

grãos eftauão doze Reys da C 1 

em vultos de prata, com 

cabeças, & maças darmas âs co 

E mais abaixo íe vião tres 

idolos dourados portos em )°C^0t 

com as mãos leuantadas, 8c ao 1 'e 

encima no âr muyta foma de 

dieyros de prata, de feis 8c 



C|^s, pindurados dos tirantes que a- 

tr^ucíIauão a cafa.Saindonosdaquy, 

n°s Fomos por outra rua também de 

/cos da maneyra da outra pòr on- 

e tínhamos entrado, & deita por 

0lltras duas também de edifícios 

^Uyto ricos, & fomos fayr a hum 

Srande terreyro, no qual eítauao oi- 

tenta&dous finos de metal muyto 

Sr^des,que eítauão pindurados por 

folias cadeas de hus tirantes de fer- 

j[o c]iie de húa ponta & da outra ie 

lluentauão fobre colunas de ferro 

cMo. Saydosnós também daquy, 

legamosahúa porta muyto forte, 

P°fta entre quatro torres muyto al- 

tas)iiaqual eítaua hum Chifuu com 

tr'nta homes de alabardas, & dous 

Criuaésque tomauãonús liuros os 

^0tT»cs de todos os que fahião,como 

*ei'ão também a nós aos quais de- 

11105 trinta reis da fayda. 

Fernão <:ZAden de^ Tinto. 
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CJT. CXl- 

7) 
0 Quarto edificio fituado no me- 

do rio onde effao as cento 

& tre^e capellas dos T^ejs 

da (bina. 

Por acabar ja de dar 

fim a eíta matéria, a 

qual, fe eu ouuer de 

dar conta de todas as 

particularidade^ delia, 

Vlria a fer quafi infinita, entre húa 

E^ande quantidade de edifícios no- 

bres*!?*: ricos que aquy vimos, hum 

que mepareceomaisnotauel foy húa 

cerca fituada nomeyo do lio da Ba- 

tampina, de quafi húa legoa em ro- 

da, em hum ilheo raio a modo de li- 

zira, cercado todo em torno de can- 

taria muyto prima, que pela parte 

de fora íe leuantaua fobre a agoa al- 

tura de mais de trinta & oito pal- 

mos , & por dentro ficaua raia ço 

chão, fechada por cima toda em ro- 

da de duas ordes de grades de latão, 

de que as primeyras q eftauao mais 

para fora, erão de feis palmos dalto 

fomente,em que a gente (e podia en- 

coitar, & as iegundas q eítauão mais 

por dentro, eraó de noue palmos, as 

quais tinhaó leoés de prata poílos en- 

cima de bollas redondas, que como 

jadiífe algúas vezes, íaõ armas dos 

Reys da China. Deitas grades para 

dentro eítão,por muyto boa ore em, 

cento & treze capellas a modo de ba 

luartes redondos, em cada húa das 

quais eítaua húa rica Jtpultura de a- 

hbaitro, aflencada com muyto ar- 

tificio fobre duas cabeças de ferpen- 

tes de prata, que por eítarem enrof- 

cadas, & terem muytas voltas, pare- 

dão fer cobraSjinda que tinhaó os ro 

ítos de molheres,com tres cornos nas 

teítas,que não íoubemos determinac 

o que íignificauao. E em cada húa 

deitas capellas ardiao treze cãdieyros 

de prata de fete torcidas cada hum,cj 

ao todo é eítas ceto & treze capellas, 

vinhão a fer os candieyros mil ôc 

quatrocétos & trinta & noue.No me ^ 

yo de húa grande praça, fechada em 

ioda comcres ordésde grades, ôccõ 

R 5 duas 
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duas fileyras de ídolos, eftaua húa 

torre muyto alta cò cinco curucheos 

de diueríãs pinturas, ôc íeus leões de 

prata no mais alto delles;na qual nos 

deziao os Chins que ertauão as oífa- 

das d eftes cento & treze Reys,que fe 

tirihão paliado para aly daquellas ca- 

pellas debaixo. E eftas oíTadas (que 

elles veneraõ por grande reliquia)di- 

zem ellcs que todas as luas nouas fe 

banqueteão húas com outras, pelo 

qual a géte commum neftes tais dias 

lhes cuftuma offerecer infinidade de 

aues de toda íorte, arroz, vacas, por- 

cos, açúcar, mel, & todo o mais ge- 

nero de mantimento a que fe pode 

por nome, & por efta ajuda que lhes 

dão para eftes banquetes, a qual os 

iacerdotes tomao toda para fy, cuy- 

dão elles que ficão remidos como 

por jubileu plenifsimo, de toda a im- 

mundicia de feus peccados. Aquy 

nefta torre vimos também húa ri- 

quifsima caía; toda dalto abaixo for- 

rada de paftas de prata, na qual efta- 

uao eftes cento ôc treze Reys da 

China em figuras de vulto também 

de prata, & a oílàda de cada hum 

dos Reys eftaua metida em cada hú 

daquelles vultos, porque dizem que 

afsi todos juntos, íegundo lhe de- 

ziao os feus facerdotes, fe communi- 

cauaode noite hunscos outros,& ti- 

flhão íeus paíTatempos que ninguém 

€ra digno de ver fe não certos bon-* 

2os,aque elles chamão Cabizondos, 

que faó de dignidades ôc grãos mais 

altos que os outros, como Cardeais 

entre nós. E de eftas cegueyras ôc ig^ 

norancias, ôc de outras muytas nos 

'grináçoes de 

contauao eftes miferaueis muyta cp 

tidade, em-que elles crem tão firme- 

mente como fe foraò verdades muy- 

to claras ôc manifeftas.Em todacíb 

grande cerca contamos em dezaífc 

te eftancias trezentos Ôc quarenta fí' 

nos de metal, ôc ferro coado, vintC 

em cada eftancia, os quais todos fc 

tangem em certos dias da Lua, qfa* 

aquellesem que elles dizem quen- 

tes Reys íe vifitaõ ôc fe banquete^' 

Iunto defta torre nua riquiísima d" 

pella armada no ar fobre trinta & & 

te pilares de cantaria muyto force,Ç' 

ftaua a eftatua da deoía Amida fc1' 

ta de prata, cos cabellos douro, f°' 

bre hua tribuna de quatorze degr 

toda cozida em ouro, tinha o to^° 

bemaíTombrado, ôc as maós âí]v 

bas leuantadas ao Ceo, dosfeus^0' 

baços pendiao enfiados coma fâ' 

mais de contas húa grande 

de idolos, tamanhos como hum 

yo dedo, ôc nos lugares íêcretos ti' 

nha duas oftras de pérolas gu3''IlC 

cidas douro muyto grandes. E P.!e 

guntando nós aos Chins pcU 

nificaçaò daquellas coufas, nos d' 

lerão, que deípois que Deos a» 

gàra o mundo com a agoa dosrl 

do Ceo, em que fe afogara tod° 

genero humano, vendo que a & 

ra ficaua deíèrta, ôc fem auer n? ^ 

quem o íoUUaííe, mandara do ^ 

da Lua a deoía Amida camarey^ 

mór da Nncapirau fua molher p\ ^ 

que reftaurafíe a perda da gente 1 

afogara, a qual em pondo os pciseíIi 

• b ^ r ida, PfJ 

nome Calempluy (q he aquell** 

O ' VLII — | 

hua terra quèjâ era, defalagada, Pj 
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51Z,ra °lue atras ^iATe, clue eftâna 

^ ^da do Nanquim,onde Antonio 

k —ria defembarcou em terra) ella 

Ornara toda em ouro, ôc alyeftã- 

ao e 

^'0s fobaços grande foma de crian 

- ww W14 

em pè Sc co rofto no Ceo, fuara 

- c^ictiiviv ivnift wv vuair 

^ 5 Pelo do braço direy to machos, 

Pelo do ezquerdo fêmeas por não 

to°U-r° ^Uêar no corP° Por ont^e aS 

i{ Parir, como tem as molhe- 

«o mundo que tem peccado, em 

^'Eodo qual as íojeitara Deos por 

r da natureza à miferia da cor- 

(|r^
a° Suja & fedorenta; para mo- 

i^ar Quanto lhe fedia o peccado co- 

^ ,c*° contra elle. E defpois de pa- 

ç^
as)°u lançadas pelos fobacos eftas 

ttj 
nSas)as quais affirmão que foraó 

ta ^^cres mil Sc trezentas ôc trin- 

ta trcs,asduas partes de femeas & 

^ de machos, porque dizem que 

fjc 
atl,a fempre de auer no mundo, 

p0r
ra.tao debilitada daquelle parto, 

Cç(r
nao ter quem a prouefle do ne- 

(jep
ri°jque lhe deu hum vagado 

t 
raqueza tamanho,que cayra mor 

111 te«"ra,fem nunca mais fe leuan- 

tílo
atc80ra, pelo qual a lua em me- 

ri.a ^0 fentimento defta morte, fe 
.      - ~ f '— 

^^°aedó, q faó aquellasnodoas 

1^ °mbra da terra â comummente 

[trá
Ve^os,&: q quanao acordar, que 

% C^°'s pafíarc tantos annos 

^oraó as crianças quepario, 

rí ]^ic°mo diffe então tira- 

^ aquella maícara do dó, Sc 

clar
ra a noite daly por diante tão 

^mo ° dia. E deftes deíãtinos 

*«uytos a efte modo nos 

*rao tantos, que he muyto para 

Fernão Alenae^ Tm to. i j* 

pafmar, mas muyto mais para cho* 

rar,ver com quão claras Sc manifes- 

tas mentiras traz o demonio tãoen* 

ganadtfcii homens por outra parte 

tão entendidos, íêm poderem atinar 

com a trilha defta nofla fanta verda- 

de que o filho de Deos veyo notifi- 

car ao mundo, porem o íegredo di- 

fto elle fò o fabe. Defpois que faimos 

defte terreyro onde vimos todas ef- 

tas coufas, fomos a outro templo de 

religiofas muyto fumptuofo ôc rico, 

no qual nos dilTerão que eftaua a 

mãy defte Rey, que fe chamaua a 

Nhay Camiíama, & nefte nos não 

deixarão entrar por fermos eftran- 

geyros. Daquy fomos por hua rua 

toda de arcos até chegarmos a hum 

caiz que fe dizia Hicharioo topileu, 

onde auia grande íomma de embar-, 

caçoens de peregrinos de diueríos 

reynos que continuamente concor* 

rem a efte templo por jubileu pio* 

nifsimo, que el Rey da China Cof- 

chaens do gouerno lhe tem conce- 

dido, & juntamente priuilegios de 

muyta franquia por toda a terra, Sc 

comer de graça em muyta abaftança. 

De outros muytos mais templos que 

vimos nefta cidade os dous mefescj 

andamos nella em nofla liberdade, 

não trato, porque querer dar pot 

extefo relação de todos ferâ procedo 

infinito, mas não deixarey de di- 

zer alguas coufas outras particula- 

res,& dignas de fe notarem, que vi- 

mos,de que a primeyra fera dizer co 

a mayor breuidade que puder algua 

coufadascafas & do eftado dei Rev 

daChina,&do gouerno da fuaRepub 

R 4 "ca, 
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lica,& dos miniílros da juftiça, da ia- qual foy o pa v ou a mãy do enjeiJ4' 
» /*• - - qC4 

zenda,& da corce, paraque le faiba a 

maneyra com qué efte Gentio gouer- 

na o íeu£oV0,& a prouidéci^ cem 

cm todas ascoufas delle. 

CA T. CXI1.. 

Do prouimento quefe tem com to- 

dos os aleijados O- gente 

defemparada. 

Rey da China refide 

o mais do tempo nefta 

cidade do Pequim,por 

afsi o prometer & jurar 

no dia da fua coroa» 

çao,em que lhe metem na mão o ce- 

tro de todo o gouerno, do qual ao 

diante tratarey hum pouco. Nefta 

cidade em ruas feparadas por fy de 

certos bairros,ha huas caías a que el- 

les chamáo Laginampur, que quer 

dizer infino de pobres, nas quais por 

ordem da camara íè eníina a todos 

os moços ociofos a que íe não fabe 

pay,aísi a dourrina, como o lér & e£ 

creuer,& todos os offícios mecânicos, 

ate que por fuás mãos pode ganhar 

fuás vidas, & deftas calas nao ha taõ 

poucas nefta cidade, que não paíTcm 

de duzentas, & quiçá de quinhentas^ 

& ha outras tantas,em que também 

por ordem da cidade eftao muytas 

molheres pobres que faò amas, & 

dão de mamar a todos os engeitados 

a que de certo íe nao íabe paynem 

mãy,porem antes que eftes fe aceite 

neftas caías, faz a juftiça fobre iíTo 

grandes exames, & feíe vem a faber 

do,os caftigão grauemente, &°s 

gradãopara certos lugares que elle 

tem por mais efteriles & doentios- > 

deípoisde íerem criados eftes enj^1' 

tados,le repartem por eftoutrasc^ 

que digo,onde faó iníinados. E fe:a' 

gús por defeito da natureza não'30 

para aprender offícios, também 

lhes dá outro remedio de vida,c°^ 

forme á necefsidade de cada hum, / 

faó cegos, dão a cada atafoney1"0'^ 

tem engenho de mão,tres, dous P''ríl 

moerem,& hum para peneyrar,# , 

fte he o modo que as Republic*lS ^ 

para prouerem,afsi os cegos com0 

outros neceísitados que a cidadetc 

feu cargo,porque nenhum rnecaIJ-1
rt1 

pode alentar tenda para officiaUc 

licença da camara, & quando alg 

faz petição em que pede efta li^eílA 

logo lha dão, com obrigação de 

ftentar ou hum, ou mais 

neceísitados que pertencerem P 

o leu offício,paraque daquillo ^c<\ . 

elle pretende fuftcntarfe,fe retIlCjjc$ 

também o pobre,porque dizem c , 

que he ifto obra de proximidade111, 

a d 

n 

cada hum deftes tres cegos ha o 

dada por Deos, & muy to aceita . 

le,& pela qual elle difsimula cò n 

iti' 

co ocaftigo de noíTos peccadoSj 

foneyro de dar de comer & v 

calçar,& feis coftoés por anno,pa ^ 

quãdo morrer tenha que dei*ar 

íua alma,porque nao pereça, p01 

pobre, na concaua funda da câ^lt0 

fumo,conforme ao quarto pie } 

da deofa Amida,que ioy a 

de quem eftes cegos tornar*0 



Fernão ende^ Tinto. i ^ ^ 

í,Perfticocs,& fuás erronias, a qual, os mortos lhes dão a metade, & aos 

facerdotes a outra a metade. E fe lã.5 

mudos,também fe recolhem em ou- 

tra caía como hofpital,& para fua íii- 

ftencaçaó lhe aplicao todas as penas 

das regateyras ôc molheres brauas q 

íè deshonraò em pifblico. Para as mo 

iheres publicas que na velhice vieraò 

a adoecer de alguas doenças incura- 

ueis,ha também outras caías da mef. 

ma maneyra, em que faó curadas ôc 

prouidas muyto abaftadnmenre â cu-, 

ftadas outras molheres publicas do 

mel mo officio, para a qual obra cada 

húa deftas paga de foro hum tanto 

cada més, porq tãbé cada húa deftas 

pode virdeípois a cayr na mefma in- 

firmidade,& então as oiuras que fo- 

rem fãs pagarão para cila o que ella 

agora em iam paga para as outras 

doentes. E para a arrecadaçaó deftas 

rendas ha homés poftos pela cidade, 

aque ledãopor iífo bós ordenados. 

Ha também outras caías como mo-. 
0 

fteyros, em que íe íuftentão muyta 

foma de moças órfãs,as quais a cida- 

de prouee,& cafa à cufta das fazendas 

que perdem aquellas que feus mari- 

dos accufaraó poradu terios & dão 

aifto por razão, que ja que aquella 

íe quizperder por fua deshoneftida- 

de,que íè empare co feu húa orfam, 

pois he virtuofa, porque afsi íè cafti- 

guem húas,& fe emparem outras.Ha 

também certos bairros cm que íè a- 

gafaihaò homcs pobres ôcde bom vi- 

uer,que a cidade também fuftenta â 

cufta dos procuradores que Íuftentão 

demandas injuftas em que as partes 

não tem juftiça, ôc de julgadores q 

por 

r , 

cSl'odo parece,foy deípois do dilu- 

J° íeifcentos & trinta ôc feis annos. 

®|la feita com todas as mais que íè 

j^hão nefte barbariímo da China,q, 

^ndo eu íoube delles, &jadiíTe 

8l|as vezes,íãó trinta ôc duas,viera5 

0 reyno de Pegu ter a Sião, & daly 

P0r íacerdotes Sc cabizondos fe eípa- 

^ araò por toda a terra firme de Cã- 

°la>Champaa,Laos, Gucos, pafuas, 

/"ammay, império de Vzanguee, 

^ ^auchenchina, &pelo arcipelago 

as ilhas de Ainão,Lequios,& íapaó, 

^e °s confins do Miacoo ôc Bandou, 

e Maneyra que a peçonha deftes er- 

j Sc°*rõpeo tamanha parte do mu* 

Jom© a maldita feita de Mafa- 

^ çaç. Ha também outro remedio 

íe Vl^a Para os aleijados não percce- 

.^a fome,o qual he, que osaleija- 

Aspeis que não podem andar, 

la . a°sefparteyrosparaque torçaõ 

t. 
1(?as, Sc facão em preitas para iei- 

outras coufas que as mãos po- 

li11 fazer. E para os aleijados das 

çjj °s>que não podem trabalhar com 

c3 ^ãolhe huas íeiras paraque ás 

^ as a carretem das praças por di- 

tr^^arn^peícadojortaliça^ou- 

Ijj ]
c°ufas,á gente que nem tem que 

tjiie?-,nem° P°^e e^a leua»"A aos 

Co aleijados de peis & de mãos, 

^ totalmente carecem de re- 

^ 'o para ganharem por fy luas vi- 

>r' P°etnnps em huas caías muyto 

jç'1, scomomofteyros,emqtam- 

la grande quantidade de mer- 

r^Uç r^zem Pel°s defuntos, ôc 

°"ertas dos .íaimentos de todos 



por aceitação de peíToas, ou por pei- 

tas não correm cos fey tos conforme 

ajuftiça, de maneyra que em tudo 

fe gouerna efta gente com muyta or- 

dem. 

CA <P. ' CXM. 

Da maneyra quefe tem para auer 

em todo o reyno celejros para os 

pobres, c> qual foy o cRey 

que tílo ordenou. 

I Ambem he razão que 

"|jefaibaa grandiísima 

ordem & marauilhoíò 

gouerno que tem efte 

Chim Rey gentio em 

prouero feu reyno de mantimentos, 

paraque a gente pobre nao padeça 

neceísidades,& para ííTo direyoque 

difto fe trata nas fuás chronicas, que 

eu algíías vezes ouuy lér, eferitas em 

letra de forma ao feu modo, que aos 

reynos & republicas Chriftãs pode 

Ter exemplo, afsj de caridade como 

de bom gouerno. Contaó eftas chro- 

nicas que hum Rey,bifauodefte que 

agora reyna,por nome Chauíiraõ Pa 

nagor, que por húa grande infirmi- 

dade que tiuera perdera a vifta, era 

grandiísimamente amado do feu po- 

uo,pela realidade «Sc brandura da fua 

condição & natureza. Efte deíejando 

de fazer a Deos hum grande feruiço, 

& que lhe fofle fummamente agra- 

dauel,chamou a cortes, & nellas or- 

denou que para remediode toda a 

gente pobre ouuefíe(comoindaago- 

ra ha) em todas as cidades &YÍllas 

í"Peregrinações de 

do revno celeyros de trigo & de al* 

roz,porque quando por algúa cftcfI' 

lidade a terra nao deíTc fruyto, com° 

alguas vezes íe acontecia,tiueíle age; 

te mantimento de que fe fuftentai'c 

aquelle anno^araque os pobres nap 

pereceííem â mingoa,& que para i»'° 

daua toda a decima parte dos dii'e^" 

tos reais, E mandando paflar difl0 

hum padraõ geral para todas as cl d a- 

des que eraò cabeças dos anchaciw* 

dos das comarcaSjdiza chronica,^ 

trazendolho paraque o aísinafte c0ííi 

hum íinete douro que trazia no 

ço,com que.porfèr cego, o curtu»^3- 

ua de fazerjogo em o aísinando 'n 

dera Deos vifta perfeita, a qual fen1 

pre tiuera todo o tempo que dcfpf^ 

viueo,que foraõ quatorze annos. 1 

lo qual exemplo (fe afsi foy) pafeC^ 

que quiznoílo Senhor moftw 

to lhe agrada a caridade que por c 

amor fe vfa cos pobres, ainda enf 

o. * & 
os infiéis, & que o nao conhecem ^ 

de então para cá ouue fempre em 

da efta Monarchia hum gran^e
f
n

a^ 

mero de celeyros,que, fegundo íe^ 

firma,íàõ quatorze mil cafas. E A , 

dem que as camaras do gouerno 

emosprouerem fempre de ma*1 

mentos nouos,he efta. Tanto ql,e 

nouidades parece que eftão ja cC 

& feguras, fe reparte o trigo 

por todos os moradores & gfj1^ 

lugares, conformeâpofsibilid* c 

cada hum,& lho dão a modo de c 

preftimo,por tempo de dous 0 

os quais homés, acabado c&c te i# 

que pela juftiça (lhes foy p°; ' t\& 

logo todos entregar outro tato ^ 



Ol,o quanto receberão velho,& dão 

111313 crecença a íeis por cento pa- 

ra as quebras, porque nunca fe dimi- 

*jUa a copia que aly fe puíer,& quan- 

0 accrta o anno a fer eíteril,fe repar- 

|e ^mbem o trigo pelo pouo íem fe 

cUar por iíTo ganho nem intereffe al 

o que fe dà à gente pobre q 

í!a° tem com que fatisfaça o que fe 

, Cruprefta,eílè todo fe contribue 

as rendas que as terras pagaó a el 

^eVipor íèr efmolla que elle pora- 

padrão lhe tem feita, o qual 

"regiftado em todas as camaras, 

fraque os Anchacys da fazenda o 

eUe em conta.E de toda a mais máf- 

ias rendas do reyno, quehehúa 

^ll)7togrande quantidade de picos 

, ^P1-ata, íe fazé tres partes, das quais 

lla he para a fullentação do eftado 

al> &: do gouerno do reyno, outra 

plaa defenfaòdas terras, & proui- 

encodos almazes, & das armadas, 

a°Utrafepoem em tifouro aquy 

*a cidade do Pequim, com o qual 

k ^ey de poder ordinário não pode 

f "'r, por eftar deputado para a de- 

nl^õ do reyno,& para as guerras q 

llytas vezes fe tem cos Tartaros, <5i 

v° ^ey dos Cauchins,& com outros 

3» que confinão com elle, ao qual 

1 °Uro elles chamao, Chidampur, q 

c 
lIer dizer, muro do reyno, porque 

elles que em quanto aquellc 

J°Uro eftiuer aly viuo para reme- 

ndos trabalhos,a quede necefsida 

e.*'• hâ de acudir,não lançara o Rey 

^ Llto nem finta fobre os pobres,ne 

5 pouos feraõ auexados,como íe faz 

as outras terraskm que fe não tem 

Fernão Mende^ Tinto. 

eílaprouidencia, Aísique em toda5 

as coufas ha nefte reyno hum taó ex- 

cellente gouerno,& húa tãoprompea 

execução nas coufas delle,que enten- 

dendo bem ifto no tempo que lâ an- 

dou aquelle bemauenturado padre 

meflre Francifco Xauier, lume no feu 

tempo de todo o Oriente,cuja virtu- 

de & fantidade o fizerão taó conhe- 

cido no mundo, que por iílo efeufa- 

rey por agora tratar mais delle, eípã- 

tado,afsi deitas coufas, como doutras 

muytas excellencias que nefta terra 

vio, dezia, que íe Deos algúa hora o 

trouxefle a eíle reyno, auia de pedir 

de eímolla a el Rey noíTo Senhor q 

quifeííe ver as ordenaçoes, & os eiia- 

tutos da guerra & da fazenda,porque 

efta gétele gouernaua, porque tinha 

joríem duuidaque eraó muyto mi- 

horesque os dos Romanos no tem- 

po de fua felicidade, & que os de to- 

das as outras naçoens de gentes de 

que todos os eferitores antiguos tra- 

tarão. 

CJ<P. CX11U. 

T)o numero da gente que viue nas 

cafas dei T\ey da (Jorna, dos 

nomes das dignidades fupremas q 

goucruao o reyno, das tres 

principaes feitas que ha 

nelles. 

jl Or me temer que parti- 

cularizando eu todas as 

coufas que vimos nefta 

cidadela grandeza eftra- 

nha 

L 
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nlia delias pofla fazer duuida aos que 

as lerem,& também por não dar ma- 

téria a murmuradores &c gente pra- 

guenta,que querem julgar das couías 

conforme ao pouco q elles viraó, & 

q íeus curtos & rafteyros entendimc- 

tos alcanção,de lançarem juyzos fo» 

bre as verdades que eu vy por meus 

olhos, deixarey de contar muycas 

coulas que quiçá derao muyto gofto 

a gente de eípiritos altos, ôc de enten- 

dimentos largos Ôc grandes, que não 

medem as coufas das outras terras 

íò pelas miferias & baixezas que tem 

diante dos olhos,porque eítes fey eu, 

•que aísi pela grandiofidade de feus 

eípiritos, como pela fua natural cu- 

rioíidade,& pela capacidade dos feus 

entendimentos folgarão muyto de as 

íàber.Mas por outra parte não porey 

também muyta culpa a que me não 

der muyto credito, ou duuidar do q 

eu digo,porque realmente affirmo q 

eu me imo q vi tudo por meus olhos, 

fico muytas vezes confufo quando i- 

magino nas grandezas defta cidade 

do Pequim, no admirauel eftado c6 

que fe ferue eíle Rey Gentio,no apa- 

rato dos Chaes da juftiça, Ôc dos An- 

chacys dogouerno,no terror Ôc efpã- 

to q em todos caufaò os feus mini- 

ftros, & na fumptuoíidade das cafas 

& téplos dos feus idolos,& de tudo o 

mais q ha nella, Porq fomente na ci- 

dade de Minapau,q eftâíituada den- 

tro da cerca dos paços dei Rey,ha cé 

mil capados, ôc trinta milmolheres, 

& doze mil laomés da guarda, a q eí 

Rey dâ groflos falarios & teças,ôc do 

2eTutoés,q faòas dignidades lupre- 

Tercgrinaçoes de 

masfobre todas $s outras, aos q'Lll,s 

(como ja diíle) o comum chama 

plandoresdoSol, porq como o Ke) 

le nomea por filho do Sol, dize ellcS» 

q eíles doze, por reprèfentaré em 

do íua peíToa, le chamao reípíano0 

res do Sol. E abaixo deftes doze n3 

quarcta Chaés,q íaó como Vifori'eys> 

a fora outras muitas dignidades m3' 

inferiores,que faõ como Regedo«jsi 

Gouernadores,Veadores da fazenM 

Almirantes, Capicaes mores,q íe 

meão por Anchacys,Aytaos, Pócfr 

cys,Lauteaas,& Chubins,os quais tP 

dos ainda qnefta cidade,q hcaco^ 

íaó mais de quinhentos,nenhum ^ 

eílado de menos de duzentos ho^tS» 

ôc os mais delles, para mayor elp3'1 

to,faó gentes eftrangeyras de d'LlCl 

fas nações, dos quais a mayor p*11 

faõ Mogores, Períios, Goraç°flC_' 

Moés,Galaminhãs,Tartaros>&;í-'a 

chins,ôc algfis Bramaas,do Cbalel^ 

Tanguu, porque dos naturais na° 

zem conta por fèr gente fraca, & 

ra pouco, inda que mtivto habu 

engenhofos em todo o negocio n 

camco,& de agriculturas,& arClul"^ 

tos de engenho muyto viuo, & j 

tores de coufas muitofotis ôc aj" 

ías.E as molheres íaó muyco a ^ 

caftas, & inclinadas a todo o ti* £ 

lho mais q os homes:a terra em ) ^ 

fértil de mantimétos,tlo rica^^ je 

^•acUade todas as coufas>qem ver 

afirmo q não íey como o diga? 

parece q não ha entedimento q P 

cõprender,quãto mais palavras»^ 

poííãõ declarar os nomes de tj* s 

& tao varias coufas quantas 

H 



|)ll3Z dar a efte pòuo infiel & inimigo 

eu;& tão ingrato a todas eftas mer- 

_ej^ue recebe delle,que tem para fy 

jj 0 pelos merecimentos do íèu Rey 

Pr°duze a terra toda efta abaftança, 

11aopeladiiiinapronidencia,& pe- 

^ittor daquelle Senhor que tudo 

^ e- Defta lua cegueyra & incrcdu- 

®dclhe naceraos grandes defati- 

°S)& a grande confuiaó de fuperfti- 

>\<lue tem entre fy,em q tem muy 

4
SaWos & cerimonias diabólicas, 

^v,aõ de facrificios de fangue hu- 

fid j0'05 SLlâIS offerecem com diuer- 
adc de fumos cheyrofòs, Sc com 

*ndes peitas que dão aos feus fa- 

je,°tes,porque ,hes fegurem gran- 

ia ,ecs nefta vida,&: na outra rique- 

j e ouro infinitas, os quais facer- 

Cq 
es lhes dão para iíTo hus eícritos 

letras de cambio,a que o com* 

u ^ chama Cuchimiocòs, paraque 

0 ^eo,em elles morrendo,lhes dé 

p°r hum, como que tiueffem 

refpondentes. E niílo eftão c- 

rtiiferançis tão cegos,que muy tas 

j esdeixão de comer, &prouerfe 

% jCl^es he neceílario, por terem 

*k a* a e^es ^acer<^ol:es de fatanas, 

(o fç 
e^-a veniaga por boa & muy- 

<LVra* ^a também outros facer- 

ftol;S 0l,tra feita, q fe chamão Nau- 

50sf Si11315 pelo cotrano pregão 

&J!IS °uuintes, & lho affirmao cô 

^)Dç esjurámentos,que não ha mais 

K\i 1UCr ^ morrer como qualquer 

bç- ^ por iíío que íelogrem dos 

to e,Ir,.clUanto lhes durar a vida,por 

^ e 'Snorantes era cuydar outra 

Ia outros doucra íeita que fe 

a 

a 

into. j ^ 

chama Trimechau,qiíe tem por opi- 

nião que quanto tempo hum home 

viue nefta vida, tanto ha de eftar 

morto debaixo da terra, & defpois 

por rogos deites feus facerdotes íe ha 

de tornar a fua alma a meter nua cria 

ça de lete dias,para de nouo viuer na 

quelle corpo, até tomar forças para 

tornar em buíca do corpo velho que 

deixouriacoua,para oleuar ao Ceo 

da Lua, onde dizé que dormirá húa 

grande íòma de annos,até fe conuer- 

terem eftrclla, & que aly ficara fixo 

para fempre. Outros de outra íeita q 

fe chama Gizom,tem para fy qiie fòs 

as beftas pela penitencia que fizeraò 

nefta vida cos trabalhos que leuaraó 

neila,alcançarão deipoiso Ceo,em q 

defcanfem, & não o homem q fem- 

pre viueo â vontade da carne,rouba- 

do, & matando, & fazendo outros 

muy tos peccados, pela qual razão 

por nenhu cafo pode fer faluo fenão o 

que à hora da morte deixar quanto 

tiuer ao pagode Sc aos facerdotes que 

roguem por elie. De maneyrâ que 

todo o fundamento deftas fuás dia- 

bólicas feitas eitá porto em tirannias, 

Si em proueito dos bonzos que faõ 

os que ifto pregão á gente, & lho af- 

firmao com muytas palauras,por on- 

de os triftes dos ouuintes parecendo- 

lhes fer aquillo verdade,lhes dão tu- 

do quanto tem, porque cuydão que 

com lho darem ficão faluos &fegu- 

ros dos medos com que os ameaça6 

fe o afsi não fizerem. Não quiz nefta 

matéria tratar de mais q deílas tres 

feitas fomente, & quiz deixar todos 

os mais abufos das trinta Sc duas fei- 

f ias; 



Terigrinaçoh de 

tasque ha nefte grande império da pouco trabalho, como por fero tf* 

China,afsi porque declarallos todos 

feráprocefib infinito, como ja diíTe 

porque 

lío infini 

alguas vezes, como porque deites fe 

pode bem entender quais Terão os ou 

tros, porque todos faó a efte modo. 

E deixando o remedio deites tama- 

nhos males Ôccegueyrasâ mifericor- 

dia ôc â prouidencia diuina a quem 

fomente elle compete, nao tratarey 

daquy por diante de mais que de co- 

tar outros trabalhos que paífamos 

no noífo degredo na cidade de Qiiã- 

íy,até fermos catiuos dos Tartaros q 

foy no anno de mil & quinhentos ôc 

quarenta ôc quatro. 

CAT. tXV. 

Comofomos Ieuados para Quanjy 

a comprimo s nojfo degredo, &• da 

defauentura que aby tiuemos 

pouco tempo defpois que 

chegamos. 

Eípois de auer dous 

mefes ôc meyo que an- 

dauamos nefta cidade 

do Pequim, hum fab- 

bado treze diasdomes 

de laneyro do anno de 1544. nos le- 

uaraó para a cidade de Quanfy a có- 

prirmos o noíío degredo, onde che* 

gados, nos mandou o Chaem leuar 

perante fy,& defpois de nos fazer al* 

guas preguntas, quiz que oferuiílè- 

mos na guarda dos oitéta alabardey- 

rosque el Rey lhe daua, o que nós 

não tiuemos por pequena merce de 

noflb Senhor,aísi por fer o officio de 

timento muyto auétajado ôc mi^oí 

pago, Ôc nòs termos mais liberdade 

E auedo ja quaíi hum més que aq11/ 

eftauamos pacificamente, Ôc conte*1' 

tes de nós por acertarmos mil'1^ 

tratamento do queefperauamos>vC 

do o demonio quão conformes V 

uiamos todos noue, porque tudo0 

noflb era comum de todos, ôc to"05 

irmammente repartiamos entre1105 

eílàmiferia que cada humtinh*,0^ 

denou íèmear entre dous de nòs nu 

conteda aífaz perjudicial para 

nacida de húa certa vaidade qllC. 

noíla nação Portugueíà tem c<?'n/ 

go,a que não fey dar outra razao ' 

não ter por natureza fer mal íwrl 

nas coufas da honra, Ôc a 

foy efta. Vierão a caíb dous dos ^ 

ue q éramos a trauarfeem P^3ll
0, 

fobre qual geraçaó tinha milh01"*1 

radia na cafa dei Rey noífo Se"1 ^ 

íè os Madureyras fe osFonfec,lS'^ 

de palaura em palaura yeyoo^ 

cio a chegar a tanto que vieraó a v 

dos baixos termos das regateyraS j^js 

zendo hum para o outro quem ^ 

vos? mas quem fois vos? có p01 ^ 

tura cada hum delles ter poUC° % 

de nada. E com iftofe metc^?°0^ 

tanta cólera, que hum delles de ^ 

outro húa grade bofetada, a qua ^ 

uepor reporta húa grande: cun ^ 

pelo rofto do que a deu, ^içC°e c(n 

faca,que lhe derrubou meya 

baixo,ôc o ferido lançado ma° 

alabarda,decepou ao outro hu ^ 

ôc trauandofe com ifto a brigj1 

todos noue fobre efta 
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*Mão,a couíà veyo a eftado q deT- ou Sumbor,ou Lamau, para onde íe 

3°'s de Tete de nos efíarmos muyto 

er,dos, acudio o Chaem em peíToa 

Corfitodos os Anchacys da juftiça5& 

t0tíiandonos âs mãos,nos deraó logo 

acada hum trinta açoutes, de cjue fí- 

^os niais fangrados que das feri- 

.Js>& nosleuarao a hua maz morra q 

aua debaixo do Chaó.onde nos ti - 

^erao quarenta & íeis dias com gri- 

^snos peis, algemas nas maõs, & 

larcs nos pefcoços, com que paíTa- 

°SaíTaz de trabalho. Efte no(To ne- 

c'oíe pós logo na mão do prome-. 

]^ajuíliça,o qual veyo logo com 

j contra nós,& num dos artigos 

e>° qual prouou com dezaffeis te- 

punhas, veyo dizendo que nos e- 

% 

|Uç 

Ps gente fem temor nem conhe 

cco de Deos,nem tínhamos mais 

confeffalo com a boca,como po- 

f /^qualquer animal bruto Te 

L faltar, porque de crer era q 

<je?5s<*e hua naçaOjde hum Tangue, 

lo jUacarne>^e húa terra,de hu rey- 

fç!.
e hualingoa,& de lula ley,que Te 

La° & macauão tãto fem piedade, 

U* aucf cauTa nem razão para iflo, 

fer 
era íènão por Termos Teruos da 

íeT,C traSadora da caTa do fumo,o q 

tf ^ramente em noíías obras, 

jre 
cr*õ tais como as que ella fem* 

0r^^maua de fazer,pelo qual có« 

d, j * ley terceyroliuro das bro 

SQj °Uro da vontade do filho do 

fcft n°me Nileterau, nos deuiao 

j ar jde toda a communica- 

a Eente, como praga contagio- 

tjç- ^S°nhenta, ôc que noíTa habi- 

fofTe nos motes de Chabaqué? 

cuftumauão de defterrar os tais co- 

mo nòs,para que lâ ouuiífemos bra- 

mir de noite as feras íilueílres,q eraò 

da noíTa msfma progenie, & vil na- 

tureza. Daquy nosleuarao hum dia 

pelamenham ao Pitau Calidão da 

juíHça,que era o tribunal onde o An 

chacy ellauaaífentado, com aparato 

aííaz grande & temeroíõ, acompa- 

nhado dc muytos miniftros & offi- 

ciais,aque elles chamão Chumbins, 

Vpos,Lauteaas,& Sipatoés,afora ou- 

tra muyto grande copia de ouuintes 

& requerentes de diuerías partes, ÔC 

aly nos tornaraõ a dar a cada htí ou- 

tros trinta açoutes, ôc deTpois de nos 

publicarem a fentença, nosleuarao a 

outrapriíàó,onde eftiuemoscó me- 

nos trabalho que na outra donde nos 

tirarão,mas arrenegando dos Foníe-' 

cas& Madureyras,& muyto mais do. 

demonio,que tais obras tecéra. Ne- 

ila priíao eíliuemos quafi doas me- 

fes, nos quais de todo guarecemos 

das Teridas & dos açoutes, mas paf- 

Tando nella grandes necessidades de 

fome ôc de fede,no fim do qual tem- 

po prouue a noílo Senhor q o Chaé 

ouue miíericordia de nòs, potq num 

certo dia em que elles cuftumao fazer 

grandes eímolas por Teus defuntos, 

tornou dc nouo a ver a noífalencen- 

ça,& Tahio,que auendo refpCito a Ter- 

mos nòs gente eftrangeyra, ôc de ter- 

ra ôc nação tão remata que até então 

nao auiaaly de nòs nenhiía noticia, 

nem liuro ou eferitura algíía que fi- 

zeífe menção do noíTo nome, nem Te 

achaua quem entendefíea noíTa Iin- 

goagero, 
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goagem, & juntamente por íermos lemos pedir efmola até fermos fao$> 

ctiftumados a iofrer a miíera ôc vil 

pobreza, a qual muytas vezes cuftu- 

ina a defenquietar os bós & quietos, 

quanto mais a gente quenao profef- 

íou paciência cm íuas adueríidades, 

donde ficaua claro que a noíla dií- 

cordia procedera mais dos effeitos q 

a noíla miferia & pobreza cauíara 

cm nós,que da ruym natureza de que 

o prometor nos accufaua, ôc auendo 

também refpeito aauer na terra pou 

cos degradados para o feruiço ordi- 

nário da Repub ica, ôc dos officiais 

da juftiça, a que de necefsidade fe a- 

uia de acudir, mandaua que poref- 

mola feyta em nome dei Rey, a pe- 

na do crime que cometêramos fefa- 

tisfizeíFe cos açoutes que nos tinhaò 

dados, & ficaílèmos aly catiuos para 

fempre até o Tutao mandar o con- 

trario íe lhe bem pareceíTe. E que o q 

daly por diante fizefíe vnião nos ba- 

zares, ou tiraíTe fatigue a qualquer 

peíloa,íolle morto a açoutes o mefc 

rnodia. Efta fentença nos foy logo 

publicada, ôc ainda que a ouuimos 

com aííàz de lagrimas, por vermos o 

miferauel eftado a que éramos che- 

gados,todauia a ouuemos por menos 

mâ que a primeyra. Com ifto fomos 

logo tirados da priíaõ, ôc preíos de 

tresem tres fomos leuadosa huas fer 

rarias, onde eftiuerrios cinco mefes 

com aíTaz de trabalho ôc de neceísi- 

dadeSjíem vcftido,nem camacuber- 

tos de piolhos,& mortos de fome,no 

fim dos quais viemos todos a adoe- 

cer de modorra,& por fer o mal con- 

tagiofo3nos lançaraõ fora paraq fof- 

ôc nos mandaraó foltar das prifoÇ 

em que nos tinhaõ. E auendo ja 

de outros quatro meles que afsi d°e' 

tes andauamos de porta em porta pc 

dindo efmola,quenos dauao rou)'^ 

raramente,pela muyta efterilidacM 

então auia na terra, nos foy forçad 

conformarmonos todos hfis cosoU" 

tros,& fazermos entrenós hum 

certo prometido ôc jurado de tocj0 

com voto folenne,o qual foy <lLie dl 

lypor diante viueíTemos em tnuyt 

conformidade como Chriftaos q11 

éramos, & que aos meies cadalul ^ 

de nos foíle como mayoral,a q^e p 
r ' tO * 

lo juramento que tínhamos rei to, ^ 

dos os outros obedeceflem corn° 

fora fuperior ôc prelado verdadey ^ 

de todos/em nenhum denòstcr 

tade própria, nem fazeroutra c° 

íe nao o que lhe foííe mandado P 

pIIp. F. d ifto tínhamos nofíasíeB 

ni0* 

ue 

eferitas por ode nos gouernaua 

E cõ ifto quiz no fio Senhor que ^ 

por diante nosconferuamoseifl1 ^ 

ta paz ôc concordia, inda que W 

bem grande trabalho ôc falta 0 

nos era neceííario para a vida» 

QAT. ; VíVL 

(jorna a ceifo achey ncsla 

Tortuguc^, (fr aque cofflc 

çaffamos. , 

Vendo ja alg«s J 

continuauamos 

em muyta paz 

continuauamos 

tacão pela 



atr^s tenho dito, vendo o noííò má- 

yoral daqlle mès,q fe chamaua Chri- 

touão Borralho,quão neceíTarió nos 

J* bufcarmos noííò remedio por to-3 

zSMendc^P, i 

as vias q pudeíTemos, nos repar 
das 

h' A I 1 .* ' i 

10 as fomanas de doiís em dous, hus 

Pllra pedirem efmola pela cidade,cu- 

lpara bufearem agoa & fazerem 

de cor 

to buí 

c°mer,& outros para irem ao ma- 

çar lenha para vendermos & 

^ara gaftarmos. Ê cabcdome amym 

^lini dia yrao mato em companhia 

bum Gafparde Meirelez,nos le- 

llantamos pela menham, & nos fa- 

itnos de caía a fazer noífo officio. 

Coilio efte Gafpar de Meirelez era 

^ufreo, & tangia nua viola, & can- 

tai'a muyto arrezoadamente,que fao 

Partes. muyto agradaueis a efta gen- 

tc> porque o mais do tempo gaftao 

CtYl banquetes & delicias da carne, 

^auão aly muyto delle,& era muy- 
goft 
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as vezes chamado para eftas coufas, 

as ^uais fempre trazia húa efmola 

<j°in ql]e 0 mais do tempo nos reme- 

damos. E indo nòs, como digo, 

le & eu para o mato, como nos era 

andado, acertamos de encontrar 

rua antes que faiííemos dacida- 

e ^Ca grande fomma de gente,que 

^ grande regozijo & tefta leua- 

a° a enterrar hum morto,com muy- 

as infignias de pompa fúnebre, no 

Nr° da qual hia húa grande muil- 

a_dé muytos que cantauáo & tan- 

p10 em íeus eftromentos, E conhe- 

endo hum daquellcs,que comoma- 

' °ralou meftre da mufica gouerna os 

^r°s,o Gafpar de Meirelez, lançou 

la° por elle para tanger, & meten- 

17 

dolhe na mao húa viola lhe diíTe, ro- 

gote que cantes o mais alto que pu- 

deres, porque te ouça cite defunto cj 

aqiiy lenamos,porque te affírmo que 

vay muyto trifte pela faudade que 

leua de lua molher & de íeus filhos a 

que em eftremo era aífeiçoado,o Gaf 

par de Meirelez fe lhe efeufou com 

algfias razoes que para iífo lhe deu, 

porem o meftre da mu fica lhas não 

aceytou,mas antes jâ com cólera lhe 

refpondeo, fe tu não aproueitares a 

efte defunto com efia graça de tan- 

ger & cantar que Deos te deu,não di- 

rey de ty que es homem finto,como< 

ategoratbdofc cuydamos, masque a 

excellencia deíTà falla que tes he dos; 

habitadores da cafa do fumo, cuja 

propriedade&natureza primeira foy 

tabem catar cõ vozes íuaues, inda q 

agora chorem & gemão no lago da 

noite como Caés esfaimados, q range 

osdétes, & enfopados na baba do o- 

dio dos homéSjfè lhe enxerga a efeu- 

ma de luas maldades nas oíienfas que 

fazé ao q viue no mais alto dos Ceos. 

Apos ifto pegaraó dez ou doze no 

Gaípar de Meirelez,& o fizeraó qua- 

íi por força tanger,& oleuarãocom- 

figo até o lugar onde auiao de quey- 

mar o defunto, conforme ao vfo de 

fuas gentílicas feitas. Eu, vendome 

afsi íò, & o companheyro leuado 

por força, me fuy ao mato abufear 

o meu feixe de lenha como me era 

mandado, & tornando ja (obola 

tarde com elle âs coftas, me lahio 

ao caminho hum homem velho ve- 

ftido de húas roupas de damalco-pre- 

to, forradas de pelles de cordeyras 

S brancas, 

L 
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brancas,o qual vinha fó,& tanto que 

mevioíè meteo para húa azinhaga 

que aly fazia o mato,& á entrada del- 

ia me efteue efperando,& vendo que 

eu ao prepaíTar não olhaua para elle, 

efcarrou alto paraque eu o ouuiíTe, & 

eu òuuindo o efcarro leuantey os o- 

lhos,& pondoos nelle, vy qmeace- 

nana com a mão, como q chamaua 

por mym, eu auendo ifto por coufa 

noua,lhe diíTe pela lingoa do Chim, 

potau quinay? que quer dizer, cha- 

mafmc? a que elle fem reíponder pa- 

laura me deu a entender por acenos 

queíy. Eu então imaginando q po- 

deria aquillo fer negaça dalguns la- 

droes que me quererião tomar o fei- 

xe,como algúas vezes aly íe acótece, 

o pus no chaó, por ficar mais preftes 

para me defender, & tomando na 

mão hum pao que trazia para me en- 

coftar, me fuy para elle meu paíTo 

cheyo,o qual vedo ^euo íèguia, en- 

caminhou hum pouco aprelTadamé- 

te para dentro da azinhaga,com que 

eu então acabey de aífentar comigo 

que iem duuida era ladraó, & torna- 

do com ifto a me retirar para onde 

tinha deixado o feixe,o tomey âs co- 

fias o mais depreíla que pude, com 

tenção de fugir para a eftrada por on- 

de paílaua a gente para a cidade,Po- 

rem o homem entendendo o meu 

propoíito, tornou a efcarrar muyto 

mais alto, & tornando eu a olhar pa- 

ra elle, o vy fentarfe em joelhos & 

moftrarme húa Cruz de prata de cjua 

íi hum palmo de comprido, & leuã- 

tar as maós ambas para o Ceo,de 

que fique/ tão efpantado que não 

igrínàçm de 

fabédo determinar o que aquillo p11* 

deíle íer,me pus como pafmado ao- 

lhar para elle, o qual em todo efte 

tempo não deixaua de me acen^ 

com hunsmeneyos piadofosciuen^ 

chegaíTe a elle. Eu então tornando 

mais em mym,me determiriey yr^' 

ber o que era,ou o que queria, &en* 

caminhando para onde elle eftaua,c0 

meu pao nao mão,o fuy íeguindo p3' 

ra dentro da azinhaga onde elle jâ 3 

efte tempo me eílaua efperando, & 

chegando a elle, fem atè então 

dar delle outra couíã fenão que erJ 

Chim, fe me lançou aos peis, SccoíTl 

grandes íoluços & muytas lagri^1*5 

começou a dizer: Bemdito & l°llU r' 

do feja o dulciísimo nome de no 

fo Senhor Ielu Chrifto, pois a c^° 

de tanto tempo & .em tamanho ae 

fterropermitio veremeus olhos h° 

mem Chriftão, que profefíaífe 

de meu Deos porto na Cruz. Qii3t/ 

euouuy híía coula taó noua, 

lõge doq eu efperaua, fiquey 

breííalradojC] afaílandome ri 

mais q pafmado, lhe diílè alto: Eu ^ 

eíconjuro da parte de noíTo Seflh0 

Iefu Chrifto que me digas quem cS^ 

a que elle có muytas mais lagriu1^ 

relpódeo, íou, irmão meu, hum p° 

breChriftaó Portuguez, por flolTl , 

Vafco Caluo,irmão de Diogo O»Ll^ 

q foy Capitão da nao de dom ^Llfl
e 

Manoel,natural de Alcouchetè, 

agora faz vinte & fete annos quc u 

íla terra fuy catiuo com Tome 

rez,cj Lopo Soarez mandou pore - 

baixador a efte Rey Chim, que df^ 

pois acabou defbftrac|amente^ 
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^arranjo de hum Capitão Portu- de lagrimas de todos. Éllenosleuou 

|l,ez.Nefte tempo,tendo eu ja de to- 

. ^'nadoem mim, o leuantey do 

la°,onde jazia chorando como húa 

CrianÇa,&; com outras tatás lagrimas 

^0 as íuas,lhe roguey que nos af- 

ilemos aly ambos nochaò, o q 

ediFfículcoíamente me concedeo, 

0rtll,e quiferaq nos foramos logo 

°aia íua caía. E tornando elle de no- 

a me contar todo o fuccelío de 

c ^
Crâbalhos,me relatou todo o dií- 

. r'°deiua vida,ôc de tudo o mais q 

j la paliado,deíde que partira defte 

. }no acé então, & afsi da morte do 

^b; 

^ais 

Ho 

fe 

a,*ador Tomé Pirez como dos 

que Fernão Perez Dandrada 

j^x°U cõ elle em Cantão para ire aò 

^ da China,o q,íegúdo me elle cò 

iOa° je conforma muyto co q os 

a 05 Chroniftas efcreué. Edeípois 

e, Peamos tudo o q reftaua do dia 

^contarmos hum ao outro os 

(j^0s trabalhos,nos vimos para a ci- 

Po r' ^ rR°ftrandome a caía onde 

^ 1 ai,a, me rogou q folie logo cha- 

^ r°s outros meus companheyros, 

^fuy logo ter com elles, & os 

tod°s juntos na pobre cafinha 

^^1 viuiamoseíperando por mim, 

^ aildolhe conta do que achara, «Sc 

fica -° 0 4ue me acontecera, 

t0a
a° e"cs todos tao efpãtados,qua 

k, n°l]'dàde do cafo o requeria, ôc 

logo todos comigo a caía 

j5çf
a °Caluo, o qual nos eftaua 

^ Perando com muyto aluoroço 

ç||ç 
a mefa pofta, & chegando a 

!»tàjí0,rnou outra vez a celebrar a 

a dos companheyro^om aílaz 

para outra caía onde eítaua Tua mo- 

lher com dous meninos,& duas mo- 

ças filhas fuas,& ella também nos rc- 

cebeo ôc nos agaíalhou com tanto a- 

mor como fe fora mãy ou irmam c/e 

cada hum de nòs. E defpois de feí 

paflada húa grande parte da.noite, 

nós adernamos â meia, na qual elle 

meírno nos deu a todos agoa âs 

mãos, & todo o tempo que dutou a 

mela não ouue nenhum de nós que 

pudefleter os olhos enxutos, a qual 

acabada,!e leuantou fua molhercom 

muyta corteíia,& como tinha poc 

cuftume dar Chrirtammente graças 

a Deos em íègredo, por algum re- 

ceyo que tinha dos Gentios ou de 

parentes honrados que tinha na ter- 

ra, tirou húa chaue que trazia no bra- 

ço, ôc abrio húa portinha de hum o- 

ratorio muyto bem concertado, on- 

de eftaua hum altar com húa Cruz 

de prata, & dous caíliçaes & húa a- 

lampadado mefmo, ôc pondofe el- 

la & os filhos todos quatro em joe- 

lhos com ãs maós aleuantadas difle- 

raó eftas palauras pelo Portuguez, 3c 

bem pronúciado, Verdadeyro Deos, 

nós peccadores confeííamos diante 

da voíía Cruz como bons Chriftaós 

a fantifsima Trindade, Padre, Filho, 

& Eípirito Sinto, tres peílbas ôc 

hum íó Deos, & afsi prometemos de 

viuer Ôc morrer na vofla fantiísima 

Fé Catholica como bós& verdadey* 

i-osChriftãos,confeíTando & crendo 

da voíía fanta verdade tudo o q té ôc, 

créaíanta madre igreja de Roma, 

& deitas noffas almas co voíTo pre-< 
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cioío Tangue remidas, vos fazemos 

preito & menagé, para com ellas vos 

ieruirmos toda a vida, & na hora da 

morte volas entregarmos como a 

Dcos & Senhor, cujas conftrílamos q 

q iaó porcriaçaó& por redempçaõ. 

E apos ifto dííleraõ o Pater nofter ôc 

a Aue Maria,o Credo,& a Salue Re- 

gina muyto bem ditos & pronuncia- 

dos,^ a todos nos fez derramar muy 

ras lagrimas, vedo aquelles meninos 

innocentes,em terra taó apartada, Ôc 

fem conhecimento de Deos, confef- 

farem a fua ley com palauras tio fan 

tas. Acabado iílo tudo, por ferem ja 

mais detres horas deípois da meya 

noite,nos tornamos para a noíTa pou- 

fada,taó efpantados do que viramos 

quanto da meíma coufa le pode en- 

tender que era razáo. 

CJT. cxvu. 

tperigrinãçoes de 

vnião de repiques & gritas, q p^J"eCia 

q le fundia a terra,& acudindo nost0 

dos a caía de Valco Caluo lhe prf" 

gfitamos pela cauía daquelle tutnJÍ. 

to,& elle cò aflaz de lagrimas,nos o' 

fe,q auia noua certa de eítarelR^ 

da Tartaria fobre a-cidade do>c' 

quim,co maÍ9groífo poder de gepre 

q nenhum outro Rey nuca ajuflt*ra 

no mundo,desde o tempo deA^0 

até aquella hora,no qual íe affirm^3 

que vinhaò vinte & fete Reys,&cK 

dezia q traziao comfígo hu con^f 

oitocentos mil homcs, de q os fei'cc 

tos mil eraõ de cauallo,que por ceff3 

eraó vindos da cidade de LanÇ^' 

& de Famílir,& de Mecuyjdódep^ 

tiraó com oitenta mil badas em <1[]C 

vinha o mantimento Ôc toda a 

ge,& o conto Ôc duzentos mil de pj» 

vieraò em dezaíTeis mil embarca*^ 

de Laulees,& langaas pelo rio à* 

tampina abaixo,& q el Rey da C® 

na porJe não atreuer a reíiftir a (jomo bum £apitao Tártaro en~ 

irou com gente-ncsla cidade 

de Qmnfy> & do que 

nella\fe% 

Vedo ja oito meies ôc 

meyo q eftauamos ne- 

fíe catiueyro em que 

pa(íamos aflaz de tra- 

balhos ôc necefsidades, 

porq náo tínhamos de q nos fuften- 

taíTemos, fenãode algúas fracas ef- 

mollas q tirauamos pela cidade. Hua 

quarta feira treze dias do mez de Iu- 

Iho do anno de 1544. lendo paliada 

mais de meya noite fe leuantou em 

todo o pouo húa tamanha reuolta Ôc meyo q eu agora,meus 

nho poder, fe fora aforrado PaI?> 

Nanquim.E que agora no pinha* ^ 

Manícataraó,queera daly nu* 

Ôc meya, eftaua alojado hum 1 

ticor do Tartaro com íccerita ^ 

de cauallo, fem gente nenhúa & Pjj 

o qual vinha fobre aquella cida<-c'^ 

que lhe parecia q nao tardaria 1 

horas, com a qual noua ficamos ^ 

fora de nós, que tartameleanao . 

cos outros, nem podíamos, ne la ' 

mos fallar a propoííco. £ Prcêlln^lC- 

dolhe nòs o que faríamos, ou q 

yo poderíamos ter para nos; i* Q 

mos,refpondeo elle,& bé agaft* 

irmaos,f . 
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Mendes: Tinto', 

a lr>als certo de tioíía faluação, era outros com 

ícli 

íQ 

k 

^monos entre Laura &Curuche 
f _ 

Pede hua mouta, onde me eu ja 

fnuytas vezes,mas jaque não po- 

J ifto ler, encomendemonos a Deos 

?Senhor q nos valha; porq vos 

'tio qnc ha menos de hua hora 

jj|le eudaua mil caeis de prata a qué 

j^pufcfle em faliio cõ minha mo- 

er &meus filhos, mas que não ou- 

reittedio por eftarem ja todas as 

j rt'is fechadas, & a muyto bò reca- 

dos muros cõ infinidade degete 

®° Chaem lhes tem pofta, a fora 

^C.r°s Gapitaés que de iobreílelente 

f ^poftosem certos lugares para 

de 
rctri>& acudirem onde ouuer 

tiQCe * Com pafsamos os 

% Í^Panheyros o que hcauada- 

(j el]a triíle noite,em afsaz grande af 

agonia do eípirito, fem nos 

^ er'Vios dar a confelho,nem deter- 

^ue faríamos, fomente ge- 

chorando co grande me- 

L , ^ihulaçaó em que nos viamos, 

f3lp 
0 ja menham clara,antes q o Sol 

tj^Ppareceraõ os inimigos,& de- 

,e fy hua guerreyra & afsaz me* 

I()as 
av^a, diuididos em íete bata-» 

Ouyto grofsas, cõ muytas ban-» 

Hr-
S^c càP° quarteadas de verde 

lç^ac°>qfaóas cores dadeuifa def- 

<0,^ Tartaria,& ao fó de muy- 

Vier^_ 0res tocados ao feu modo, fe 

de g 0 legando para hum pagode 

)an^ai^es offícinas chamado Peci- 

%j*ejoo,qUC eftaua hum pouco 

leyra ° ^°S mur®s>& trazião na dia- 

'Oslip
muyt°s corredores em caual- 

^eyros,quç tecendo huns pelos 

*39 

terçadas, rol- 

dauao todas as-íete batalhas, & toda 

a mais fardagem que vinha na vam- 

guardia. Chegando ellcs ao pagode 

com efta orderçi que digo, deipois de 

eftarem parados quafi meya hora, fe 

ordenaraõ ao fom dos inftrumentos 

de guerra com que continuamente 

tãgiáo,em hu groíso efquadraõ a mo- 

do de meya Lua, que cercaua toda a 

cidade cm roda.E eftado pouco mais 

dc tiro de cfpingarda afaftados dos 

muros,arremeteraõ a eíles com hua 

grita taó eípantofa que parecia que 

lê ajuntaua o Ceo com a terra, & ar- 

uorando mais de duas mil efcadas 

que para iíso trazião, lhe deraõ o af* 

falto a toda em roda, por todas as 

partes que puderaõ, fubindo pelas ef. 

cadas acima muyto determinada- 

mente,& fem nenhum medo, Eain-« 

da que no principio ouue algfia refí- 

ftencianos de dentro,com tudo nem 

iíso foy baftante paraque os inimigos 

deixaísem de eíFeituaríeu inteto,por 

que quebrando com vayués feitos de 

vigas ferradas, as principaes quatro 

portas da cidade, mataraõ logo o 

Chaem com bua grande quantidade 

de Mandarins & gente nobre q com 

elle acudiraó a defender a entrada,E 

com ifto fem auer outra nenhúa refi- 

ftencia, a miíèraucl cidade foy entra- 

da deftes barbaros por oito partes,os 

quais meteraõ â efpada todos os mo- 

radores delia fem perdoarem a couía 

víua,de maneira q fe affirmou q o nu 

mero dos mortos paísou de felsenta 

mil pefsoas,em q entrarão muitas mo 

lheres dõzellas virgés muyto fermo- 
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fas & Ríhas dé fênliòYès demiiytare- 

da. Dcfpoís de fer morta toda eíh 

gente, a cidade abraíàda, & os ed-ifr 

cios de caías-particulares, & templos 

íumptuofos,& tudo omaisquencUa 

auia pofto por terra, íèm auér coufá 

ue fkáffè em pé, fé detiueraó aly 

.ite dias,& nó fim delles íe tornaráo 

para a cidade; do Pequim onde en- 

tão o feu Rey eftaua, & donde os 

mand ara a aquelle feytb, os quais le- 

uaraõ comíigo infinidade douro & 

de prata fem outra fazenda nenhua, 

por não terem em que a leuaíTemj 

porem a toda puferaò o fogo antes 

que fe partiífemparaqtie os Chins á 

nãologvaífem, Dous dias defpojs de 

íerem partidos, chegaraó a hum ca- 

ftcllo que íe dezia Nixiamcoo, no 

qual o Nauticorde liançame gene- 

ral delta barbará gente afientou íeti 

campo,& (e atrincheyrõu por todas 

íls partes com tenção de o aílaltar ao 

òutròdia, por íe dizer que quando 

por aly pafsara para Quaniy,lhe ma 

taraóos Chins aly cem homens em 

húa cilada que lhe fizerao de que e- 

ftauamuyto magoado. 

.'Ti: i í- í~* i ' J 

c a t. c mu. 

Do ajjalto q o [Nãuticor de Lan« 

çame deu ao caHelío de ZhQxiawi* 

coo^doJucccfio que teue9 & do 

tnais (jue foccedao dabj 

por diante. 

t 

^enf/inâcoh de a,:> 

Efpoisrquc ocamp0 

acabou ide ailcí^T ^ 

túndrevrat de todP) 

foy poíto eit q"^ 

_——  ção,^feriaquafia$^ 

Marias^ o general cõ fós cinco ae 

uallò o Toldou todo íeis ou 'er^v- s 

2es, & pódolheia giiarda & * 

neceífarias/e recolheo ao feu dop ^ 

era a eftãcia onde tinha a luace 

mãdou chamar fecrecamête os J 

Capiraês de toda a-géte,& lh£S ^ 

brio a fna deterroinaçaô, a q"a ^ 

todos lhe aprouarao por boa, * 

tandodo modo q ao dia ícgu'11 

teria no ailalto do caftello,fè a - 5 ief, 

qfe cometefseâefcalla vift^A c )C 

fe o afsalto çó quinhétas efcàj 

logo naquella noite fe fizerao p1 ^ 

& tanto q foy menham clara,i 

dos feus eílrométos de guerra'a Jrof 

leschamáo paliguindoens, a 

parte da gere,repartida em fí o 

batalhas começou a marchar p -, 

caftcllo có pafso não muyt° aP ^ 

do,& chegado atirodefrech^ u, 

çaraó logo os foldados có gra ^í0$t 

tas,&eftròdode muytoselir01 ^ 

a encoftar asefeadás ao rnur°'clltri' 

bindo por ellas acima,elles p01" 

tem o caftello,& os de dentio * ^ 

defenderem,trauarão entre li11 ^ 

ga tão aceia,q em menos de , ^5. 

ras oT artaro perdeo tres m» 

E recolhédoíe então deíordeo1 'J<j 

tc os q pelejauão,elle íè vey° $ 

para o feu arrayal, onde 

cfteue quieto, entendendo ^ ^ 

no enterramento dos w°rt0 

cura dos feridos, de q"e 1 QliúC 



Fernão Mendez Tirito. 

0l,lie hum grande numero, de que a 

lllayor parte defpois morreo, por fe- 

rernas fccas com que os Chins lhes 

j!rauãoeruadas có húa peçonha taó 

t)rte que nenhum remedio lhe apro- 

,C|taua, Vendo os Capitais o mao 

k|cce(]o deíle aíTalto,receofos de lho 

"ranharei Rey, porque ja no cãpo 

v!'a a'Slias murmurações, diíferaò ao 

auticor que fe elie determinaua de 

ar kgundo aíTalto, o piifeííe em có- 

ho geral, conforme ao regimento 

JlUetrazia,porque fe não atreuião el- 

es a tomar íobre íy hum tamanho 

relo,& a elle.lhe pareceo ííio bem,pa 

la o que mandou logo chamar a ma- 

)°r parte dos nobres, & os fez ajun- 

^rn° campo cm que eftauão as ten- 

as)Onde em voz alta de cima de hu 

^ai'allo, lhes fez húa falia, em q lhes 

. eclarou a razão paraque aly forao 

^ntos, & íobre cila fe altercou hum 

Elatide elpaco, com tanta variedade 

^Pareceres,que por então íenão po 

c tomar conclufaò em couía algúa, 

por ier muyto tarde,& auerno cã- 

P°Uiuytos feridos, a que neceífaria- 

, , CrUe ic auia de acudir,fè adernou q 

^°utro dia feguintè fe tornaflem to- 

^0s a ajuntar no mefmo lugar, para 

tomar reíoluçáo no que fe tinha 

Arcado, & com ifto fe recolherão 

^a hum para a ília eftancia. Hum 

('tas que íe acharão neíle ajunta- 

3l1ento,crao guarda que nos trazia 

^niíig0j0 qual, por fer homem rico 

honrado,vinhaó com elle três dos 

ft1ais principaeSj conuidados para a 

CCa>os quais defpois de terem ceado» 

Vleraõ a praticar no mao íucceífodo 

dia dantes,& de como oMitaquer (q 

alsi fe chamaua o Nauticor) andaua 

por iffo aííaz agaílado. E acertando 

hum deftes que eftaua na pratica de 

olhar para nós,por efíar mais chega- 

do â priíaò onde nos eírauamos, vio 

que entediamos o que elles fallauão, 

& nos preguntou que gente éramos, 

& como le chamaua a noíTa terra, & 

de que msneyra nos catiuaraó os 

Chins, âs quaispreguntas refponde- 

mos conforme à verdade do que íè 

podia dizer.de que elle fez algú calo, 

& diícorrendo mais pela pratica, nos 

preguntou íe pelejauamos na noíla 

terra,& íe era o noíío Rey inclinado 

á guerra, a que hum dos noííos por 

nome íorge Mendez, reípõdeo qfy, 

porque todos éramos criados nclla,&' 

exercitados de muyto pequenos, da 

qual repofta o 1 artaro ie iatisíez fa- 

to,que chamando os feusdouscom- 

panheyroslhes diífe, vinde ouuir ef- 

tes prefos,porque vos certifico q me 

parecem homés cm que cabe razao: 

os outros dous íe chegaraò logo, & 

noseíliueraóouuindo algúas coufas 

que lhe contamos de nós acerca do 

infortúnio da noíí a prifaò. E nao cei- 

fando elles de nos fazerem pregútas, 

a que nos rcfpondemos o milhor que 

foubemos,hum dclles que fe moftra- 

ua mais curiolo diíTe ao Iorge Men» 

dez,que era o que fallaua com elles, 

fe algum de vós outros,pelo muyto q 

dizeis que tendes viílo do mundo, 

entendeíTe,ou foubeííe algum ardil, 

com que o Mitaquer Nauticor de 

LançamepudeíTe tomar efte caílcl- 

lo.eu vos affirmo que cm yezde fer- 
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Terigmaçoes de 

des vós feus catiuos,o fera clle voífo, lembreuos o que lhe viftes fazer em 

a que o Iorge Mendez, inconfidera-* 

damente,&íem entender o quefal- 

laua,nem o em que fe metia, refpon- 

deo,Se oíenhor Mitaquer,Nauticor 

deLançame nos der hum afsinado 

feu em nome dei Rey de nos madar 

porfeguros nas agoas do mar da ilha 

de Ainao, donde nos políamos yr li- 

uremente paranoíla terra,quiçá que 

lhe farey eu tomar o caftello có muy 

to pouco trabalho. Hum dos Tarta- 

ros que aly eftauao,homem velho & 

no parecer graue & de autoridade,do 

qualfedezia que era muyto aceito 

ao Mitaquer, lhe reípondeo aluoro- 

çado, ve bem o que dizes, porque tc 

affirmo que fe iílò fizeres te fera lo- 

go concedido quato pedires,& muy- 

to mais ainda do que podes pedir. 

Nos então vendo o em que o Iorge 

Mendez fe queria meter, & da ma- 

neyraque íe penhoraua no que pro- 

metia, & que os Tartaros lançauao 

maodiíío, o reprendemos todos di- 

zendo, que fe nao meteíle em coufô 

que nos deífe trabalho, & nos puíeflè 

em rifeo de perdermos as vidas,aque 

elle refpondeo algum tanto agaítado, 

bofé íenhores, que quanto a minha, 

eu a eílimo agora tão pouco, que fe 

algum deftcs barbaros ma quifeílè 

jugar àprimeyra,vos certifico que cò 

quaifquer duas íotas a meteíle logo 

no primeyro inuite,porque bem en, 

tendido eftàque não he eíla a gente 

que nos ha de dar a vida pelo reíga- 

te que pretenda <le nòs, como fazc 

os Mouros de Africa,&ja que aísi he 

janto monta oje como amenham. E 

Quanfy,& porahy julgareis oq vos 

podem fazer a vòs. Os Tartaros Bcr 

raó algum tanto eípantados de nos 

verem altercar hús cos outros, «Sit- 

iarmos alto, que he couía que ellesen 

tre fy não cuftumão,&nos reprende- 

ráo com boas palauras,dizendo, qi'e 

mais proprio era das molheres fala- 

rem alto & deíentoado,pois nãoten1 

freyo na lingoa,nem chaue na bocâ> 

que de homens que cingem efpadas, 

& tirão com frechas na furiofa tor- 

menta da guerra , mas que fe o Ior- 

ge Mendez puíèfíe em effeito o cjue 

lhe tinha dito,o Mitaquer lhe conce- 

deria tudo quanto lhe pediífe: & c? 

ifto fe deípidiraó hus dos outros,# ^ 

recolheo cada hum à lua eftancia,pot- 

ferem ja quaíi as onze horas da ll01' 

te,em que o quarto da prima Iczcí' 

bara de render,& os Capitães da gll3í 

da roldauão o capo ao íom dos f^]i 

eftromentos,como cuftumão e"1 

melhantes tempos. 

CAT. QXIX. 

Tyo ardil que forge Mendez,. d** 

para/e tomar o Castello, & do y 

Jaho que Je lhe deu, & do 

JucceJJo delles. 

Quelle dos tres Cap1^ 

rçgA taés Tartaros,de que a 

cras ^ca ^It:0> 

muyto aceito ao Mi 

ejuer general daq» f 

campo, lhe foy logo dar conta doS 

paííara com Iorge Mendez>& 

m 



Fernão Meneie^ TWa. 

iíro muyto mayor caio do q a coula 

Crtify era, & lhe diíTe c]ue o deuia de 

^ndar chamar, &ouuilo,porq qui- 

^lhe fatisfarião fuás razoes de tal 

^aneyra,que laçaria mão por ellas, 

Sue quando lhe não pare ceifem 

^n">5que pouco fe perdia niflo, & o 

Vaquer lhe pareceo bom aquelle 

^felho, & mandou logo recado ao 

^ 'leymay,que era o Capitão q nos ti 

n ja a Feu cargo,que nos leuaffe lá, & 

® o fez logo com muy ta preftezá. 

Ogando nós afsi prefos como efta- 

IaiTlos á tenda do Mitaquer,o acha- 

^emconíelho com todos os feté- 

4 

^ Capitães do campo,& íèria ja qua- 

^ duas horas deípois da meya noi- 

^e'elle nos fez gaíãlhadocom fem- 

jante afabel,porem graue & feuerò, 

P ^zendonos chegar para junto de 

) nos mandou logo tirar parte das 

eas em q detres em tres vinha- 

0s prefos, & nos preguntou fe que- 

^os comer,a que nós refpòdemos 

j' eJy>porqueauia ja tres dias qno- 

nao dauão, o que elle eftranhou 

uyto ao Tileymay, Sc o reprendeo 

nialgiías palauras,& logo alynos 

^ndou trazer dous pratos grandes 

arroz cozido, & ades de chacina 

ç 
as em talhadinhas, com que nós, 

taj 
0 necefsitados, nos metemos de 

tês tllaneyra^ue todos os circunftan- 

P*cc que moftrauao gofto de 

verem comer, & difíerao para o 

Kaquer,inda, fenhor, que os nao 

ndaras vir ante ty para mais que 

a lhe matares a Fome,por nao mor 

ertl â mingoa, como parece que 

llei'ade fer, não fizefte tão pouco 

que não folie ganhares eíTes noue ef 

crauos,que para te feruirem em Lã- 

çame te hão de fer muyto bós,& qui- 

çá que também para os venderes por 

mais de miltaeis,do qual dito hus <3^ 

os outros eftiueraõ entre fy graceja- 

do hum grande eípaço: Sc tornando 

de nouo a nos mandar trazer mais 

arroz,& feijões cozidos com bringel- 

las,nos rogou que comefíemos, porq 

íolgaua muyto de nolo ver fazer, o 

qualgoftolhe nos então demos de 

muyto boa vontade. Delpoisque ti- 

uemos comido tratou co Iorge Men- 

dez pela informação que lhe tinhão 

dado,do modo que fe teria no tornar 

do caftello, & lhe fez muytas pro- 

meíias de grandes honras,& rendas, 

& valia com el Rey,ou liberdade pa- 

ra todos noue, com outras muytas 

ventages de que nos encheo bem as 

medidas, porque lhe affirmauaque 

íè por feu meyo lhe Deos deífe aquel 

la vi&oria com que elle tomaífe vin- 

gança de feus inimigos como defeja- 

ua,& o fanguedos mortos eftaua pe* 

dindo,que elle o fizeífe em tudo quã- 

to pedií e femelhante a fy,ou ao me- 

nos,a qualquer de íèus filhos, de que 

o Iorge Mendez ficou hum pouco 

embaraçado, porque nunca lhe pa- 

receo que a couía chegaíle a tanto,Sc 

lhe relpondeo que daquellecafo elle 

nãodilíera mais a aquelle homem 

fenão que porventura diria como fe 

vtomafle o caftello leo vifie por feus 

olhos;mas que como foífe menham, 

elle o rodearia todo,&o veria muy- 

to bem, Sc então lhe diria o modoq 

para ifio fe poderia ter,da qual repo- 

ftao 
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fta o Mltaquer com todos os mais cangar na verdade da fuapalauM» fJ 

ficarao muyto fatisfeitos, Sc lha lou- 

uarao muyco, Então nos mandarão 

agafalhar em outra tenda junto d cila 

em que elle eftaua, onde pafTamoso 

quereftaua da noite com boaguar- 

aque fe teue fobre nós,A: Deos íabe 

quão atemorizados, porque bem fa- 

biamosque fe a coula não íocedeíle 

como elles deíèjauão,nos auião de fa 

zer a todos em cjuartos,porq acoufa 

de que fazem menos cafo he de ma- 

tarem vinte ôc trinta hòmes por va- 

lia de quali nada,ícm terem rei peito 

a Deos, nem á humanidade. Ao ou- 

tro dia,fendo ja paliadas as noue ho- 

ras,© lorge Mendez, & outros dous 

de nòs que lhe derão licença que le- 

uaíTecomíigo/orãoleuados por trin 

ta decaualo a ver o Caftello, Ôc def- 

pois de bem vifta a Fortaleza ôc o íi- 

tio delle, ôc o por onde & como íe 

poderia tomar,o tornarão aleuarao 

Mitaquer,quecom grande aluoroço 

o eílaua eiperando, ao qual elle deu 

relação do que vira, & lhe facilitou a 

tomada do caftello fem nenhum tra- 

balho.& com pouco rifeo, de que o 

Mltaquer ficou tão contéte que não 

cabia de prazer. E mandandonos lo- 

go tirar a todos noue a parce das pri- 

ioes que ainda tínhamos,que eraó as 

ferropeas dos pcis, ôc as cadeas dos 

pefcoços, nos jurou pelo arroz que 

comia, de tanto que chegafle ao Pe- 

quim,nosaprefentaraeí Rey, &cu- 

prirquato nos tinha prometido, fem 

faJta nenhua, ôc de nos paíFar logo 

difío hum formão afsinado com le- 

iras douro, porque pudeíTemos del- 

mandandonos vir de comer,nos ma- 

dou aíTentarjunto de fy, ôc nos fez 

outras muytas horas ao feu cufturnf» 

de que algum tanto ficamos fatisfei' 

tos,mas bem arreceoíõsdos defaftrcS 

da fortuna, fepor nollõs peccadoso 

negocio não focedeíle conforme 

perançaque o Mitaquer ja tinha 

cebida. Logo naquelle mefmo dia 'c 

tomou concluíacxcom todos os C^P1 

taés íobre a ordem que fe auia delCÍ 

no cometer docafle lo,déqueo lflI 

ge Mendez daua a traça Ôc era o 

líredo campo,por quem tudo 

uernaua, ôc fe cortou infinidade 

faxina paraíe entulhar a caua><* ( 

fizeraó mais de trezétas efeadas 

to fortes ôc largas cm que bem p ^ 

dião caber tres homens etnp^l 

dos,& ajuatouíe mais hílagrande ^ 

ma de ceílos ôc enxadas que fe ^ 

rão pelas cafas das pouoaçocs de p 

jadas,& a mayor parte da gcníe^ 

dou todo efle dia occupada em 'V1 

tareftas achegas neceííarias P*râ 

aia legumte em que le auia ^ 

aflako,& iêmpre o lorge Med~z 

dou a cauallo junto co Micaql,eí' 

muyto fauorecido d elle, com ^ 0„ 

dos enxergamos logo nelle,hnm 

no efprito &. oufania, tão 

dos dias atras,que efpantadosn°s^ 

Ha nouidade que víamos ncl^ã j* 

faltaraõ algús que mouidos dei a « 

ía mâ natureza que fofre muyc0 

cilas difíerenças, vieílem arn
j
Uf' y- 

rardclle dizendo a modo de c0íí^oS 

ra fe torcendo os fucinhos, q 

parece defte perro? ounôs por c 
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P^ito auèmos toclos amenham de fer 

k't0$em quartos, ou elle, fe lhe efttí 

negocio:fõcede como imagina,ha dd 

lef tamanha valiâcô eítes barbaros, 

^ nos auemos dé auer por honra- 

°s de o feruirmos toda nofla vida< 

outro dia, duas horas ante me^ 

j^aníao fom dos palosguindoes,que 

laõ os feuá atabules, & de outros 

^uytos eftromentosde guerra, que 

c^s vla5,todaa gete do campo toy 

P°íla í>ein ordenançá, repartida em 

cWe batalhas,de qiiç le fizeraó cinco 

'c7ras muy to compridas,& hua có- 

^âfileyraque na vamguardia,a mo- 

0 de meyá lúaCingia todo eftecá- 

f10) & nas pontas hião os gaftadores 

c°iti todaefta maquina de faxina,ef- 

Cactas,:ceítos,<& enxadas para vazaréa 

Cai'a,& a entulharematé ficar igual 

c^'a terra. Marchando tudo com 

ya ordem, chegarão ao caftelloja 

la claro, o qual nefte tempo eftaua 

^'ytofórnecido de g ente,& ornado 

c «Tiuytos eítendaries de leda, ôc 

£u'oés<&mpridos a Charachina.Lo- 

j?° eirt chegando, a primeyra lalua q 

f ^erão os de fora &t os de dçtro* íoyi 

e ^uytas frechadas, ôc de muytos 

,rre^eflôs de zargunchos,&de pe- 

?s>& de panellas de cal em pò,& ai* 

JUas de fogo,em que te gaitou quafi 

JeYà hora,ôc apos eita lalua, logo os 

, artaros langraraõ a caua por íeis ou 

ete?aentu.lhandoa.com muy 

ja Preftcza com faxina ôc terra, foraó 

°b° ás eícadas todas juntamente en- 

t
olWas ao muro,que ja ficaua muy 

0 uaixo por cauía do entulho, o Ior- 

Mendez foy o primeyro que íu- 

bio pelas efeadas, acompanhado de 

dous dos noíTos,cjue corno ampucos, 

hiao determinados de moiueiem^ou 

fazerem couía com qite íe.-íinalaiscj 

ôc prouue a noíTo Senhor que lhe ioT 

cedeo bem, aisi por fcieriiell.es osq 

fizeraó eita primeyra ent;ííidá, como 

por aruorarem o primeyro gtiiaò./k. 

que o Mitaquer com todos os mais 

que eítauãó com elle fícaraò taó ef- 

pantadòs que deziao hús para os ou- 

tros, íè o Rey deita gente cercara o 

Pequim como nos o cercamos, o 

Chim perdera mais deprella a lua ho 

ra do que lha nós fizemos perder.E 

fubindo logo nas coitas deites tres 

Portuguefes todos os Tartaros que 

eítauáo ao pé das efcadasso que tarrvt 

bem fizeraó com muy to esforço,afsi 

por terem leu Capitão diante, como 

por ferem de fua natureza quaíi tão 

determinados como os lapões, em 

muyto breue efpaço foraó encima 

do muro mais de cinco mil dos da 

nofla parte,os. quais com o impetoq 

íeuauáo fizeraò retirar os Chins, ôc a 

briga fc trauou entre hus ôc os outros 

tão braua, & tanto fem piedade, que 

em pouco mais de meya hora o ne- 

gocio ficou logo concluydo, ôc o ca- 

ftello tomado co morte de dous mil 

Chins & Mogores que eítauáo den* 

tro nelle,& dos Tartaros nao mais q 

até cento ôc vinte. Apos iíto l e abri- 

raó logo as portas com grades feitas 

&regozijosde muytos tangeres em 

final de vitoria. EoMitaquer com 

todos os Capitaes ôc gente nobre en- 

trarão dentro,os quais vendo a gran- 

de quantidade dos mortos que eita- 

tia ná 
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ux na praça do caftello,ficarão ainda dos, ficaraó bem tríftes & deícontcfl- 

anuyto mais eíparitados, ôc íem fa- 

zer caio dos feus que cambem alya- 

cabaraò,mandou queymar as bãdey- 

ras dos Chins, & embandeyrar o ca- 

ftello das fuás, com outra noua ceri- 

monia de tageres & feftas ao leu mo- 

do, ôc fez merces aos feridos, & ar- 

mou alguns caualeyros com infignia 

de húa manilha douro. Ifto acabado, 

que feria quaflà húa hora defpois do 

meyo dia,comeo dentro com alguns 

amigos & pnuados feus, em final de 

mayor triumfo. Ao Iorge Mendez 

& aos outros Portugueíes deu tam- 

bém manilhas douro, & os mandou 

aflentar junto de fy, & defpois q co« 

meo,fe íahio para fora com todos os 

que eftauão com elle,& mandou der- 

rubar todo o muro em roda, & def> 

• pois de fer rafo co chaó, lhe puferaó 

o fogo com muy tas cerimonias a mo 

do de triumfo de muytos tangeres ôc 

gritas, & o borrifou todo por cima 

com fangue,& mandou cortar as ca» 

becas a todos os mortos que na pra- 

ça eftauão,& aos feus mandou enter- 

rar^ curar os feridos,& ifto acabado 

fe aecolheo para a fua tenda cõ gran- 

de apparato de cauallos a deftro, Ôc 

porteyros de maças,& gente de guar- 

da, leuando lempre junto comíigo o 

Iorge Mendez a cauallo,& nòs osoi» 

to com todos os mais Capitaens ôc 

gente nobre a pè. E chegando á fua 

tenda,que,também eftaua com infig- 

nias de fefta, mandou dar ao Iorge 

Mendez mil taeis de merce, ôc a cada 

hum de nòs cento fomente, de que 

algus,quepreíumi ao de mais honra- 

tes por íè lhe ter menos reípeito q 

Iorge Mendez, por cuja induftria^ 

principiara ôc eneituara efte bó foc* 

ceifo,o qual foy caufã de Termos to- 

dos liures ôc poitos cõ honra em n°'' 

fa liberdade. 

CJT. QXX- 

T>o caminho que o Mitaquer fe\ 

dijle cafteilo de 5\(ixiamcoo W 

chegar ao arrayal que el He? 

dos Tartaros tinha fobre 

a cidade do TV 

quim. 

'' ■» é" 

Anto que ao outro di* 

foy menham clara,c0' 

mo aquy janão 

fazer, oMitaquer^' 

terminou de feguir;eLl 

caminho para a cidade do Pequi111' 

onde então el Rey eftaua,como 

ja fica dito, & pofto o campo na ot 

denançacom que cuftumaua dc 

minhar,abalou daquy âs oito hot^> 

ôc marchando a palio cheyo ao i°. 

dos feus eftromentos, íè foy alojal 

quaíl ao meyo dia a húa ribeyt'*11^ 

to freíca, ôc de grandes pumaref ^ 

muy ta fruyta, em algus dos q llí,Srf 

uia caías nobres que deuiao dc _ 

quintas,mas tudoja deípejado & c 

gente,nem fato,nem gado,nem 

lã algúa de que cftes barbarospi] 

íem lançar mão: ôc paííada a <l'r^ 

da calma,que feria quaíi ás tres . 

ras,fe leuantou íeguio Teu & 



jK & com meya hora de noite fe 

®y alojar em húa boa pouoaçaò q 

eítai)a a borda do rio,por nome Lau- 

t|niey>a qual cambem achamos Tem 

fcce,porque toda a terra eftaua defa- 

sada com medo defte cruel barba- 

J,°Slie a nenhúacoufa perdoaua né 

aL,a vida . Ao outro dia,íendoja me 

clara,efte exercito tão cruel ôc 

J.a° barbaro como o feu Capitao,pòs 

j(°§° á pouoaçaõ,& a outros muytos 

^'S^res mnyto frefeos, que ao longo 

lii 

no eftauao, o que também ca 

J'° em forte a bum campo chamado 

UftiXay, de mais de féis legoas em 

0cS& muyto plano,todo de femen- 

j -v fas»que a efte tempo eftaua menos 

^ meyo Tegado, & tudo o mais do 

§°que nclle eftaua ainda por fe- 

| r>S(ue era a mayor parte, foy con - 

do fogo de tal maneyra,que 

f°r 011 nc^e cl116 foíTe 

3^
s e'ta em cinza. Acabada efta obra, 

fc í de quem a fez, o campo 

fiar dacluy todo, no t|ual aue- 

j^enta & cinco mil decauallo, 

^ os mais ficaraõ mortos, afsi 

Can°.^ada de Quanfy, como na do 

fÇll .de Nixiancoo, & feguindo 

fe fattlinho,chegou a húa íerra que 

0l] 
arnauaPommitay, onde fealo-< 

.a ^SUella noite, & ao outro dia pe- 

m enham fe partio, caminhando 

dc ^ fanto mais apreflado para po« 

(]ljç
c Sar com de dia ao Pequim, 

eradaly fete legoas, & chegado 

li[ja
res ^°ras defpois do meyo dia a 

*itau eyra ^Ue ^ c^âmaua Palem- 

liq. >0 veyo aly receber ao caminho 

Capitao Tartaro com obra de 

Fernão Mende^Pintol 

"tento de cauallo,o qtial atila ja dous 

dias qtie aly o eftaua efperãdo, & lhô 

deu hfia carta dei Rey que trazia pa« 

ira elle,a qual elle eftimou muyto, & 

a recebeo do que lha trazia cõ grade 

cerimonia de cortefias. Daquydefta 

ribeyra até o arrayal dei Rey, que 

podiaó fer duaslegoas^aminhou c5 

a gête fora da ordenança que ate aly 

trouxera,afsi por fe não encontrar co 

â muyta que pelos câminhos em ma 

gotes o eftaua eíperando,como tam- 

bém pela outra que os íenhores tra- 

rão comfigo, a qual era tanta q to- 

dos os capos craõ cheyos delia, íèm 

auer couía que pudelTe romper por 

nenhum caminho, & chegados afsi 

com efta ordem,ou antes deíòrdem, 

ao caftello de Lautir, q era o primey- 

ro forte de noue eípias que tinha o 

campo, em que auia húa grande for- 

ça de foldados,achamos ja nelle hum 

príncipe filho dei Rey da Perfia cha- 

mado Guijay Paraõ* o qual el Rey 

aly tinha mandado paraleuar o Mi- 

taquer coníigo. O Mitaquer chega- 

do a elle, que o eftaua efperando â 

entrada do caftello,fe deceo do caual 

lo em qne hiâ,& tirou da cinta o ter- 

çado que leuaua,& lho offereceo em 

joelhos, beijando primeyro a terra 

cinco vezes,que he cerimonia de cor- 

telia vfada entre elles.O príncipe lhe 

fez muyto gafaíhado, ôc com fem- 

branre alegre lhe deu os parabés da 

honra ôc fama que ganhara na toma- 

da de Quanfy, ôc apos ifto fe retirou 

atras dous ou tres paftos com outra 

noua cerimonia, Ôc leuantando a voz 

com húa falia ja mais ifenta, como 

querri 

L 
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quem reprefentaua á peíToa do Rey ros & defentoados eftromentos, &* 

cm cujo nome vinha,lhe diíTe: Aquel 

íe,a quem a boca do meu roftobeija 

continuamente o rico quimao dofeu 

veftido,o qual por poder de grande- 

za íenhorea os cetros da terra, & as 

ilhas do mar,te mãda dizer por mim 

íeu efcrauo,c|ue a tua honrofa vinda 

feja tão agradauel diante da fua pre- 

íènça como a doce menham do ve- 

rão,no qual o banho das agoas frias 

mais fatisfaz noífa carne, & que fem 

nenhúa detença te apreílès a ouuir a 

fua voz, &que nefte cauallo ajaeza- 

do do íeu tilòuro te leue junto comi- 

go,porque fiques igual na honra cos 

mayores da lua corte, & conheção os 

que te virem yr defta maneyra, que 

es tu membro forte aquém o agro 

das armas dà tal galardão. O Mita- 

qiier proftrado por terra, côas mãos 

aleuanradaslhe refpondeo, cem mil 

vezes feja trilhada minha cabeça co 

calcanhar doleu pés paraquea diuifa 

da fua pegada abranja a todos os da 

minha geração, & fique por timbre 

de honra ao meu filho mais velho, õc 

caualgando então no cauallo que efte 

príncipe lhe dera ajaezado com arre-, 

yos douro,que dezião que era da pef 

loa dei Rey,le pos â fua mão direy- 

ta,& começarão a caminhar có grã- 

difsimo apparato & majeílade, de 

muytoscauallosa defiro,&porteyros 

com maças de prata ao noífo modo, 

& húa guarda de feifeentos alabar- 

deyros,de que a mayor parte eraó de 

cauallo, & quinze carretas com ata- 

bales de prata, os quais juntos com 

outra muyta quantidade de barba» 

zião tamanha matinada,q nãoamil 

quem fe pudeffe ouuir com elles, # 

em toda a diílancia deíle caminh0') 

feria quaíi delegoa & meya,era tan- 

ta a gente de cauallo que não au13 

poder romper por parte nenhúa.Cf>e 

gando o Mitaqucr com efte triu 

aosprimeyros vallos doarrayal, n°s 

mandou a nòs por hum homem ^ 

para o dopo da eftancia onde tifl»* 

o íeu apoiento, & nos diffe qt»c'10 

outro dia mais deuagar nos apre^n" 

taria a el Rey,onde fomos bem 

falhados, & prouidos do necefl3110 

muyco abaftadamente. 

CATJ. CXXL 

Da manejra que o Alitaque? ^ 

leuou para nos aprefentar a el K. 

<&■ do que vimos ç> 

antes de chegarmos d 

vello. 

Efpois de auer 

ze dias qerarIl0S.v3| 

gados 

húa quarta fy 

menham, eltt 

quer nofTo general nos mal\ 

mar á fua tenda onde ent^o 
breS' 

acompanhado dalgus honies fl ^ 

perante os quais nos diíTe,a ^ 

a eftas horas,eftay todos Pr fO" 

vos cu cumprir o que vos teIV quei* 

metido,que he verdes a face «r 

le que temos por fenhor,<* ^co, 

ce que vos foy feita por meuf r ^ 



Fernão Mende^ Tinto. 

JUntanaentè corri a liberdade que vos 

e concedida,alcancey eu oje por hõ- 

muyto grande aos peis da íua ca- 

cy|"a, a qual vos affirmo em boa 

Jruade que eu eftimey tanto por a- 

°r de vos como a tomada de Ni- 

réfnCj0,d5 ^ue ^ direys %"a Cou^> 
0rues tão ditoíos queíe ves prç- 

r^nte* E lembrouos que eftimarey 

^uyto lembraruos lá neíla terra 

L°
Cabo do mundo onde me dizeis q 

f0^
s honras,que vos confeflb que eu 

(j0 °SUc neíTa parte vos fico deué- 

a. 
nillyto mais do q me vós deueis 

„ y,Tl5a q nòs todos noue nospro- 

C avoíTa pátria,que compri eu com 

0 co minha palaura,& que fuy niíTo 

,.° Pontuai que quiçá deixey de pe« 

lr°utra couíà a el Rey de mais meu 

!}r°Uçjto,porlhemoítrar que íó de- 

* teria mais gofto,a qual me elle lo- 

^. ^ncedeo, com moílras de tama- 

ÍÒl] 

1 

ftratn 

(j ^0s no chão, & com as cortefías 

faõ s atao boanoua,refpõdemos, 

tés parnan^as>'enhor,as merces q nos 

. e;^que querertas agradecer co 

cufti aurasoc°mp a gente do mundo 

ent-'
rna de fazer no tempo dagora, 

%ie ClTl0S ^ue ícra ma's *ngracidão 

Hlç 
Verctadeyro &deuido agradeci- 

aCçr
t0'Por onde nos parece q o mais 

° ^e"c'° metid0 na 

a li HUe Deos em nòs pos. E ja que 

Hg0 ^0a nos não ferue para ifto,pois 

formar palauras que fejão 

gac-*
Cs de Satisfazer a tamanfia obri 

°Corn° efta em que todos te e- 

tinií 
0s>^eruirnoshade pedirmos con 

gCft
a^cnte com muytas lagrimas & 

1 °s a aquelle Senhor qire fez os 

'44- 

ceos & a terra,o qual por íua infinita 

bondade & mifericordia quiz tomar 

a íeu cargo pagar pelos pobres aquil- 

lo a que fuás fracas forças não-pode 

chegar,que a ty & a teus filhos de ta- 

manho conhecimento da fua verda- 

de que por elle mereças ter parte nas 

fuas promeflasdefpoisque nefta vida 

viueres muyto largos annos, Entre 

os homésque então acompanhauão 

o Mitaquer, eftaua hum por nome 

Bonquinadau, homem ja de dias, ôc 

dos principais fenhores doreyno, ôc 

que aly era Capitão da gente eftran- 

geyra,& das badas da guarda do ca- 

po,a quem fe tinha mais reípeito q a 

todos os outros que eílauao prefen- 

tes: efte,quando ouuio a nofla repo- 

fta, pos os olhos no Ceo & difiro 

quem pudeílè preguntar a Deos pela 

declaraçaó defte fegredo,a que o no£ 

ío pobre entendimeto não pode che- 

gar, que porque caufa quiz que gen- 

te tão aueíTa do conhecimento da 

nolTa verdade reíponda afsi impro- 

uiíòcom híía doçura de palauras tão 

agradaueisaos ouuidos,que vos affir- 

mo que eftou em dizer, ôc quafí que 

a iflo poria a cabeça, q ue da conta de 

Deos & do Ceo fabem mais dormin- 

do,que nós todos efpertos, donde fe 

pode infirir que terão entre fy facer- 

dotes que entendão do que vay das 

eftrellas para cima múyto mais que 

os noílos bonzos da caía Lechune: a 

que os outros reíponderaò^tem voílà 

grandeza tanta razão no que diz,que 

quaíi deuemos todos ter iíTo por fé, 

pelo que nos parece que fora muyto 

acercado não os deixar yr defta terra, 

porque 

L 
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• porque nos puderao, como meftres, 

iniinar o q fabem das coufas do raú, 

do. Aifto refpondeoo Mitaquer, af- 

firmouos a todos que por nenhú ca- 

foofaçael Rey, ainda que poriíío 

lhe dem o tifonro da China, porque 

fe o fizefíe,feria quebrar a verdade de 

Tua palaura, com que fe perderia to- 

da a reputação da lua grandeza, pelo 

qual he eículado tratar de couías que 

nao podem fer,nem he bem q fejão: 

& voltandofe para nòs nos difle, vos 

outros ideuos muyto embora, & a 

menham a eftas horas eftay preftes 

para quando vos eu mandar chamar, 

& com ifto nos fomos todos tão con- 

tentes quãto era razão. Ao outro dia 

às horas que nos difle, nos mandou 

à tenda noue cauallos bem concerta- 

dos,nos quais caualgamos, 8c nos fo- 

mos á fua tenda, & elle fe pos num 

piambre, que he como andas entre 

nós,o qual leuauão dous cauallos cõ- 

bos jaezes,& hia todo cercado em ro- 

da dos feus íêííenta alabardeyros, co 

feis pagés bem vertidos,em quartaos 

brancos, & nòs os noue hum pouco 

atras em nofíos cauallos,& toda a ou- 

tra mais gente a pé, 8c leuaua feusef- 

rromemos de eftado,que de quando 

em quando tangiaó, fem outro mais 

faufto nem apparato algum,& deita 

rnaneyra abalou para onde eftaua el 

R,ev, o qual eftaua apolentadona- 

quelle grande 8c íumptUofo edifício 

da Nacapirau, a cj os Ghids chamao 

KaynhadoCeo, de que atras ja fiz 

menção no capitolo cento 8c dez. E 

chegando âs primeyras tranqueyras 

do dopo dei Rey, que fe chamaua 

^Peregrinações cie 

Xuxiapom, fe deceo do piambre, & 

todos os mais com elle para fallar ao 

Nautaraó,& comalgúas cerimonia5 

gentílicas lhe pedio licença para en- 

trar dentro, o qual lha concedeo- & 

íubindo o Mitaquer outra vez no 

piambre, entrou co mefmo faufto <] 

leuaua deftas portas para dentro,on- 

de o nós íeguimos a pè,& chegou 

hua varanda rafa muyto compr'"'1' 

na qual eftaua hua muyto 

fomma de gente nobre,aly decenoO' 

fe outra vez do piambre, nos dilieS 

aly o cfperaíTemos,porque hiaiab 

íé eftaua el Rey cm tempo para 

lhe pocier fallar,& aly ficamos toa^ 

porefpaçodequafi hua hora. 

meyo tempo,vendo algús dos noo 

que eftauao na varanda, queefíl! 

nòs eftrangeyros, & gente que a,n ✓ 

aly não tinhão vifto, nos c^an^J1<r 

para dentro, & com muyto ga 

r"*" —— /- y. 0(i* 

do nos aílentaraó junto comug > 

deeftiuemos hum grande e^Pa^ra{-) 

do voltear hús trejeitadores & c^5 

de que elles faziao muyto calo, ^ 

nós muyto pouco, afsi pelos 

tendermoSjComo po%nos P3,c^fltjo 

muyto frios & deíengraçados- f 

ja paílada quafi húa hora,oMifaH^ 

tornou de là dentro,& trouxe c° l0 

go quatro moços pequenos & s 

iermofos,vertidos em húas 

compridas de giroes verdes & ^ 

cos,& íuas xorcas douro nos p ' l 

quais toda a gente fe lcUáto11 e 

& tirando os treçados que 1 l.',í 

cintas os puferaò no chão, 

r " tefia^T 
noua cerimonia de cortefr1 

pareceo muyto-bem,dizedo p S; 
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*j»s, faíy hincane midoo patinau mos em húa grande fala demadeyra 

'corem,que q uer dizer,cem mil an- 

£0s viua o fenhor de noííàs cabeças* 

cftando nòstocjosja nefte tempo 

varados por terra, cos roftos no 

la°,hum dos moços nosdifle com 

°£ iíènta & bem entoada, alegray- 

r°s homens do cabo do mundo por 

^chegada a hora de voílo defejo, 

^ fjue vos lera concedida a liberda- 

S° Mitaquer q aquy eftávospro- 

|etconocaftellode Nixiancoo, er- 

^leyvoflas cabeças do chão,& leua- 

y as mãos ao Ceo, dando muytas 

as^aS a° ^en^of S efmaltou; as eftrel- 

h na noite quieta de nofio defcaco, 

^^perniitio por fy fó, fem mereci- 

da0 ^e carne nenhúa, auer nefte 

fç 
e^° c[uem em feu nome libertai' 

% a Pe^oas) a c]ue todos a'sl co- 

did" uam°s ptoftrados no chaó 

<e!,.os?cl°d itodolingoa que nos 

. ai,ajchegue a noíTa ventura a feu 

^°sr í no^as Cabecás, a q os mo- 

c(fe ? Põderaõjconcedauos o fcnhor 

tQm de riqueza. 

CA T. CXXll. 

Qn ftS ^UC v*mos chegamos 

e elT\ey dos Tartaros efla- 

Ua>&- cío que paffamos 

com elle. 

Stes quatro moços 6c O 

Mitaquer q era o q nos 

fâj guiaua,paílãraó daquy 

ZJp j por hum corredor ar- 

mado fobré vinte & 

asde bronzo, & delle entra» 

D 

como terecena, na qual eftaua muy- 

ta gente nobre3em que auia alguns c- 

ftrangeyros Mogores & Periios,Ber- 

dios,Calaminhás,& Bramaasdo Sor^ 

nau Rey de Siao, E pafíada efta ca*» 

la,em que não ouue detença de ce- 

rimonia nenhua, chegamos a outra 

que fe chamaua Tigihipau, na qual 

também aUiaoutfa grande foma de 

gente, porem efta eftaua armada, & 

toda em pé, a qual pofta em cinco 

fíiey.rás tomaiia todo o comprimen- 

to da caía, ôc toda efta gente tinha 

íeus treçados guarnecidos de chapa- 

ria douro póftos ás coftas. Aquyde-* 

tiueraó o Mitaquer hum pouco, fa- 

zendolhexom muytas cerimonias 

algúas preguntas, õc dandolhe jura* 

mento íobre as maças que os quatro 

moços leuauão, o qual elle tomou 

em joelhos, beijando o chaó por tres 

vezes, Ecomiftolhe deracS entrada 

por outra porta que eftaua*defron- 

te, ôc chegamos a hum grande ter-« 

íeyro feyto em quadra como crafta 

de conuento, no qual eftauão qua- 

tro fileyras de eftatuas de bronzo 

em figura de homens a modo de 

jfaluagens com maças, & coroas do 

mefmo,porem tudo cozido em ouro, 

os quais ídolos, ou gigantes, ou o 

que quer q eraó,tinhãodaltura vinte 

& fete palmos, & feys de largo nos 

peytos, eraó nos fembrantes afíaz fe- 

yos & malaíTombrados, co cabello 

crefpo,& feito em grenhas a modo 

de cafres,& pregútando nòs aos Tar- 

taros pela íignifícação daquellas figu- 

rasanos diíTeraò que eraó os trezetos 

T & fefíen- 
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& feíTenta dèoíès qi;e fizeraô os dias na hua grande cftatu.a de prata deita- 

do anno, parhque* em todos elles a 

geote continuamente os veneraílê 

pelo beneficio da criação dos fruyros 

que nelles a terra produze, os quais 

o.Rey Tavraira aly trouxera dc hum 

grande templo chamodo Angica< 

íiioy que tomara tia.cidáde Xipatom 

na eapclla dos jazigos dos Reysda 

Ch in a p a r a t riu m p h ar delle sq u ando 

íe embora tornaífe paratoterrapor 

quefe foubeífe por todo o mundo 

que a pefar da Rey da:Ch ina lhe oâw 

tiuara os íeus deofes; Nefte terreyro. 

que digo entre hum laranjal que no1 

meyo delle eftaua, cercado de hua la-» 

tada de era, & alecrim, ôc rofeyras, 

com outras muytas diueríidades de 

cruas & flores que não ha neftanoíía- 

Europa, eftaua hua fantaftica tenda 

armada íobre doze balauftres de pao 

de canfbra, enxerido cada hum dei-: 

lesem quatro troços de prata a mo-* 

dode cordoes de frades, mais groí- 

fos que hum braço, dentro da qual 

tsenda eftaua hua tribuna raia a mo- 

do de altar, guarnecida toda em ro- 

da de folhagem de ouro muyto fino, 

com hum guardapooporcimaamo 

dode íobreceo, marchetado de muy- 

tas eftrellas dc prata,& co Sol,& Lua, 

&algíías nuucs, huas brancas, & ou- 

tras da cor daquellas que apparecem 

quando choue,todas leitas de efmal- 

te,com tanto artificio, & tanto ao 

natural, que quafi íe enganauao os 

olhos com ellas, parecendolhe que 

Crazião agoa, Sc tudo o mais muyto 

perfeito,aisi na proporção como na 

pintura«No meyo defta tribuna efta- 

da em hum leytó do meíino, ql,e'L 

chamaua Abicaunikncor, que quf 

dizer,deosda faude dos Reys,que w 

bemfe tomara no templo de^ Aflg1' 

camoy de que atrazfiz menção, 

redor defta eftatua eftauão trinta. ^ 

quatro idolos,do tamanho de nlCl11 

nos de cinco até íeis ánnos.poftos to 

dos por duas fileyras em joelhos, ^ 

com ambas as mãos leuantadas p3 

ella como que a vcneratiao, Sc 1°^ 

â entrada da tenda eftauão qu3íf^ 

moços muyto gentishomens, ScrlC^ 

mente veftidos,què com feus ençe 

farios a rodeauâb por fora de d° 

em dous, os quais ao fom 

pancadas que íe dauão cm hp^1 1 

fe proftrauão por terra, Ôc te 

fauão hus aos outros, dizédo em ^ 

alta, como quem canta entoado, ^ 

xapu alitau xucabim tamy 

pani maguo, que quer dizer, 

atynofto brado aísi como c| 

fuaue>porq nos ouças. Em gu
f
ar 

fia tenda eftauão feflenta ^ ^ 

ros q afaftados hum pouco dei 3 

cauão toda em roda,os quais e ^ 

veftidos de couro verde efeo'da ^ 

íuas celadas ricas ôc bem laura 3 ^ 

cabeças, o que tudo junto ei3 a. 

efpeótaculo aflaz fermofo Sc í0 

de magaftade. Pafiadoefte 

entramos noutro 
apofento err» 4 

quatro cafas muyto ricas ôc 

certadas, nas quais eftaua n1l,^ec(' 

te nobre,afsi de naturais c0^° V 

trangeyros. Daquy Pa^~ant ° o5qii3' 

diãte,íeguindò o Mitaquer ^ ^ 

tro moços,chegamos á porta ^ 



grande fala terrea, fabricada ao mo- 

d° de igreija, na cjual eftauão íeys 

P°rreyros de maças,quecom hua no- 

la cerimonia que tiueraó co Mita- 

Sllcr, nos meterão a todos dentro, 

et£darera entrada a outra nenhúa 

Wo;a. Neila caía ertaua efte Rey 

artaro acompanhado de muytos 

Príncipes &íen iores,& capitaés na- 

Jr;us & ertrangeyros, entre os quais 

p uao os Reys de pafua, Mecuy, 

apimper, & Raja Benão, & o An- 

lciacoray, d outros Reys mais, que 

P°r todos faziao o numero de qua> 

j. r^c'os quais vertidos de vertiduras 

tá?'& c^e fefta>cftauão todos allen- 

, os ao pc da tribuna, afartados 

eI'adousou tres partos: & ao lon- 

^llahum pouco mais afaftadas 

to f1'^0 trintâ ^uas colheres muy- 
^ Clmolàs, que tangendo em dif- 

^rcntes eftromentos, faziao híia mu- 

hpn^muyco Para folgar de ouuir, A 

°a dei Rey ertaua encima no 

de ? »SUC era a tribuna, cercado 

çfl. °~Ze 1Tieni"os que ao re^ar delle 

<**oem joelhos, com fuas maças 

r° pequenas a modo de ceçros, 

a°s oníbros, logo mais atrás 

O mo<ra muyto fermofa, Sç 

°l r'camente veílida, que com 

em no ° abanaua dc quando 

t3q^llan^°5a qual era irmam do Mi- 

ta jIei n°fío general,& muyto acey- 

• efRey, 

â ^uianl- 

tode 

ade de quarenta annos, de efta- 

Fernao Mcndc> Tinto. 

a 1 r> gtiicia^cc muycu accy- 
e J\ey, por cujo meyo elle ti- 

> tair,anha valia & tamanho no- — I { p    —— — — W • ■ W 

o exercito. El Rey feria «e 

i 4 ^ | ^ * | ' 

bett.C°niPrjda,& de poucascar 

a iombrado^inhaabarba 

carnes, & 

curta, 

i ^6 

&com bigode.s à Turquefca,os olhos 

algum tanto achinadosj de alpeito 

feuero & graue,vertido em hum qui- 

mao roxo a modo de opa, recama- 

do de pérolas, & nos peis húas alpar- 

cas verdes, lauradas de ouro de canu- 

tilho guarnecidas das mefmas pero^ 

las, & na cabeça húa celada decitim 

íoxo.com húa borda de diamantes 

& rubins entreííachados huns pelos 

outros. -Antes de chegarmos a elle 

dez ou doze partos, fizemos nofla 

corceíia, beijando o chaõ tres vezes 

com outras cerimonias que os in- 

terpretes nos iníinauao; El Rey man- 

dou então que ceflarte a mu fica 

dos eftromentos, Sc dilíe ao Mica-' 

quer, pregunta a erta gente do ca- 

bo do mundo fe tem Rey, & como 

fe chama a fua terra, & qUe diílan- 

cia auerá delia a erta do Chim em 

que agora ertou, a que hum da nof. 

íà companhia em nome de todos re£ 

pondeo, que a noíía terra fe chama- 

ua Portugal, cujo Rey era muyto 

grande,poderofo, &rico,& que dei- 

la a aquella cidade do Pequim aue-' 

ria diftancia dc quaíi tres annos 'de 

caminho, de que elle fez hum gran- 

de efpanto como homem que nao 

tinha erta maquina do mundo por 

tamanha, & batendo tres vezes na 

coxa com hua varinha que tinha na 

mão, & os olhos portos no Ceo co- 

mo que daua graças a Deos,dirte alto 

qtodos o ouuirão,Iulicauão julicauao 

minaydotoreu pifinão himacor da- 

uulquitaroo xinapoco nifando hope- 

rau vuxido vultanitirau companoo 

foragrem liupuchiday purpuponi 

T % inncau. 
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hincau, que quer dizer, ò criador, ò 

criador de todas as coufas qual de 

nós outros pobres formigas da terra 

poderá comprender as marauilhas da 

tua grandeza? fuxiquidane,fuxquida- 

ne,venhão cà,venhão câ,& acenando 

com a mão nos fez chegar até os pri- 

meyros degraos da tribuna onde os 

quatorze Reys eftauão alfentados, & 

nos tornou a preguntar como home 

eípantado do que tinha ouuido, pu- 

cau.pucau? que quer dizer quanto? 

quanco? a que relpondemos o meí- 

mo de antes, que quafi tres annos de 

caminho, a que elle tornou a dizer, 

que porque não vínhamos antes por 

terra que auenturarmonos aos traba- 

lhos do mar? a quefè refpondeo que 

por a terra fer muyto grande,& auer 

nella Reys de diuerfas nações que o 

não conlintirião, a que elle tornou, 

que he o quue vindes bufcar a eílou- 

tra,porq vos auenturais a tamanhos 

trabalhos? & declarandolhe então a 

razão difto pelas melhores & melhor 

enfeitadas palauras que então o cor- 

rerao^fteue hum pouco íufpenfo, &c 

bulindo tres ou quatro vezes com a 

cabeça di(Te,para hu homem velho q 

eftaua junto delle,conquiftar eíla gé- 

te terra tão alongada da fua patria,dâ 

claramente a entender que dewe de 

auer entre elles muyta cubiça Sc pou- 

ca juftiça, a que o velho, que fe cha- 

mau a Raja Benão, refpondeo, afsi pa 

rece quedeue íer,porque homésque 

porinduftria & engenho voão por 

cimtt das agoas todas,por aquirirem 

o que Deos lhes não deu,ou a pobre- 

za nelles he tanta que de todo lhes 

faz efquecer a fua patria,ou a vay^3' 

de,&a cegueyraque lhes ca ufa af11*1 

cobiça he tamanha que por ella nej 

gãoaDeos,&a íeuspays. Da qtia 

répofta algús dos que eftauão pre' 

fentes,fegundo delles infirimos, m°* 

tejaraó algum tanto com alguns 

toscortefaós ôc galantes, de queci 

Rey goftaua muyto. Então torn^ 

rão as molheresa tocar leus eftrorfle' 

tos,em que fe gaílou mais algup011" 

co efpaço,& el Rey fe recolheo p*ri 

outra caía fó com as molheres 

tangião,& com a moça que o auanâ" 

ua,fem nefta volta entrar homem 

nhum. E chegando hum dos à°lZ 

meninos que trazião os cetros 

Mitaquer,lhe diíle da parte deU'a,Jl 

mamqueel Rey lhe mãdauaql,e ^ 

não folie, o que elle teue por 

muyto grande,por lhe fer dado o 

cado perate aquelles Reys 8c 1^ r 

rcs q eftauão na cala. E com ift°' 

cou aly, & nos mandou q nos j0^ 

mos para anoííatenda, porque ^ 

teria cuydado de fazer lembraflÇ3 

nós ao filho do Sol, 

£AT. (XXlll 

(jomo eíle%ey Tarfyro 

o cerco que tinha posto a cm 

Tequim, &-Jej'oy parajt*a íe 

do quefe^ ate chegar & e 

5WSÈ51 ja 

tres d.as qtie c»" 

| chegados a efte js 

yal, dentro dos q^ 
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?Uc combates & efearamu- no campo, & dar Fogo ao arrayal: ôc 

^as entre oscercadores & os cerca- 

os>&dous aílakosa efcala vifla, a q 

0s de dentro refiftiraò valeroíamen- 
fA 

^) c°mo homés determinados, ven- 

? e^e Rey Tartaro quanto ao re- 

^esdo cjue enydara lhe tinha fòcedi- 

Queila emprefa,em que tinha ga- 

ati° tanto de lua fazenda, pós o ne- 

pcioem coníelho geral, para o qual 

^ra° juntos todos os vinte ôc fete 

e)'s que aly tinha comíigo,& muy- 

s príncipes & lenhores, com a ma- 

^0r parte dos Capitacs, & nelle Te a A 

iie|C°U ^Ue v^° ^er Ja entra^a dein- 

& os campos começarem ja 

r, e a^agar) & as agoas dambos os 

•,,Sv'[emcom nto impeto ôc força 

te A tla^aoja' desfeito» a mayorpar- 

^ °s vallos&tranqueyras de todo o 

^y^lj&juntaméte ferlheja morta 

ta ^
ta g^ite de doença,& ella yr cm 

crecimento, que não auia dia 

ç naò morreflem quatro & cin 

^ homens, ôc a falta dos manti- 

i^nt°s fèr tamanha,que os Gapitaes 

0s P°dião fuftentar as mefas, nem 

cj;ii|
lla^os, q de reção para iíTo lhes 

>a °j e,â° baftanteS para a menor 

d,,C §ente baixa,lhe era forçado 

t0cio
ltar 0 cerco,ôc yrle antes que de 

franco innerno,porque fe ef- 

dei 
c alY mais,corria rifeo dc íe per 

b0a's ^as razoás-ouue el Rey por 

Jl > & determinou de fazer o que 

to ç c°n'clnauãó, inda que era muy- 

(Ifc UCra *ua vontade, por enten- 

di, JC cía a^si neceflario E man- 

K', c °^° embarcar toda a gente de 

todas as munições que auia 

cllelcpartio por terra com fós tre- 

zentos mil de cauallo,& vinte mil ba- 

das» E feita a conta de toda a gente 

que era morta, fe achou pelas Más 

dos Capitaês,que eraó quatrocentos 

ôc cinquenta mil homés,de que a ma 

yor parte morrera de doença, ôc tre- 

zentos mil cauallos, ôc feflenta mil 

badas, que fe comerão em dousme- 

fes ôc meyo que tiuerao de efterili- 

dade. De maneira cj de hu coto &c oi- 

tocentos mil homés com que partio 

do íeu reyno para cercar ella cidade 

do Pequim, lobre a qual eíletie íeis 

mefes ôc meyo,!éuou menos fetecen- 

tos ôc cinquenta mil,os quatrocentos 

ôc cinquenta mil que morrerão de 

peite,fome,ôc guerra,Ôc trezentos mil 

que fe lançaraó cos Chins pelo gran- 

de Toldo que por ifíb lhes dauão, a 

fora outras muy tas ventagés de hon- 

ras & merces de dinheyro que lhe fa- 

zião continuamente. E nao lie ifto 

muyto de efpantar, porque a expe~ 

riencia nos tem moftrado que iíto ío 

tem muyto mais força, que todas as 

outras coufas quantas câ na rerra po- 

dem obrigar os homés. Partido eíle 

Rey Tártaro defta cidade do Pe- 

quim hua legúda feyra dezafetc dias 

do mes de Outubro, com los trezen- 

tos mil de cauallo (como atras difie) 

;dos feiícentos mil, que trouxera com 

figo, eíTe mefmo dia ja quaíi noite le 

foy alojar a hua ribeira que fe cha- 

mau a Quay tragum, ôc ao outro dia 

hua hora ante menhã, tocando muy- 

tos tábores ôc pi faros, Sc outras nwy- 

tas diucríldades de inftrumétos gucr- 

T 3 reiros 
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íeyros ao fetl modo,o campo foy po- 

fto na ordenança que lhe era dada, 

mandando diante ieiis atalayas, Ôc 

corredores, & ordenando Capitaens 

da vanguardia,& teuguauxés,quc he 

outro modo de força que elles cuftu- 

mão leuar detrás de toda abagage, 

& gente de feruiço, com que o cam- 

po caminha muyto mais lègtiro do 

que fe cuftumâ entre nòs, ôc marcha- 

do com cila ordenança, chegou ja 

quafiá vefpera a húa cidade que le 

chamaua Guijampee, a qual achou 

de todo defpejada, ôc como a gente 

repoufou húa hora& meya, que era 

o que tinha por regimento, íèlcuan- 

tou daly o campo, ôc tornou a mar- 

char com paííocheyo, ôc fe foy alo- 

jar ao pé de húa grande íerra quefe 

dezia Liampeu, donde também fe 

abalou logo no quarto dalua. Com 

efta ordem caminhou dezaííete dias 

a oito legoas por dia, ôc no cabo dei- 

les chcgou a húa boa cidade por no- 

me Guauxitim, de dez ou doze mil 

vezinhos, na qual foy aconfelhado 

que le proueííe de mantimentos,por 

quejaentão hia muyto falto delles. 

E para ifto fecometeo a cidade toda 

em roda a efcalla vifta, ôc achando 

nella fraca reíiftencia, em pequeno 

efpaço foy entrada & metida a faco, 

com hum cruel eftrago dos mifera- 

lieis moradores delia, de que nosoS 

lioue companheyros andauamos co- 

mo pafmados. E defpois de tudo fetf 

coníumido ôc porto por terra, afsi 

com ferro como com fogo, ôc o ar- 

rayal largamente prouido de muy- 

tos Ôc bons mantimentos, fe parcio 

Terigrinaçoes de 

húa hora ante menham. E 30011"° 

dia paííàndo â vifta da cidade ^ 

Caixiloo, a nao quiz cometer, poí 

íer grande ôc forte, afsi por íitio # 

fortificação,como por ter labido^ 

eftauão dentro nella cinquenta 

homens, em que entrauáo dez W 

Mogores, ôc Cauchins, Ôc ChtW 

paas,gente mais determinada & Pra' 

tica na guerra que a da China. 

iando daquy para diante chegou , 

os muros de Singrachirau, que r 

os de que atras diífe que diuidernf 

tes dous impérios da China ôc da- 

taria,& não achando nelles reíifteI^ 

cia aígúa fe foy alojar da outra bafl 

da em Pamquino^que era a pr'IllC's 

ra cidade fua, que eftaua tresleg0^ 

defte muro de Singrachirau,& ao, 

trodiachegoua Xipator ortd^ , 

pidio a mayor parte da gente- fc ^ 

lè detendo aquy mais que í°s ^ 

dias em que acabou de negocea* 

tisfaçoés ôc pagas de foldos,& e*e^ 

çoés de juftiça em alguns quc 

prefos/e embarcou aforrado, c0^ çe 

homem não muyto contente, ^ 

foy na via de Lânçame fem ^ 

mais companhia que fós éefl 

vinte laulees de remo, em 

diao yr até dez ou doze mil ho ^ 

nas quais daly a feis dias chegou ^ 

dade de Lançame,onde fem tJ0 . 

que le lhe fizefíe recebimento 

fefta algúa defembarcou c 

duas horas de noite- 

CA P' 



Ç0>n° éfte T^ey Tartaro fe pajjou 

uynucão, onde foy vijitado de 

mHytos príncipes pejjoalmente, 

C3> de outros por [eus 

embaixadores0 

^ L Rey fe deteuenefta 

cidade deLancamea- 

Pernao Mende^ Tinto. ^ 

CJT. QXXllll. fomente tem dezaíTete reynos em íèu 

fenhorio,o qual entre eíla gentilida- 

é// j j~Y t~   J~1 JJ V dc toda le intitula Por grao mais fu- 
çjw cidade de LanÇamepara a de premo,íenhor do elifante brancojou- 

   ' ' tro era o Rey dos Mogores,cujo rey- 

no & fenhorio jaz por dentro doler- 

tãoentreo Coraçoneque hejutoda 

Perliia,& o reyno de Dely & Ciiitor, 

& hum Emperador quefe chamaua 

o Carão,cujo fenhorio, fegudo aquy 

foubemos, confina por dentro dos 

montes de Goncalidau em fcífenta 

grãos auante,com húa gente a que os 

nacuraesda terra chamao Mofcoby, 

da qual gente vimos alguns homens 

aquy neila cidade,que laó ruyuos, ôc 

de eítatura grande, vertidos de cal- 

r çoés,roupetas & chapcos ao modoq 

Tiivr^,ÍTiaiS no, 5' clue
/. chamaua nefta terra vemos víàr os Framengos 

rv"~" 1 1 & os Tudeícos,&os mais honrados 

trazido roupoés forrados de pelles,&; 

algus de boas martas, trazião cfpadas 

largas & grandes, ôc na lingoagem q 

fallauao lhe notamos algús vocablos 

„,-aíIaz grandes & poderofos, Latinos, & quando efpirrauao dezião 

k - v u... j__ tres vezes dominus,dominus, domi- 

nus. Porem o mais, fcgundo o q nel- 

les notamos, tinha mais apparencia 

de idolatria ôc gentilidade q de ver- 

dadeyra religião, & lobre tudo erao 

muyto dados â torpeza nefanda. Ao 

embaixador defte príncipe Carão íè 

fez muyto mais auantajado recebi- 

mento que a todos os outros: eíte 

trazia comíigo cento & vinte homes 

de guarda de frechas ôc panouras 

tauxiadas douro ôc prata,veftidos to- 

dos de couro efcodado roxo& verde, 

& doze porteyros a cauallo com ma. 

ças de prata, ôc doze quartaos a de 

T 4 ftro 

té que chegou a ella to- 

da a fua gente, afsi de 

fo P^ como de cauallo, q 

?e'paço de vinte &feis dias. Edef 

°ls de a ter toda recolhida,fe paíTou 

0llcra cidade muyto mayor ôc 

- lyt° mais nobre, que íe chamaua 

'y^icão^nde foy vifitado peíloal 

i - • • r r 

c- cie algus príncipes íeus cornar* 

bc 
S)(S<: P0r embaixadores o foy tam- 

^ doutros Reys & fenhores de 

íâòf nge, que os principaes fo- 

qu -c,s a^àz grandes Ôc poderofos, 

ptrj? foiio o Xatamaas Rey dos 

Ql|ç^
s'°Siammom Emperador dos 

fçrt-°s> SL'e confina por dentro defte 

la^°]Co ^ramaa do Tanguu,o Ca- 

çlifa 
anfenhorda força bruta dos 

tçy LCs da terra,como ao diante di« 

^U^o tratar delle,& do íèu fe* 

^ Soraiau de Odiaa,que íe in- 

íitij pq ^ Sião,cu'0 íenhorio có- 

dec nr diftácia de fetecentas legoas 

a' c°mo he de Tanauçarim a 

Paa cos Malayos ôc Berdios Ôc 

k ça C?5 & pelo fertao, co Pafsiloco 

^°s> ^>1p^er,(ScChiammayA Lau- 
^iieos, de maneyra que eftc 



ftrojtodos com guarnições cramefins 

guarnecidas por cima de rendas de 

ouro & prata^ntreíTachadashuas pe- 

las outras, & doze homens agiganta- 

dos de eftaturas muyto defacuftuma- 

das de grandes vertidos,como íe pin- 

tão os íaluagés,de pelles de tigres, cò 

cada hum feu grade libreo,prefos to- 

dos com cadeas de prata, ôc todos cò 

feus açamosdo meimo com muy tas 

campainhas também de prata por el- 

les a modo de boçais de cauallos, os 

quais açamos, que ellestraziao para 

não morderem,íe fechauao nuns ar- 

ganeis de latão, com feus copos dou- 

rados como de brida, ôc doze moços 

pequenos em facas brancas felladasà 

eflardiota,tò íèllas de veludo verde, 

có húas redes de prata por cima; Ôc 

clles vertidos todos de húa maneyra, 

co roupas curtas de citim roxo forra- 

das de martas,&calças & chapeosdo 

meimo ôc cadeas douro a tiracolo de 

fuzis muito gro(Tos,os quais doze mo 

ços era o todos iguais, ôc os mais fer- 

mofos dos roftos, & bé defpoftos dos 

corpos, & bem proporcionados dos 

membros que vy em minha vida, 

porque em nenhum d clles auia qual- 

quer defeito da natureza em quefe 

] íe pudeíle pòr tacha, & nenhúa ou- 

tra mais gente de cauallo trazia cóíi- 

go que forte íua, Elie vinha num car 

ro de tres rodas por bãda todo guar- 

necido de prata,com húa cadeyra do 

mefmo em que hia artentado, ôc em 

torno deite pirange, (poecjue afsi fç 

chamaua) vinhaó quarenta homens 

daeftribeyra muy co bem vertidos cõ 

couras Ôc calças de panno verde & 

^Peregrinações de 

roxo em enxadrez^com rendas de fe- 

da vermelha, ôc çapatos abrocha 05 

quafi â Portirguefa antiga, Ôc eíp^1"5 

de mais de tres dedos de largo, co'11 

cabos ôc punhos ôc conteyrasíie Pr'^ 

ta,& fuás cornetas de monte poíw5' 

tiracolloem cadeas também depí,a 

ta,& nas cabeças húas celadas a lT!°_ 

dodegualteyras cõ muytas plLin" 

nellas, guarnecidas de muyta lonj-J 

de argentaria,d'e maneyra que o c « 

do&.apparato defte embaixa^M 

íe chamaua Leixigau, era de 

grandeza Ôc rnageftade,que logoP° 

clleíejulgauaferde príncipe nlL1^^ 

poderofo ôc rico. Nas caías cm q0 

efte poufaua (que hum dia fomos v ^ 

em companhia do Mitaquer <\l]C 

foy viíitar da parte dei Rey) ulC
[() 

algúascoufas que vimos, Ôc m11) 

notamos por nouidade mais>"n ' 

uel q todas naquella terra,foraoc'11 

caías armadas de tapeçaria dc f' ' 

muy to rica,da maneyra deftaqcI ^ 

nós fe vfa,por onde parece 9llC? ^ 

fe faz a que vem a erte reyn°' c rc 

também aquella de que efia gcn f, 

fèrue,& em cada cafa deftas cltlC°^ 

taua hum dofel de brocado, & ^ 

baixo delle húa meia com hum P 0 

to ôc hum gumil de prata de 

curtoío feitio,com hua cadeyra ^ 

tado cramefim,franjada douro . 

xo,& hua almofada do ^ 

peis, Ôc em partes alcatifada àcj, 

des tapetes,& hum brafeyr? c t 

ta com húa caçoula do < 

quelãçauade fy cheyrofuaUl ^ 

A porta de cada húa deftas cioc 

fas ertauão dous alabardeyi'os 
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J^''uáoa entrada anenhííapeíToa no- Meica vidau, quê quer dizer, çafira 

rica, molherjade trinta annos, mas 

bem aflombradá,& muyto inclinada 

a fazer bem aos pobres pelo amor de 

Deos,a qual nós vimos muytas vezes 

nefta cidade em feftas notaueis que 

eftagétecufhima Fazer em algíís dias 

abalifadosdo anno, em que té muy- 

tos rcgozijos & paflatempos, porem 

ao modo gentílico,quáis faó todos os 

léus cuílumes. Mas deixando ja ago- 

ra jfto, que náo to q ue y para mais q 

para dar relação dos embaixadores 

que vimos nefta corte, & deite prin- 

cipalmente,porque me pareceo maiá 

para íe notar que todos os outros,me 

tornarey â matéria de que hia trata- 

do, afsi do que toca a noíía liberda- 

de, como ao caminho que fizemos 

até as ilhas do mar da China, onde 

eíte Rey ou Emperador da Tartaría 

nos mandou leuar, paraque venhão 

ao conhecimento dos homens deitas 

partes algíías couías de que ategora 

por ventura não tiueraò nenhúa no- 

ticia. 

requea quifeíTe ver. Noutra lala 

'jiuytogrande,que a modo de varã- 

* ^tomauatoda a frontaria da rua> 

^ilibem armada pelo teor deítoutras 

Calas, eftaua fobre hum eítrado alto 

P°fta hua meia ao noflò modo, com 

c°alhas adamafeadas, & outra íobre- 

to«ilha dã meíma maneyra, franjadas 

^bas douro, & hum guardanapo 

obre híía Faluà de prata,com hua cp- 

11Cr & hum garfo douro, & dous iá- 

^""ihos pequenos também douro. 

^ftados deita mefa dez ou doze 

Pa'ios eítauao dous apparadores, em 

^llcauia baixellas muyto ricas, com 

braiule foma de peças de prata de to- 

^3 forte feitas ao torno. E nos quatro 

jatlt°s defta cafa quatro tenores que 

llaria cada hum quaíi hum quarto 

^ ^uias cáldeirinhas prefas porca- 

asi guarnecidos em partes de tro- 

c^
s durados da groílura dê híí bra- 

^ & dous caítiçaes muyto grandes 

^ luas tochas de cera nouas apa- 

^as P°rfer ainda de dia, A porca 

^ a Varanda eítauão doze alabar- 

^uyto bem defpoítos, veíti- 

t'ot> '^ia cacbeyra muyto felpuda, 

c^lis carapuçoes do meímo nas 

pai 
ÍCas>^ treçados na cinta de cha- 

^o'
acle prata, os quais todos eraò 

^ °^erbos & defarrezoados no 

J^^iuas repoítas no modo das 

^i ^^P^feque toda a gente os te- 

ta V ^ae embaixador, alem daviíi- 

lr" 
} que vinha fazer como os ou- 

tr ^pUlk&tambem tratar cafamen- 

j cc ^'"operador Caraó com hua 

111111 do Tartaro, que íe chamaua 

CA9. (XXV. 

Como fomos leuados outra <u<?> 

diante deíle T^ey Tartaroy 

do que paffamos com elle. 

\ 

Aliados aleus dias def-- 

pois de Fer chegado eí- 

te Rey a eita cidade de 

Taymicao, nos quais 

ouue algiías feftas no- 

taueis, por fe concluyr o caíamento 

deita princeíà Meyca' vidau irrnarn 

ácí 



*Perígrindçoes de 

dei Rey com efteEmperador Caraò como por alguas vezes mc tencícs 

de que tenho tratado,o Tartaro, por 

parecer &cófelhodos feus Capitaés 

quiz de nouo tornar a tentara em- 

prefa do cerco do Pequim que dei - 

xara, fentindo quaíi por afronta em 

fua peííoa o mao fucceíTo paííado, 

para o qual chamou logo a cortes por 

todo o reyno,& fez alguas ligas & cò- 

federaçoés,por me.yo de groflas pei- 

tas,com muytos Reys & principes co- 

marcãos,& vendo os pobres de nós, 

quanto ifto nos podia prejudicar ao 

que nos era prometido a cerca da nof 

íà liberdade,tornamos de nouo a im- 

portunar o Mitaquer,a quem era da- 

do o cargoudiífo, trazendolhe á me- 

moria alguas couíàs que faziao a nok 

To propoíito, & a obrigado que pa- 

ra iíTo nos tinha pela palaura que nos 

tinha dado,a que elle refpondeo, tc- 

des muyta razão no que dizeis, & eu 

muyta mais em vos não negar o que 

me pedis com tanta juftiça, pelo que 

ièrâ bom confelho fazer diífo lem- 

brança a el Rey,porque fe não perca 

voíla liberdade ao deíemparo, & ta- 

bem me parece que quanto mais ce- 

do vos fordes daquy,tanto mais fegu 

ros eftareis dos trabalhos que o tem» 

po nos começa a moftrar nifto que a- 

gora fua alteza quer emprender de 

nouo por confelho de algus que haò 

miíler mais de confelho para fego- 

tiernarem a fy mefmos,do que a ter- 

ra ha miíler de agoa para produzir 

os frui tos de luas iementes,mas à me- 

nham Deos querendo, eu lhe farey 

lembrança de vós,de voífa pobreza, 

& daorííndade de voílos filhinhos 

to, porque quiçá fe mouerá a pòr °s 

olhos em vos, como por fua realid'v 

de & grandeza cuíluma a fazerelTl 

cafos femelhates a cite voíío. E c0,rl 

ifto nos defpidio,& ao outro dia pe ,a 

menham fe foy ao Pontmeu, cllie 

a càfa onde cl Rey geralmente cuítU" 

ma a ouuir as partes, & íazendol 

lembrança de nós,lhereípondeo e'lC> 

que como defpachalle hum emhai 

xador feu para o Rey da CauchÇ11 

china,enfão nos mandaria com c'e; 

porque afsi o tinha determinado-^0 

efta repoíla tornou o Mitaquer p^j1 

fua caía, onde o ja eftauamos e'Pei? 

do, & nos diíTe ifto que el ReY 

refpondera,& que fíntira nelleocle) 

de nos fazer efmola para o caw'11 l0J 

Com efta boa noua nos tornam 

muyto contentes paranoífacafV^V 

de eftauamos elperando a hora j 

efta promeífa auia deter efífeitoy'1^ 

que defpois de paflados dez aias 

Mitaquer por mandado dei 

leuou ao paço,& chegando n°s * 

de elle eftaua cò aquellas cer'irionl
l]e 

de grandeza & mageftade c' eç 

fe lhe cuftuma a falar,que faó <lS 1 ^ 

mas de que vfou quando eítol!a^ 

Pequim,como atras deixo cont;l ^ 

nos olhou com bom fembran£c^ 

diíTe ao Mitaquer. que nos Pre& ,e 

taííè fe o queriamos íeruit"? P°r.ces 

teria gofto diífo, & nos faria ^ 

& honras mais auentajadas qiie 

dos os outros eftrangeyros ql,e f 

uiãona guerra. A que o ,^2$ 

refpondeo em noílo fauor oq* 

vezes lhe tínhamos dito,que c^^qí 
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^os na noffa terra, & com mtiy- lhemos affaz contentes para noffa ca- 

tosfilhinhos, & tão pobres que não 

tlnhamos mais que o que lhe gran- 

pjuamos por noffa induftria & tra- 

lho com que pobremente os fufté- 

^amos^ que cl)e ouuio com mo- 

rasdetercõpaixao de nòs, que nos 

eraóalgíias efperanças de o achar- 

as falioraucl ao noíTo propofito, Sc 

l!'eparao Mitaquer, folgo de faber 

jj^terri la tamanho penhor como ef 

Sl,e dizem,para lhes cumprir com 

aiçgofto o que em meu nome lhe 

j^rnetefte.A que o Mitaquer,& nós 

d°s com elle, leuantando as mãos 

hnal de lhe darmos graças, beija- 

°sochaõ tres vezes dizendo, hi- 

r .nafapòlagaó companoo ducu- 

v,day hurpane marcuró valem, q 

erdizer,fobre mil gerações deícã- 

^111 teus peis, porque fiques fenhor 

jç. ,cll|e habitão à terra, ao que íe el- 

^ Orrio,& diffe para hum príncipe q 

tç 
aila junto com elle,falão como gé- 

^ fe criou entre nós. E pondo 

ç^
a°os olhos em Iorge Mendez q 

11:1 diante de nós todos junto co 

Julier,lhe diíTe, & tu em q eftas, 

co
r°S 011 ^car? a ^ue c^e re^PotlH 

ge ?c°lT101 homem que ja de mais 16- 

^nha/c"0 o concerto, eu fenhor, 

lt0s°^° fou caiado nem tenho fi- 

ijir chorem,quero antes ícr- 

alteza,pois diflb tem gofto, 

%\ °r 01annos Chaem do Pe« 

naJ^'aclUe eí Key fe lorrio, E tor- 

%e praticar com algús fenhores 

c°Uf 0 ma's chegados a elle em 

^as c^e feus paffatempos, nos não 

c '^aisnada. Com ifto nos reca- 

ía,onde eftiuemos mais tres dias fa- 

zendonospteíles,no fim dos quais a 

requerimento do Mitaquer, & por 

meyo de fua irmàm,que,como jâ di£ 

fe era a mais aceita a el Rey de todas 

nosmadou dar para todos oitodous 

mil taeis,& nos entregou ao feu em- 

baixador que hia para a cidade de 

Vzanguee na Cauchenchina, em cò- 

panhia doutro defte mefmo Rey 

Cauchim, & com elle nos partimos 

daly a cinco dias embarcados na mef 

ma embatcaçaó em que elle hla, 6c 

o íorge Mendez nos deu mil cruza- 

dos,porque ja a efte tempo tinha íeis 

mil de renda,nos acompanhou to- 

do aquelle dia, & em fim le defpidio 

de nòs com muytas lagrimas,lame- 

tando entre ellas alguas vezes o de- 

flerro em que ficaua. 

CAT. CXXVl. 

Do caminho cjuefilemos dcHa ci- 

dade de Tuymicao ate chegarmos 

ao terrejro das cauejras dos 

mortos. 

Artidosriós a noue dias 

do més de Mayo do 

anno de 1544. defta ci- 

dade de Tuymicão,fo- 

mos aquelle dia ja qua 

íinoite dormir a hus eftudos qiiefe 

chamauão Guatipamor,em hum pa- 

gode por nome Naypatim, nos quais 

os embaixadores ambos foraó bem 

agafalhados pelo Tuyxiuau da caía^ 

que era o Rey tor delles. £ como ao 
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outro dia foy menham clara feguiraò 

feu caminho pelo rio abaixo cada híi 

em ília embarcação, a fora outras 

duas ém que leuauáó íua f ar d agem. 

E ícndc paííadas duas horas delpois 

da veípera, chegamos a hua cidade 

pequena por nome Puxanguim^bem 

fortalecida com torres 6c baluartes 

ao noflò modo, & cauas largas com 

três pontes de cantaria muyto fortes, 

& grande íoma de artilharia de pao 

como bombas de nauios,lomente os 

vafos dos leytos em que ie atacauao 

as camaras,eraó chapeados de ferro, 

õi tirauáo pilouros como de falcoens 

& meyas efperas. E perguntando nós 

aos embaixadores quem inuentara 

aquelle modo de tiros, nos diíTeraò q 

liua gente que le chamaua Alimanis, 

de hua terra por nome Muícoo, que 

por hum lago dagoa falgada muyto 

grande & fundo alv vierao ter em 

noue embarcações de remo, em cò- 

panhia de hua molher viuua fenho- 

ra de hum lugar que fe dezia Guay- 

tor,aquém hum Rey de Dinamarca 

dezião que lançara fora da fua terra, 

6c vindo aly ter fugida com tres fi- 

lhos feus,o vilauô defle Rey Tartaro 

os fizera grandes fetihores,& os cala- 

ra com parentas fuás, dos quais ago- 

raprocedião as principaes cafas da- 

quelle império, Ao outro dia pela 

menham nos partimos delia cidade, 

& fomos dormir a outra muyto mais 

nobre,por nome Lmxau. E/eguindo 

mais cinco dias noíTa viagem por eíte 

rio abaixo,fomos hum labbado pela 

menham ter a hum grande templo 

pornome Siiiguafatuij o qual tinha 

çoes de 

hua cerca que feria demais de bu* 

legoa em roda, dentro da qual elw" 

uão fabricadas ccto & fefienta & ^ua" 

tro cafas muyto compridas &l<irD,lS 

a modo de tereccnas, todas che)^sí 

te os telhados de caueyras de gellte 

morta,as quais cráo tantas em tan[J 

quantidade que receyo muyto " 

zello,afsi por ler couía que le poder 

mal crer,como pelo abulo 6c cegucj 

ra deites miferaueis. Fora de cí * 

hua delias caías efiauao os oflos * 

caueyras que eftauâo dentro nc ^ 

poftos em rumas tão altas que iol:}1 

pujauão por cima dos telhados 

de tres braças,de maneyra c|ue'V^0 

ma caía ficaua metida debaixo "e., 

da efta oííada fem fe apparecer ^ ^ 

mais que fomente a frótaria em 1 ^ 

eílaua a porta. Sobre hum ceio 

terra fazia para a banda do Sul,e ^ 

ua feito hum terreyro alto rec1 ^ 

todo com noue ordés de gracl Q 

ferro para o qual fe fobia por cl11 ^ 

entradas. Dentro defte terrc^r^cii' 

ua porto em pé,encoftado a nH ^ 

bello de cantaria muyto forcc c ^ 

to,o mais disforme & efpanc0 o . 

ftro de ferro coado que os h°!^ 

dem imaginar, o qual ton*)^ jS 

a efmo,fejulgaua que feria <- - 

de trinta braças em aito,& lLíS Lj,lC]e 

go, 6c neífca tamanha disFoil11^ ^ 

era muyto bem proporcíon^ 

todos os membros, laluo na 

que era hum pouco pequena 

manho corpo, o qual Won X°ni\o^ 

taua em ambas as mfos^hum 

rodo mefmo ferro coado 

& féis palmos em roda. A,Jb 
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5ao deita efíranha monftruoíidade taruga por nome Miganja, Ôc de hu 

Pregútamos nos ao embaixador Tar- 

taro,o qual nos rcípondeo,íe vos ou- 

J.ros loubeflèis a conta defte Deos 

quão neceííario vos erater- 

el° Por amigo,ouuereis por bé em- 

jjregado dardeslhe tudo o que ten- 

es antes que aos voíTos meímos fi- 

0si porque aueis deíãber que efte 

°?nde fanto queaquy vedes heo 

t' °
Ureyro de todos os ofios de quan- 

^nacerão no mundo, para no der- 

* evro dia de todos os dias,quando 

^nomésháo de tornar a nacer de 

^°Uo,dar a cada carne os oíTos que 

^c,xouna terra, porque conhece to- 

0s>& rabc particularmente deque 

a
3

n
rne

1 
foy cada oflada daquellas, ôc 

^Uelle trifte que nefta vida foy tão 

]i°*Jn° que lhe não fez honra, nem 

u efmolia,darlheha os mais po- 

Jes ofios que achar no chaó porque 

0n a kmp.re enfermo, ou lhe dani híí 

0 °u dous menos, paraque fique 

i^an<:o, ou aleijado, ou torto, ôc por 

^outros, de meu coníèlho?fa- 

^aquyfeus confrades, & offe- 

a^fiúa coufa, & vòs vereys o 

lhe SUedahy ^ vos ^egue. També 

]ç fjreguntamos paraque era aquel- 

tef' °Ur° Sue tinha nas mãos, & nos 

tah f9,que para dar com clle na 

a ^erpe tragadora que viuia 

°^caua funda da cafa do fumo, 

0 os quifefle vir roubar. Apos 

n0n 
le t0rnamos a preguntar pelo 

tjUçç
e ^uelle monftro, & nosdiíTe 

pachinarau dubeculem pi- 

faau^o qual auia (etenta & qua- 
tr0 

mi 
annos que nacera de húa tar- 

cauallo marinho de cento & trinta 

braças de comprido,que fe chamaua 

Tibremvucão,que fora Rey dos Gi- 

gaos de Fanjus. E deftas patranhas Ôc 

beftialidades nos contou outras muy 

tas que tem para fy, com que o de- 

monio os leua todos ao inferno, a q 

elleschamãoconcaua funda da cafa 

do fundo. Affirmounos também efte 

embaixador que fomente das efmol- 

lasdos feus confrades paílaua de du- 

zentos mil taeis de renda cada anno, 

a fora as propriedades das capellas 

dos jazigos dos nobres,que feparadas 

por fy fazião outra muyto mayor 

quantidade de renda que efta das cf- 

mollas,& que tinha de ordinário do- 

ze mil íacerdotes a que fe daua de co 

mer &veftir,que,como merceeyros, 

eraõ obrigados a rezar pelos defun- 

tos daquelles oíTos, os quais nãofa- 

hião fora daquella cerca, fem licença 

dos feus Chifangués a q obedecião, 

mas que de fora auia feifeentos fer- 

uidoresquelhe negoceauão o nece£ 

fario,os quais íàcerdoxes húa fo vez 

noartno lelhes permitia quebrarem 

a caftidade dentro naquella cerca, 

mus que fora delia o podião fazer ca 

da vez& com quem quifeífem, fem 

encorrerem em peccado,& que para 

iílotinhaó também feus encerramé- 

tos, onde tinhão muytas molheres 

deputadas para ifto, as quais com li- 

cença dàsfuas Libangus, que íãóas 

prioreílãs fe não negão aos facer- 

dotes defta beftial ôc diabó- 

lica feita. 

' J ' . , " íj' ff » ' p V fj I 

CAP. 



CAT. CXXFII. 

T>o caminho que filemos ate che- 

garmos à cidade de Quanginau, 

• & do que nella vimos. 

Eguindo noíTo cami- 

nho defte pagode para 

diante,fomos ao outro 

dia ter a húa cidade 

muy to nobre queefta- 

na â borda do rio por nome Quangi- 

nau na qual eftes embaixadores am- 

bos fe detiuerão tres dias prouendo- 

íe de algíías coufas de que ja vinhao 

faltos,& vendo liuas feftas q fe faziáo 

â entrada do Talapicor de Lechune, 

cjue he entre ellescomo Papa, o qual 

hia viíítarel Rey ôc coníolalo pelo 

mao íucceflo que tiuera na China. 

Eííe T alapicor entre algíías honras 

&c merces que fez aos moradores de- 

fia cidade para lhes fatisfazer o muy 

to que gaitarão no recebimento que 

lhe fizerão,foy concederlhes que pu- 

defíem todos ferfacerdotes, & mini- 

ftrar íacrificios onde quer queíea- 

chafíem para lhe darem por iíTo fcu 

eílipendiocomo aos outros que fo- 

rão feitos por exame, & que pudefc 

Jem também palTar eícritos como le- 

tras de cambio para no Ceo darem 

dinheyroaosque lhe cà fueíTembé. 

E ao embaixador da Cauchenchina, 

por fer eftrangeyro,concedeo que na 

íua terra pudeffe legitimar por nouos 

parentefeosos q por iíTo lhe deíTem 

dinheyro,& dar nomes de titulps hò- 

rofos aos íenhores da corte,afsi como 

cl Rey o fazia,de q o triílc embaixa- 

Terigrindçocs de 

dor fe ouue por tão honrado,& a vay 

dadeque tomou poriílo ofeztaoa' 

J« ^ * 

.iica lheyode ftia condiçao(porq natural* 

méte era apertado) q o fez aly ga^aC 

em efmollas que deu aos íacerJotes 

tudo quanto leuauade feu,&nãoco* 

tente ainda com ifto nos tomou ta tf1' 

bem a cambio os dous mil taeis q112 

el Rey nos tinha dado, de q deíp°Js 

nos deu de intereífe a quinze porc£' 

to,& querendofe efles embaixador^ 

partir,foraó viíitar o Talapicor a hl 

pagode onde eftauaapofentado, p°r 

q por íer grandiofo & tido em repu 

taçãode íanto, nao podia poiiíarC° 

nenhíí homé íenao cò el Rey [omcí[ 

te, porem elle lhes mandou que; 

náofoflem aquelle dia, porque au'* 

elle de pregar em hum templo oe rC' 

ligioíàsda inuocacão de Poflt,ííia, 

queu,o q elles tiueráo por muytú£r 

de honra, & daly fe foraó logo P^ 

o pagode onde íe auia de fazer o 

mão,onde era tanta a gente em 

ta maneyra que foy neceííario fl 

darle o agrem,que era o pulpit°'P j 

hum terreyro muyto grande, o <lu 

em menos de bua hora foy todo 

cadoem.roda de palãques tolda ^ 

de pannos de feda,em que c^alia°c^ 

molheres & filhas dos nobres fl 

mente vertidas, ôc doutra parte e 

ua a Vanguenarau,que era a pll° 

la,com todas as menigregas 

godç, que erão mais de trez,enca ^ 

lobido o Talapicor no 'agre, de p- 

demoílrar no exterior muyc?Si|j^ 

tos & meneyos de fãtidade, pot Q 

quando em quando os olhos n° ^ 

com as mãos leuancadas, c°nl ^elí 
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^Cl1 introito,dizendotFaxitinau hina- 

datirem, voremidané datur na- 

Cl§ão fílau impacur^ coilouzaa pati» 

&l0Ac% que quer dizer, Afsi como 

J!0r natureza áagoa laua tudo, & o 

°* aquenta as criaturas, afsi lie pro-> 

?r'° cm Deos por natureza ce efte 

a^r bem a todos. Pelo qual hus & 

^tos íomos muyto obrigados a i- 

^'Cantios efte Senhor que nos criou 

'los fuftenta, com fazermos geral- 

Cnte aos faltos do bem do mundo 

«° que .queríamos que nos 

Cí« a nós vifto como nefta obra 

^ Sedamos muyto mais que em to 

as as outras,porque afsi como o bo 

a quando vé que lhe conui- 

. ou 

J. 

filhos,aísi folga efte Senhor, 

/ Verdadeyro de todos, quando 

^elode caridade nos communi- 

°s hus cos outros. Pelo que eftà 

cha° * 5íai'0 que o anarento que fe- 

1 a «ião para aquelles a que a ne 

f.j^ade obriga a pedir o que lhe 

lhe he neceíIario,& torce o fu- 

k 

cHo 
re^'uPara outra parte lem lhe dar 

j^0, afsi ha de ler torcido por 

tc °Jliftode Oeosno charco danoi- 

^ nue contino bradara como ram, 

^entado na fome de íua auare- 

Je'0 que vos amoefto & mando a 

Osnn« ^ i 11 

3tçj 

h 

°Uc .clUeP°istedcs orelhas que me 

V0s .s' & façais o q a ley do Senhor 

^>be° °a' clue ^ie bardes do voíTo 

a°s pobres, a quem falta o re- 

bç0^° Pâra le íuftentarem, porque 

b0c 
S Vos não falte no derradeyro 

e^J(
0^v'da, E íeja efta caridade 

os b -f vifta Sc tão geral que até 

a Alinhos do âr íintão cfta voíTa 
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liberalidade, a que a ley do Senhor 

vós obriga,porque a falta do voíTo ío 

bejo os nao conílranja a tomarem o 

alheyo,em cujo peccado vosfereis tão 

culpados como fe matareis hum me- 

nino no berço.E encomendouos que 

vos lembre o que efta efe ri to nos vo- 

lumes da noílaverdade a cercados 

bcesque aueis de fazer aos iacerdo.- 

Ws que rogaò por vos, porque íe não 

percão ámingoa do cj lhe não dáisi 

que fera ante Deos tamanho pccca- 

do como q ue matáfleis húa vaca bra- 

ça eítando mamando na teta da mãVj 

em cuja morte morrem mil almas q 

nellacomo em caía douro eftão íe- 

pultadasefperando o dia da lua pró- 

meíía,em que feraõ tornadas em pé- 

rolas brancas para bailarem rio Ceo 

como os argueyros nas refteas do Sol* 

E afsi com eftas ruyns razoes, & ou- 

tras muytas tãoruyns como cilas ic 

veyo a aferuorar de tal maneyrn, Sc 

dizer tantos defatinos, que nôs os oi- 

to Portugueles ellauamos pahíiados 

da deuaçao daquella gente,& de co- 

mo todos eftauão promptos 8c com 

as mãos aleuantadas,dizendo de quã 

doem quando, taximida, que quer 

dher afsi o cremos.Hum dos da nof^ 

fa companhia por nome Vicéte Mo- 

rofa,quando eftesoutiintes em certos 

oaílos dezião tayximída, dezia tam- 

:>em,tal íeja tua vida, ôc ifto com tan- 

fagrnçános meneos, & com hum 

fembrante tão fefudo, Sc ferri nenhú 

mouimento de riíe^que não áuia ne- 

nhum de quantos eftauão no audito- 

rio que fe pudeííe ter ao rifo, Sc eile 

fó não fazia de fy nenhúa mudança, 

mas 
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mias ficatiâ fempre muyto feguro,fin- nho por efte rio abaixo, por efpJÇ 

o 

gindo que choraua com deuaçao, & 

íempre cos olhos poftos no Talapi- 

cor, o qual quando olhou para clle 

não íe pode ter cjue não fízeíle cambe 

o que os outros fazião,de maneyra q 

o fim da pregação,aísi no que prega-* 

ua como nos ouuintes fe foltou num 

riío com tanto gofto, que até a Van- 

ganarau com todas as menigrepas da 

religião,não auia coufa que as pudef- 

íe tornara meter na autoridade com 

que primeyro eftauao, tendo todos 

para fy queoPortuguez fazia aquil- 

k>comdeuação'& em todo feu íifo, 

porque na verdade íè entenderão q 

o fazia zombando ou pordefprezo, 

quiçá que fora muyto bem caftiga- 

clo. Aposifto fe recolheo oTalapi- 

cor para o pagode onde pouíaua, a- 

companhadode todaagente honra- 

da & dos embaixadores, & de cami- 

nho toy gabando a deuação do Por- 

tuouez,dizendo,até eíles, ainda que 

beítiais,&fem conhecimento da nof 

fa verdade,não deixão de fentir que 

he coula fanta o que me ouuiraó,aq 

todos rei ponderaõ que era afsifem 

falta nenhúa. 

CJT. QXXVIIL 

(Do caminho que filemos detta ci- 

dade de Quanginau^ate a cidade 

de Xolores* do que nella 

vimos. 

Ogo ao outro dia nos parti- 

mos deíla cidade de Quangi- 

naUj & feguimos noíTo cami- 

dc quatro dias, vendo em todos e|je5 

niuytas pouoaçoés & lugares grano£ 

queeftauáoaolongoda agoa,#^0 

fim dos quatro dias chegamos a "ll 

cidade que íèchamaua Lechiin€,í]lie 

he cabeça da falia religião defla getl 

tilidadejComoo he Roma entre o°s' 

na qual eftâ hú templo muyto furíl 

ptuoíò, & de edifícios muyto notf 

tieis,emque eftão fepultados vin^ 

fete Reys ou Emperadores deífc ' ^ 

tara Monarchia,em jazigos de^P ^ 

las muyto ricas, afsi por ferem l^ur^ 

das de obra muyto cuftofa,como p 

íerem todas forradas de prata, 

auia húa grande quantidade de' 1 

los de diferentes naturezas, tarfly 

feitos de prata, Para a parte do ^, 

te,hum pouco afaftada defte ternP fl! 

eftaua húa notauel cerca afsi de gr ^ 

de,como de forte, dentro da cju* ^ 

tauão edificados duzentos ôc °líC 

moíteyros,dedicados aos fc"5 ?^0. 

des,tantos de homens como 

lheres, nos quais nosaffirmaraoS^ 

auia quarenta & dous mil ^accr^sq 

& menigrepos, a fora os min*1 ^ 

feruião de fora, de que tambe^^ 

húa grande quantidade. P°r . -lV 

eílas duzentas & oitenta calas 

finitas colunas de bronzo, &t>n >0ja 

década húa delias eftaua hum ^5 

do mefmo bronzo dourado, & 5 

deftes idolos erão de prata,q"e 

eftatuas dos que elles nas o(í^p 

tiueraó por fantos, & de c s qui" 

grandes patranhas,& íêgundo o ^ 

lates das virtudes em que ca A_ c(- 

exercitou a vida, afsi lhe hzCÍ 



jamais ou menos dourada & rica, 

"^cjos viuos q os virem afsi hora- 

OS(a * • • 
,ie incitem & animem aos imita- 

d 

retn 
j> 'Para que defpois de mortos lhe 

Sao a elles outro tanto.Num deites 

q teyros que digo,da inuocacão do 

íof,ay ^r's4i,> ^e°s ^°s atanios 

j |Crr> hum rico apofento cítaua húa 

■narndel Rey viuua que fora mo- 

[■Jr Raja Benáo principe de Pa- 

j a>a cjual por morte de feu marido 

Reterá aly em religião com íeys 

tolheres que trouxera comfigo, 

f p.0rgrao mais honrofo que todos 

^ lnt>tulaua valTou ra da cafa de 

jj 10s* A c íla molher foraó ver os em- 

^lxadores, 8c lhe beijaraó o pé co- 

Hjç aknta,& ella os recebeo afabel- 

com palauras difcretas lhes 

Cq ^tct, miudamente por algúas 

'Us <jç 
Q,. asaç quelheellcs deraó razão, 

\]{] 
Utl«io então para nòs,que ficamos 

pouco mais afaftados, & enten- 

do <}ue éramos gente noua na- 

(Q 
,a ^rra^reguntou aosembaixa- 

les CS
f^c Sue naçaõ éramos, a que el- 

%C ^0nt^eraõ» que de húa terra do 

o n° mundo, a que fe não fabia 

(jç^^de que ella fez humgran- 

hr^an*0*^ wandandonoschegar 

tj^to de fy, nos preguntou muy 

?rar. U'as>aciue refpondemoscomo 

% X(i°\0 ^l,c c^a'& toc^as aS ma's 

lN la°prefentes folgarão muy- 

«Scefpantada a Raynhâ 

<áaiia
C j°^as SL1G hiim dos nofios lhe 

fe Crj' |'^e> falão como homens que 

do ^ r'l° entre gente que vio mais 

^ter ° c"uc n°s' ^ defpois de fe 
c°ni nolco hum pequeno efpa- 

Ftrnao Mencfe^ Tinto. 15$ 

ço em algúas preguntas,nõs 

com boas palauras,&: nos mãdou dar 

cemtaeis de efmola, DefpididosoS 

embaixadores delia,feguiraò fua der- 

rota por efte rio abaixo, 8c a cabo dô 

cinco dias chegamos a húa grande 

cidade por nome Rendacalem que 

eftaua no eftremo do reyno da lar- 

taria, & daly por diante começa o fe- 

nhorio de Xinaleygrau,pelo qual ca- 

minhamos mais quatro dias, até che- 

garmos a húa pouoaçáo que fe de- 

zia Voulem, onde os embaixadores 

ambos foraó bem recebidos do le-- 

nhor da terra, & prouidos do necef- 

fario para fua viagem, & de pilotos 

para aquelies rios. Daquy feguiráo 

lua derrota mais íete dias íem cm to- 

dos elles vermos coufa de que le pu- 

deíle fazer cafo, no fim dos quais a- 

bocamos por hum efteyro que fe de- 

zia Quatanqur, pelo qual os pilotos 

entrarão,afsi por encurtarem o cami- 

nho.como por fe arredarem de irem 

encontrar com hum famoío coílay- 

ròque tinha roubado a mayor par- 

te daquella terra. E correndo por ei- 

te efteyro a Lefte, 8c a Leínorde- 

fte, Sc em partes a Lesluefte con- 

forme âs quedas por onde a agoa 

fazia fua euaíaó, chegamos ao la- 

go de Singapamor, que os naturais 

da teíra nomeao por Cunebetee, 

que, fegundo a enformação que 

nosderão, tinha em roda trinta 8c 

feys legoas, no qual vimos tanta 

diueríidade de aues de toda a forte, 

que me não atreuo a podelo dizer. 

Defte lago de Singapamor, que a 

natureza por obra admirauel abrio 

Y *9. 
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no corarão deita terra, faem quatro 

rios muyto largos & fundos, húpor 

nome Vcntrau, que corta direyto a 

Oeíte coda a terra do Sornau de Sião, 

&faz fua entrada no mar pela barra 

deChiátabuu,em vinte & feis grãos. 

Outro,que fe chama íangumaa, cor- 

tando aoSul & ao Sueíte,& atrauef- 

íando muyto grande parte da terra, 

como lie o reyno do Chiammay, os 

Laos,os Gueos,& algúa parte do Da- 

bambuu, entra no mar pela barra 

de Martauão no reyno dePeguu, ôc 

ha de diítancia de hum ao outro pe- 

la graduaçao dos íeus climas,mais de 

fetecentas legoas. O terceyro rio,por 

nome Pumnleu, corta pela meíma 

maneyra todo Capimper,& Sacotay, 

& voltando por cima deite, fegundo 

rio,corre todo o império do Mongi- 

noco,com nlgíía parte do Meleytav, 

& Souady, & vay fazer fua entrada 

no mar pela barra de Cofmim, jun- 

to de ArracaOj ôc do quarto rio, que 

também he do teor década hum de- 

ites, nos nao íouberaõ.dar razão os 

embaixadores, mas prefumeíe, íegú- 

do*a opinião dos mais, que he o Gã« 

ges de Sategao no reyno de Benga- 

la. De modo que eítes quatro riosfe 

tem que faó os mayores que quantos 

ategora íe íabem em tudo o que he 

deícuberto naquellas partes Orien* 

tais, ôc deite lago para diante hea 

terra ja menos pouoada que toda a 

ourra por onde paflamos. Seguindo 

daquy noíTo caminho para diante 

por elpaço de mais lete dias, chega-" 

mos a hum lugar, por nome Caley- 

pute,no qual os moradores delle nos 

içoes de* 

nãoconfentirao fayr em terra,#^5 

rendo os embaixadores a pçrfi^^ 

defembarcação, os tratarão tá° j}1 

com pedradas, &arremeiTos de 31 

gues & paos toítados, que ja 

nos vimos liures delles ouuemos ql 

nos fizera Deos muyta merce. £ 

tindonos daquy aílãz enfadados 

maltratados,& fobre tudo niuyt0 ) 

tos do neceííario,nauegamos porc0 

felho dos pilotos por outro rio mu}' 

to mais largo q o eíteyro q tinh^n10 

deixado,por tempo de noue dias'.n^ 

fim dos quais prouue a Dcos q c 1 ^ 

gamos a húa boa pouoaçaó q 'e 

zia Tarem, cujo íenhor era íLlDdl ^ 

do Cauchim, q recebeo cite fc11 cl11 

baixadorcom moítras de grana 

mizade,& o proueo de tudo o iieCk 

fario em muyta abaítança- ■. 

nos partimos logo ao outro 

quaíi foi poíto,& continuatxi°s n°^ 

caminho por eíte rio abaixo 

te dias,q chegamos a húa boa & ^ 

chamada Xolor,na qual fe fez t0 |ef 

porcellana adamaícada que v*)j ■ 

á China. Aquy elTiuerão os ^ ^ 

xadores cinco dias,nos quais n1íin
fnj 

rao varar 'as quatro embarca?^ 

que leuauao,por já a eíte 

muyto zorreyras ôc cheas dc ^ ^ 

no. E em quanto fe entendeo c 

prouer o neceífario, foraò 

xadores ver húas minas 4 °. r 

Cauchim aquy tem,das quais ^ 

ua grande quantidade de prat^ efii 

carretas leuauão para a fundi^ 

q trabalhauão mais de mil n0 •s< 

fora os das minas q erão mU) c°t|0reS 

E preguntando aly os embai*3 c 



llc copia Te tiraua aly de prata ca- 

Aan?o,lhes foy refpondido q íèys 

\' Plc°s,que fazé oito mil quintacs 

a n°fíà moeda. 

CA<P. ÇXXIX. 

(jue faffamos dcfpois que par* 

tliil0s defta cidade de Xoior ate 

ciHc c hegamos onde eílaua el 

da Qauchenchina. 

A i « * 1 , r J 

Efta cidadcde Xolof 
* / • • * « 

cótinuamos noílas jor- 

nadas mais cinco dias 

por cite grande rio, ve- 

do fempre em todos 

i'es 
muytos & muyto nobres Higa- 

jo °iUc «lo longo delle eftauao, porq 

^ nc^c clima he a terra muyto 

(ja 
0r»mais polioada,rica,& abaíla» 

grà i°S r'os muyto frequentados de 

L c multidão de embarcações de 

gos 

Fernão Mende^ Tinto. 

l0A os campos cultiuados de tri- 

•aTo2 
CS,& C e toda a forte dele- 

or ^ canaueais daçucar muyto 

H^Me q toda eíta terra he muy- 

VeiVj antc. A gente nobre anda 

"adeteda, 
*3(1 

qQs emcauallos be ajae- 

Uas
asmolheresfao muytoal* 

^, ^°íaS. Eftes dousefteyros 

^en
n,°^e Ventinau de que atras fiz 

lti0 ^a°>Pa.fíamos com muyto traba- 

Co!^'fCrÍg°, p°r caufa dos muytos 

cid>-
sq auia nelles,& chcgamos â 

naclll^eu<^ c^a licuada 

, os monte? de Comhay na ar- 

°s re>'nos da China & do Cau-« 

^^osp1 e^cs embaixadores 
0r3Õ bem recebidos do Ca- 
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pitao della. Daquy fe partirao logo 

ao outro dia pela menham cedo, ôc 

foraò dormira húa.cidade que íede- 

zia Tinamq.uaxy, na qual forão arp- 

bos viíitar hua tia dei Rey, fenhora 

della^que lhes fez bom galalhado,&: 

lhes deu por noua q el Rey íèti fobri- 

nho era ja vindo da guerra dos Tino- 

couhós,.& muyto .contente do bom 

fucccíTo q nella tiuera, & outras par- 

ticularidades que folgarao muyto çk 

laber, principalmente quando lhes 

difie que el Rey deípois de deípidida 

toda a gertte q trouxera comligo, fe 

paffara aforrado a Fanaugrem, onde 

auiaja quali hum mès qefhua occu- 

pado em caças &c peícarias, & com 

tenção de yr inuernaç a Huzamguee, 

que he a metropoli deite império 

Cauchim.E auido entre ambos cófe- 

Ihofobre eílanoua,aírentaraõ de má 

darem as embarcações todas quatro 

a Huzamguee, & elles ambos com 

poucos dos feus irçfe por terra a Ta- 

naugremonde tinhao por nouas q el 

Rey eftaua,o q logo fe pós em cffeito 

co parecer também defta princeía, a 

qual lhes madou dar todas as caual- 

gaduras q ouuerao mifter para fy ôc 

para os feus,& oito badas para leua- 

rem o feu fato. E partindofe daly a 

trees dias, deípois de terem andadas 

oitenta Sc féis legoas,em que puferao 

treze dias com aííaz de trabalho, 

por caufa dalgus montes agros Sc fer- 

ranias muyto grandes q atrauéílarao, 

foraò ter a hum apofento grade que 

fe dezia Taraudachit que eftauaâ 

borda de hu rio, onde fe agaíalharão 

aquclla noite, & como ao outro dia 

' V 2 foy 



foy menham Te partiraõ para híía vil 

la qfe dezia Lindau panoo, ondefo- 

rão bem agafalhados do-Capitão del- 

ia q era parente do embaixador da 

Cauchenchina, o qual auia fós cinco 

diasq chegara de Fanaugrem onde 

el Rey fícaua,q era ainda daly quin- 

zelegoas. Efte Capitão defpois que 

contou a efte embaixador feu paréte 

algúas nouas da corte & dos fucceíTos 

da guerra,lhe deu cambem por nouas 

que hum feu genro era fallecido,por 

cuja morte fua filha, q era molher do 

morto,íè queimara também logo,de 

que feus paretes todos eftauao muy- 

to confolados, por ella moftrar neíta 

fineza que fizera quem fempre fora. 

E o mel mo embaixador pay da mor 

ta, íè moítrou também' diíto muyto 

fatisfeito, dizendo, agora filha, q fey 

q es fanta, & eftàs íeruindo teu mari- 

do no Ceo, te prometo & juro que 

por eífa fineza em q moftrafte o real 

langue donde procedesse mande fa- 

zer em memoria de tua bódade,húa 

caía de nome tão honroío,q tu defe- 

jesde vir de ládóde eílàsate recrear 

nella, como aquellas almas q temos 

peranoí, queja antigamete fizeraóo 

mefmo.E com ifto fe deixou, cayr em 

terra de bruços co rofto no chaò, on- 

de efteue ate o outro dia que foy vi- 

fitado de todos os religiofos daquel- 

la terra,que o confolarão com muy- 

tas palauras, affirmandolhe que ília 

filha era fanta, & como a tal lhe po- 

dia mandar fazer eftatua de prata,por 

que todos ellcs lhe dauão licença pa- 

ra iífojòque elle cftim^u grandemé- 

te,&. lhes deu por íífo muytos agra- 

Werlgrindçoes de \ 

decimentos, & osproueo c5 dinHe)' 

ro,&àísi a todos os pobres q auia113 

terra, Nefte lugar nos detiuenios n°" 

ue dias celebrado elle as exéquias d 

fta defunta,& no cabo delles nos par 

timos,& ao outro dia Fomos ter a n11 

abadia chamada Latiparau,qt>cClllcr 

dizer,remedio de pobres, na qus'0, 

embaixadores ambos fe detiucf3íj 

tres dias eíperando por recado tl
/ 

Rey,a que jâtinhao mandadodarcí| 

ta da fua vinda o qual lhes nian^° 

q fe vieífem para húa villa mais ao>^ 

te tres legoas,q era húa fó de Fana^ 

gré q íe dezia Agimpur,onde oS^L 

daria bufear a ambos quando 1° 

tempo*' 

QA<P. CXXX. 

Do rec ebtmeto q eBe ^Rey da 

chenchina fe^ ao embaixndot 

da Tartarn na vdia d* 

Fanaugrem. 

Endo el Rey 

pelo feu cmb**. 

como trazia co 

eftoutro dei Rey 

dí 

lo- 

Tartaria,o ttfãdou 

go ao outro dia bufear a eflU v»a ^ 

Agimpur onde eftaua alojadO) 

hum íeu cunhado irmão da Ra)'1'^ 

fua molher,príncipe muyto vw ^ 

& de muyta réda q íe chamada i 

lau Vâcáo,o qual vinha em 

reta de tres rodas por bafl^j ^f. 

forrada de prata, com quatro c] ^ 

taos brancos, guarnecidos to 0 

jaezes douro, Ôc ao redor deita ^ 

/ 
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^ que alsi íe enama nacjuella ter- ao embaixadora fíambra cm que vi 

rVvinhão íeíTenta homens a pé, os 

Su*T-ispoítos em duas fileyras, acer- 

ba© coda cm roda, & vinhão ve- 

ados de couro verde, & todos com 

tleÇado's às cofias com as bainhas cha 

Peadas douro, & juntamente come- 

j.Kdoze porteyros de maças. Por 

°ra d eftas fileyras, com amefmaor- 

pfti delias, vinhao outros muytos 

jornenscom alabardas guarnecidas 

prata, & com quimoés & calças 

Jkfcda verde & parda, & feus treça- 

*j0s em talabartes quaíi ao noíío mo 

°i& elles todos muyto bem defpo- 

0s)<3c de afpeitos íoberbos ôc carran- 

Clldos>os quais afsi có ifto, como cos 

meneos exteriores,q em tudo fc 

^nformauao com a fua natural fo- 

er^a,nãò deixauão de cauíar algum 

^or. Adiante defta guarda obra 

e Cl'inta paíToSjhiáo oitenta elifantes 

llyto bem concertados,com cadey- 

^ caftellos guarnecidos de prata; 

nos dentes fuas panouras deguer- 

^campainhas aos pefcoços de b5 

^ânhojôc adiante deftes elifantes, 

^lefedezia que erãoda guarda dei 

j cyJiia outra muy ta gente de caual- 

^.)C°mbós veftidos ôc jaezes. E na 

^nteyra de todo efte apparatohiao 

carretas com,atabalesde prata, 

^°uiasgualdrapasde feda. Chega- 

^j.0 e^e principe com efte apparato ôc 

^geftade ao embaixador da Tarta 

, 'Slle ja o eftaua efperando,defpois 

lc  --J ' : - ~ 

Cl'n-i 

lzerem todas as cerimonias de 

j „ Pimentos ôc corteíias q fe cuftu- 

o entre elles,as quais durarão qua- 

u quarto de hora, o príncipe deu 

nha, ôc fe pós em hum quartao à fua 

mao direyta, ôc o outro embaixador 

dei Rey que vinha com noíco,â mao 

ezquerda. E caminhando afsi com a 

meíma ordem q trouxera,có muytos 

eftródosde tangeres de diuerfãs ma- 

neyras,chegarão ao primeyro terrey 

ro do apofento dei Rey,onde o Bro- 

quem,capitão da guarda do paço o 

eftaua cfperando a pé,acompanhado 

de muy ta gente nobre,a fora aguar- 

da de cauallo, que pofta em duasfi- 

lcyraSjtomaua todo o comprimento 

do terrey ro. E defpois q cò outra no- 

na cerimonia todos fízerão fuás cor- 

teíias, fe forão afsi a pé até a entrada 

do paço,onde acharão hum homem 

veho, quedezião qera tio dei Rey, 

por nome Vucmmiferau, de mais de 

oitenta annos de idade, acompanha- 

do de muytos fenhores ôc géte nobre, 

ao qual os embaixadores ambos por 

outra noua cerimonia,beijarão o tre- 

pado q tinha na cinta,a q elle por ho- 

ra fuprema fatisfez com lhes pòras 

mãos nas cabeças defpois de fe lhe 

ambos proftrarem por terra. Elie. to- 

mando ao Tartaro quaíi igual defy, 

abalou por híía fala muyto compri- 

da até húa porta que na frõtaria del- 

ia eftaua, & batendo nella tres ve- 

zes,lhe refponderão de dentro que e-| 

ra o cjue queria, a que elle refpondeo 

com voz mi furada, he chegado por 

cuftume antigo "de verdadeyra ami- 

zade hum embaixador do grão %i« 

narau da Tartaria/para fer aqny àu- 

uido do Prechau Guimião que to* 

dos temos por f enhor de noíTas cabe- 

V 3 ças, 
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iças,com a qual repofta as portas am- 

bas forão de toda abertas, & entra- 

ra© para dentro. Diante de todos ci- 

te príncipe co embaixador da Tar- 

earia pela mao,& o outro dei Rey co 

broquem hum pouco mais atras, 8c 

apos elle os outros de que vinhão a- 

companhados, poftos todos por fua 

ordem de tres em tres,& paliando ef- 

ta caía, em que não auia mais gente 

que homes da guarda poftos em joe- 

lhos cóíuas alabardas nas mãos, en- 

tramos noutra muyto mayor & mais 

nobre,quefechamaua Naguantiley, 

onde vimos feíTenta & quatro efta- 

tuas de bronzo,& dezanoue de pra- 

ra,prefas todas pelos peícoços có ca- 

deas de ferro.Eípantados nòs difto Sc 

preguntadoo que era,nosfoyreípõ« 

dido por hú dosorepos que aly efta- 

uão que era íacerdote, que o que tí- 

nhamos vifto,& de q nos efpantaua- 

mos,eraòosoitéta&tres deofes dos 

Timocouhós que el Rey, quando os 

desbaratara no campo, lhes tomara 

em hum grade templo onde eftauão, 

porque a mayor honra, & de que el 

Rey fazia mayor caio,era triumphar 

dos deofes de feus inimigos, que a 

feu defpeito trazia catiuos, Ôc pregíí- 

tandolhenòs paraqueos tinhao aly 

prefos,nosrefponderãoq para quan- 

do entraffe na cidade de Huzanguee, 

para onde eftaua de caminho,os mã- 

dar leuar arraftando por aquellas ca- 

deas com que eftauão prefos para 

triumpho da vitoria que alcançara 

delles. PaíTando efta caía dos idolos, 

entramos noutra onde vimos muy ta 

foma de molheres muyto fermofas q 

:oes de 

ao longo das paredes eftauão aíTco- 

tadas,húas laurando,& outras tang^ 

do ôc cantado, que muyto folga»105 

de ver,& noutra caía mais adiante, a 

cuja porta eftauão feis molheres 

maças de prata como porte'yras,cJ" 

taua el Rey acompanhado de alguS 

homes velhos, inda que poucos, & 3 

mais companhia eraò molheres m°" / 

ças tangendo em feus eftroment°s 

mi)ficos,& algúas meninas quecan* 

tauãoaelles. El Rey eftaua em foj* 

tribuna de oito degraos, a modo d 

altar,a qual tinha por cima humte/ 

to que defcancaua fobre hús baíau- 

ftres,& efte teito ôc balauftres eraó*0 

dos forrados de paftas douro. Ilint° 

delle eftauão feys meninos emj°c 

lhos com cetros nas mãos,& 

faftada hum pouco eftauá húa& , 

lher já de dias que o abanaua de q ^ 

do em quando,a qual tinha hum 

mal de contas groíTas aopefc0^ 

Elie feria de idade de trinta & cin<j/ 

annos.bem aíTombrado,os olhos g 

des,a barba bem pofta ôc loura,0 r 

fto graue,afilofomia feuera, n0 

peito de principe grandiofo a l 

eftado,comono mais que repie c 

taua. Entrando os 
embaixadores ^ 

fta cafa, fe proftrarão ambos p°r c
Q 

ratres vezes, ôc daterceyra 0 

íeu debruçado no meyo da cala» olI 

do Tartaro paííou adiante,# c 

ate junto da tribuna onde elle 

ua,&fubindo no primeyro deg 

lhe diífe em voz que todos01,1,1 ^ 

o Otinaocor Vali rate, Prec^.aUr^ jo 

panoo das forças da terra, o ba 

alto Deos que tudo criou pr0 
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0 de tua grandeza para mil annos 

Cl>as alparcas ferem cabellos de to 

os°sReys,com te fazer íemelhan- 

a°s olfos & carne do grande prin-« 

^Pe das ferras da prata,por cujo mã- 

°a^uy fou vindo até vilitarem 

11 nome como por efta mutra do 

j||11 real fello podes ver. El Rey o- 

l^ar^d° para elle com rofto alegre> 

e reípondeo, no feu defejo & no 

eLl conforme o Sol com a doce 

^ ler»tura dos feus claros rayos efte 

rdadeyro amor até o vitimo bra- 

: | 0 do mar, paraque o Senhor íe- 

' Aluado na fua paz para fempre, a 

** todos os fenhores que eftauão 

Cl'a refponderaõ em hua voz,af- 

^ c°nceda o que dâ fer ao dia &â 

0 
Ce>& tocando então as molheres 

^ fomentos cjue antes tangiãoei 

ey por então não fallou mais, fó- 

ie^
e ao recolher lhe difle, eu ve- 

carta doXinarau meu irmão 

°crç^ 

CJT. cxxxl- 

(jomo el T^eyfe pajjbu de Fanau* 

grem para a cidade da Huzgn- 

guee do triumpbo com que 

nella entrou. 

tç 'Ponderey a ella conforme ao 

cjja <*jo paraque te partas alegre 

fc 
te de mim: a que o embaixador 

íj^tyonder nada fe tornou a pro- 

trCs 
a° pé da tribuna pondo por 

e(|a Ve?es a cabeça no degrao cm que 

íj,.o 
aaHentado. Então o tomou o 

O** pela mão, & o leuou com- 

P^ra fua caf}j? oje pouíou todo o 

111PO que aly efteue que fo- 

*aõ treze dias cm que íe 

el Rey partio para 

Huzanquee. 

Afiados treze dias def- 

pois que chegamos á 

efta vi la de Fanaugre* 

eftando ja el Rey a e£- 

te tempo de caminho 

íara Huzanguee, não teue efte em- 

baixador da Tartaria mais entrada 

com elle que fôs duas vezes, em hua 

das quais lhe fallou em nos confor- 

me a hum dos capítulos que trazia 

no feu regimento, a que elle com 

íembrante alegre dizem que refpon* 

deo, afsi íe fará, & tu não te eíqueças 

de mo lembrares quando vires que 

os ventos o pedem, para que lhes 

nao falte monção para chegarem on- 

de defejão,dequeo embaixador ve- 

yo muyto contente, & nos pedio de: 

aluiçaras de tao boanoua que lhe ef- 

creueífemos nu liuro q tinha alguas 

oraçoés do noífo Deos,porque defe- 

jaua grandemente de fer feu eícrauo 

pelas muytas excellécias q nos tinha 

ouuido delle,pela qual noua, q pará 

nós foy de grandifsimo contentame- 

to, lhe demos todos muytas graças* 

porque ifto era o q pretendíamos fo- 

mente,& q defejauamos muyto mais 

q o grande intereíTe com q alguas ve- 

zes fomos cometidos porei Rey dos 

Tartaros para ficarmos é feu feruiço. 

Partido el Rey defta villa de Fanau- 

V 4 grem 
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grc-mhum fabbado pela menhã fez 

feu caminho por jornadas defós féis 

legoas por dia, por cauíà da muyta 

gente que leuauà cõfigo. Oprimey- 

ro dia que partio,foy jantar a húa vil 

la pequena que fe dezia Benau,& nel 

la efteue até bé tarde,& foy dormir a 

liua abadia por nome Pomgatur, <Sc 

ao outro dia pela menham cedo fe 

par tio para Mecuy, donde aforrado 

cõ fós tres mil de cauallo feguio feu 

caminho por efpaço de noue dias, 

paliando por muytos & muyto no- 

bres lugares,fegundo moítraua a ap- 

parencia de fora, fem querer aceitar 

recebimento nem feitas em nenhum 

delles,dando por razão que feitas de 

pouo eraõ occaíiáo para officiaes ty- 

rannos roubarem os pobres, do qual 

Deos fe auia por muyto deíferuido* 

Deita maneyra chegou â cidade de 

Lingator, lituada ao longo de hum 

rio dagoa doce muyto largo & fun- 

do, frequentado de muytas embar- 

cações cíe remo,onde íe deteue cinco 

dias porvir mal defpoíto do cami- 

nho. Daquy fepartio húa anteme- 

nham com los trinta de cauallo, fem 

querer leuar mais companhia. E afsi 

defuiando da eommunicaçao da ge- 

re, fe foy deíenfadando em muyta 

caça daltenaria,a que fe dezia que fo- 

ra iempre muyto affeiçoado, & ne- 

íles paí]atempos,& em outros demo 

tarias& de outras caças que ospo- 

uos lhe tinhao apparelhados,paífou a 

mayor parte deite caminho,dormin- 

do as mais das noites, porfragueyri- 

cc.no mais efpeíTò dos matos em ten- 

das que gaia ifloleuaua, E chegado 

■oes de 

ao rio de Baguetor, que hç hum ^oS 

tres que atras diífe que íaem do lfg0 

deFamítirno reyno da Tartaria^ 

paíTou da outra parte em hukcS 

jangaas de remo q lhe já aly tinn0 

preítes, & nellas feguio feu cami° ® 

pelo rio abaixo ate hum lugar 

de que fe chamaua "Natibaloy, 

defembarcotijâ quaíi noite íern , 

íto nenhum,& daquy fezôcami0 

por terra.& a cabo de treze diascj 

gou a Hilzamguee, ondelelhe^ 

hum grande recebimento, ^elian
(lS 

por triumpho diante de. íy todos 

defpojos que tomara na guerra, ^ 

a principal parte ôi de q iè elle,T1' ^ 

jaótaua eráo doze carretas caneS^ 

das dos idolos de que âtras fe ^ 

ção,os quais eraõ de diuerfas nir'n^s 

ras como elles os cuítumão ter ^ 

feus pagodes, & deites os íelfent3^ 

quatro erao gigantes de bronl°i ^ 

dezanoue de prata do mefmo íe0^cS 

grandeza,porque, comoja p°rV ^ 

tenho dito, o de que eíta gen^ 

mais calo he de triumpharenic ^ 

eftes Ídolos, dizendo que ?Pe*çetJs 

íeus inimigos lhe catiuaráo oS^{C, 

deofes, em tonlo deitas doze 

tas hia hua grande quantidade 

cerdotes preíos de tres eni *}eS^fío 

cadeas de ferro, os quais tod°s -s 

chorado. Apos eítes ficerdo^ 

atras hum pequeno eipaço hia°_ 

renta carros com duas badas 

da carro,cheyos até cima de in . 

de de armas, com muytas b'inL- cf^s 

a raito,& noutros yinte carros; q ^ 

efteshião pela mefma rnanj'sCj1^ 

nhão húas arcas muyto gran c foi 



j^cíâs cíe feirem que fe dezia que 

'^na o tiíouro dos Timocouhos, 8c 

ordem hia tudo o mais de qUé 

* lescufl:umãoafazer caio nos triu- 

r lQs deitas entradas,como forão du-? 

^tos elifantes armados com ca- 

a§
( panotlras de gUcrra,que faó 

f e'padas que leuao nos dentes qua» 

^pelejão, & húa grande íoma de 

tofi scorá íácás de caueyras &de 

íiea
S &cnre 1T10rca. De maneyra q 

^ k entrada moftrou ao pouo tudo 

^ueganhata porfua lança aos ini- 

le'rf ~Sue tíuera com el- 

J c*P°is de auer quafí hum més q 

1q 
au«imos nefta cidade,vendo muy- 

^sJ°g°s & feitas íiotaueiSj & outras 

t0^
tas ^aneyras dedciènfadamen- 

tij ^Ue os grandes & o pouo conti- 

j^ntetazião,com banquetes e£ 

todos os dias, o embai xá* 

áj^ artáro que nos trouxera, fallou 

«llc y ^°^re a y^a,a qual lhe 

U0s 
Cotlcc^eo muyco leuemence, & 

Par nian^ou ^ar embarcação 

reç 
a c°fta da China, onde nos pa- 

O S116 achaílcmos nauios noífos 

^dTC n°S ^°^eillos Para Malaca^ 

Pof^ ^ Para a ^ndía, o qual foy logo 

ern e^eico>& n°s nos fizemos 
Cs do neceífario para a partida, 

CAT. QXXXlt 

n°s partimos- deíla cidade 

ctCo ^wgúeey ç> do cjue nos 

^ CcÇ° *tè chegarmos a ilha de 

an!Xumaa que he a primejra 

terra do fapao* 

mtõè 
is? 

O aliiofoçó & conten- 

tamento que fe pode 

imaginar queteriamos 

acabo de tantos tra- 

balhos & deíauentu- 

i as como até então tínhamos paíía- 

do,de que por então nos viamos li- 

uies, nos partimos delia cidade de 

Huzamguee a doze dias do més de 

Janeyro, & fizemos noíTò caminho 

por hum grande rio de agoa doce dè 

mais dê húalegoa eni largo, leuando 

a proa á diuerlos riimos, porcaufa 

das voltas que o rio fazia,vendo íèm- 

piepor eípaço de feté dias que por 

, e corremos, muytos & muyco no- 

bics lugares,aísi villas como cidades^ 

que legundo o ápparato de fora, pa- 

recia que deíiiao de íer pouos muvtO 

ricos, pela fiimptuoíidade dos edifí- 

cios que nelíes fe vião,afsi de caCis 

particulares,como de templos cócu- 

rucheos cozidos em ouró,& pela gra- 

de multidão de embarcações de re-' 

fno que aly fe vião com toda a forte 

de mercadarias & mantimentos em 

muyta abúndancia. Chegando nós a 

hua cidade mUyto nobre que fe de- 

zia Quangeparuu, que teria quinzá 

OU virlíe mil vezinhos,o Naudelum, 

que era o que por mandado dei Rey 

nos Íeuaua,(e deteue nella doze dias 

fazendo fuã veniaga cos da terra a 

troco de prãta&de pérolas, émqué 

nos confeííoii cjue de hum fizera qua 

torze,mas que ie íeuará fal, le não cS 

tentara com dobrar o dinheyro trin« 

ta vezes. Neila cidade nos affirma- 

raõ que tinha el Rey de renda todos 

os annos íó das minas de prata dotís 

mil 
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ímil Sc quinhentos picos,que faõ qua- 

tro mil quintais, & a (ora efta renda 

tem outras muytas de muytas coufas 

difTerentes.Efbi cidade nao tem mais 

íorca para fuadefenfaó que lo hum 

fraco muro de tijolo de oiço palmos • 

dos meus de largo,& húa cauade cin 

co braças de largo,ôc fete palmos de 

fundo. Os moradores delia íaó gen- 

te fraca &defarmada, nem tem ar- 

tilharia, nem coufa que poda preju- 

dicar a quaifquer quinhentos bõs lol 

dados que a cometerem. Daquy nos 

partimos húa terça feyra pela me- 

nham,& continuamos por noíTa der- 

rota mais treze dias,no fim dos quais 

chegamos ao porto de Sanchão no 

reyno da China, que he a ilha onde 

deípois falleceo o bemauenturado 

padre mcllre Franciíco,como adian- 

te íe dirâ,& não achando alyja a eíle 

tempo nauio de Malaca,por auer no- 

nc dias que erão partidos,nos fomos 

a outro porto maisadiãte fetelegoas 

por nome Lampacau,onde achamos 

dous juncos da cofta do Malayo, hu 

de Patane, & outro de Lugor, E co- 

mo a natureza defta noíTa nação Por 

tuguezahe fcrmos muyto aííeiçoa- 

dos a noílbs pareceres,ouue aquy en- 

tre nòs todos oito tanta difFerença,& 

deícontormidade de opinioés fobre 

húa coufa cm que o que mais nós re- 

leuaua era termos muy ta paz & con-« 

cordia, que quaíi nos ouueramosde 

vir a matar huns aos outros, de ma- 

neyra, que por fer aííazvergonhoío 

cõcar o como paliou, não direy mais 

fenao que o Necodá da lorcha cjue 

nos aly trouxe de Huzanguee, efpan« 

oes de 

tado dcíle noíTo 'barbarifmo, Te p|r' 

tio muyto enfadado, fem querer lc* 

liar carta nc recado noílò q rien111 

de nós lhe deílè, dizendo que anteS 

queria que el Rey poriílo lhe ma*1 

daííe cortar a cabeça, que ofíender1 

Deos em leuar couía noílà onde el 

foílè. E aí si di lie rentes & m alai''A 

dos ficamos aquy nefta pequena i líl 

mais noue dias,em que os juncos a"1 

bos fe partiraó, fem cambem nen1 

delles nos querer leuar comfigo, p 

lo qual nos foy forçado ficarmos a ) 

metidos no mato, arrifeados a m11/ 
1 O0- 

tos ôc grandes perigos, dos quais p ^ 

nho cm muyta duuida podermos c 

capar, fe Deos noflo Senhor 

lembrara de nòs, porque auenuoJ^ 

dezafiete dia~s que aquy 

em grande miferia,& effcerilí 

yoalyacafo furgir hfi CoííayroP^ 

nome Samipocheca que vinh*1 

baratado fugindo da armada do l 

taodo Chincheo,que de vinte # 

to vellas q tinha lhe tomara as^"nlg 

Ôc feys,& elle lhe efeapara com 0 

teaquellas duas que trazia c0,a"l^ir 

nas quais crazia a mor parte d3^ 

te muyto ferida,pelo que lhe to) 

çado cíecerfe aly vinte dias paraCl ,5 

curaffe. E nòs os oiço con^rjn^|feu 

da necefsidade nos foy lorça o • ^ 

tarmos partido com elle par I 

leu afie comíígo por onde ql1^ jfe 

fofle, até que Peos nos e&. 

noutra embarcaçaó mais Jcg 

que nos foííemos para Ma *ci pi- 

fados efteâ vinte dias em qi'e t<~ 

dos guareceraó iem em to o' , 

po auer entre nos reconc'1 ' 



t- y/ nwv i 

^auença paííàda, iios embarcamos 

a'nda afsi malauindos com eíle coP 

*) 10>os tres no juco em que elle hia, 

os cinco no outro de que era Ca- 

P^ãohumíeu íobrinho, & partidos 

aSL1y para hum porto que íè cha» 

, auante do Ghincheo 

etelegoas,& defta ilha oitenta, Te- 

rmos por nolfa derrota com ven^ 

j°s bonanças ao longo da corta de 

amau, efpaço de noue dias, & fen- 

0 nua menham quaíi Noroefte file- 

is ri° ^ue abaixo do 

tç 
1abaquee cinco legoas, nos come- 

0 «um ladraô com fete jucos muy* 

aJterofos, & pelejando com nolco 

^3s íeis horas da menham até as dez, 

^que tiuemos hua briga aflaz tra- 

j aç,a de muytos arremedos afsi de 

^ascomo de fogo,em fim íe quei- 

'arã° tres vellas, as duas do ladrão, 

q Va.5^as noflas,que foy o junco em 

J e hiáo os cinco Portugueíes, a que 

ja r ne.nhúa via pudemos ler bõs, por 

t í e^e ^mpo termos a mayor par- 

f0^
a Sente ferida. E refrefcandonos 

f0 tarde a viração,prouue a nof- 

pa 
enk°r que lhe fugimos & eíca> 

çj0 
0s dasfuasmaos. E continuan- 

*fa viagem afsi deftroçados co» 

tc 
Iam°s mais tres dias,nos deu híí 

de vento eígarraõ por ci* 

ol) |.a te<"ratão impetuofo que na- 

Vja a ^eíma noite a perdemos de 

como entãojâ a não podia- 

ar Jt0rnar a tomar, nos foy forçado 

%j arrnos em p°pa â ilha dos Le» 

C0l>SdeCre,C°í!ayr0Cra Tyt° 
tfa 

d0> alsi do Rey como da ou- 

gente da terra,& nauegando nòs 

intol 

com eíta determinação por efte ar- 

cipelago de ilhas adiante, comone- 

fíe tempo naó leuauamos piloto,por 

nos íèr morto na briga pairada,& os 

ventos Kordeftes nos eraõ pontey- 

ros,& as agoas cornão muyto contra 

nòs,bordejamos às voltas de hum ru- 

mo no outro vinte & tres dias com 

aflaz de trabalho, no fim dos quais 

prouue a noíTo Senhor q vimos ter- 

ra, & chegandcnos bem a ella para 

vermos íe daua de íy algúa moftra 

de angra ou porto de bom furgidou- 

ro,lhe enxergamos da parte do Sul 

quaíi ao Orizonte do mar hum gran 

de fogo, por onde imaginamos que 

deuia de í,er pouoada de algúa gente 

que por npflo dinheyro nos proueííè 

de agoá de que vínhamos faltos. E 

furgindo nòs no rofío da ilha em fe- 

tenta braças,nos fayraó da terra duas 

almadias pequenas em que vinhao 

íeis homésjos quais chegando a bor- 

do,defpois de fazerem íuas faluas & 

corteíiasafeu modo, nos pregunta- 

rão donde vinha o junco, a que fe 

reípondeo que da China com mer- 

cadariaspara fazer ahy veniaga com 

clles,fe para iíTò nos deíTem licença, 

hum dos feys nosrefpõdeo,q a licen- 

ça o Nautoquim fenhor daquellai- 

lha Tanixumaa a daria de boa von- 

tade fe lhe pagaflemos os direytos q 

íe cuílumauão pagar em Iapaó, que 

cra aquella grande terra que defron- 

te de nos apparecia. E com ifto nos 

deu relação de tudo o mais que nos 

conuinha,& nos moftrou o porto on 

de auiamos de yr íurgir. Nós com 

efte aluoroço leuamos logo as amar- 

ras 



Teregrmaçoes de 

íh\& nos fomos co batel pela proa não prefentesjque mé matem fc não 

meter em hua calheta que a terra fa- 

zia da banda do Sul,onde eftaua hua 

grande pouoacão que fe dezia Miay 

gimaa,da qual logo nos vierão a bor- 

do muytosparaooscom refrefco que 

lhe compramos. 

cjt. cxxxlíL : 

Como defembarcamos neffa ilha 

de Tanixwmajs- do que paf- 

famos co fenhor delia. 

Aóauiainda bem duas 

horas que eftauamos 

furtos ncfta calheta de 

Miaygimaa, quando o 

Nautoquim príncipe 

deíla ilha de Tanixumaa fe veyo ao 

noílo junco acompanhado de muy- 

tos mercadores & de gente nobre, cò 

grande foma de caixões cheyos de 

prata para fazer fazenda, E defpois 

de fe fazerem de parte a parte as cor- 

tefías coítumadas, & elle ter feguro 

para fe poder chegar a nós,fe chegou 

logo, & vendonos aos tres Portu- 

guefes,preguntou que gente éramos, 

porque na differença do rofto & bar- 

bas entendia que não éramos Chins. 

O Capitão colfayro lhe refpondeoq 

éramos de hua terra que fe chamaua 

Malaca,a ondeauia muytos annosq 

tinhamos vindo de outra que fe de- 

zia Portugal,cujo Rey, fegundonos 

tinha ouuido algíias vezes, habitaua 

no cabo da grandeza do mundo. De 

que o Nautaquim fez hum grande 

cípanto3 6c diíTe para os feus q eíta 

faõ eíles os Chenchicogis de que efe 

eferito em noíTos volumes,que voaa 

do por cima das agoas tem .fenh°' 

reado ao longo delias os habitado- 

res das terras onde Dcos criou ^sl1" 

quezas do mundo,pek> que nds^)' 

rà ern boa forte íè tiles vierem 'a'CiW 

noíTa com titulo de boa amizade,y 

chamando então para juto de ly 

molher Lequiaqueera a interpi'etC 

por, que fe entendia co capitão CM& 

fenhor do junco, lhe diííe, preguflj* 

ao Necoda,onde achou eftes homcS> 

o li com que titulo os traz comUg0 

efta noífa terra de lapão? a que rC 

pódeo que fem falta nenhua críl,n°f 

mercadores & gente boa; & que P 

nos achar perdidos em Lamp*cíl ' 

nos recolhera, para nos ajudar co 

fuas efmollas,como tinha por eu 

me fazer a outros que ja aísiac ^ 

paraque Deos permitifTe liuralo a 

ledasadueríidades impetuofts 3 

curfauãopor cima do mar, corLl^0 

quais feperdião os nauegantes. 

Nautaquim parecerão tão boase 

razoes do coifayro que entrou^ 

no junco, & mandou aos feus 

ferem muytos,não entraíTeni tn« 

os que elle diífeíTe. Edeípois ^^ 

dar vendo tbdas as partícula*1 i 

do junco aísi da popa como da p J 

fe aífentou em hua cadeyra 

a tolda, Sc nos efteue inquiriu . 

algíias coúfas particulares que 

joufaber de nós,a que refpou c 

conforme ao goílo que nelle e < 

gamos,de que elle moftraua m 

contentamento, Neftas pratica ^ 
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°u com noíco hum grande efpaço, 

^oftrando cm todas as fuás pregun- 

tasfer homem curiofo & inclinado 

^oufas nonas, & fe defpidio de nós 

Necodá Chim, que dos. mais 

^cz muyto caio, dizendo, a me- 

niam nie ide ver a minha caía, Sc 

nie leiiay hum grande prefente de 

j0llas deíTe grande mundo por on- 

eandaftes, & das terras que tendes 

1 '°j & o como fe chamão, porque 

c°
s«iffírmo que eíTa ío mercadaria 

°niprarey mais a meu gofto que to 

as as outras, & com. ííto íe tornou 

r ra terra. E como ao outro dia foy 

c ^Jm clara, nos mandou aojun- 

c° 
um grande pâraoo derefreíco, 

j que entrauão vuas, peras, me- 

es> & toda a forte de ortaliça que 

^ terra, com cuja vifta demos 

Sp11}tas graÇas & louuores a noíTo 

^lQr, O Necodá do junco lhe má- 

jj P^lo meníàgeyro algúas peças 

lo l' ^ brincos da China em retor- 

ce 0rcírefco, &lhe mandou dizer 

fíicfCorno 0 junco aticorafie no lur- 

po Tt0 onc^e e^ue^e tègurõ do té- 

3S ^
,r,a logo ver a terra, & leuarlhe 

fa v s fazenda que trazia pa. 

fov
VCnder- ^ ao outro dia canto que 

^""iham deíembarcou em terra, 

;uoucomíigoa todos tres co 

(53r 
S CJ ou doze Chins, os que lhe 

'nais gráues Sc autorizados 

uas peiroas, quais os elle queria 

a «th 
1 

0 Ol'namento defta prímeyra vi 

Sue efta gente cuftuma a fe 

^om muyta vaydade/ Che- 

oSc
0t]0sac^do Nautaquim, fo-< 

°u°s muyto bem recebidos dei 

ti 

tO. ■ 

le,& o Necodá lhe deu hum bo pré- 

íente,& apos iflo lhe moftrou as mo- 

ftrasdetodaa forte da fazenda que 

trazia.de que elle ficou fatisfeito, & 

mandou logo chamar os principaes 

mercadores da terra,com os q uais fe 

tratou do preço delia, & concertados 

nelle feafientou que ao Otitrodia íe 

trouXefíe a hua caíã que mandou dai' 

ao Necodá em quefe agafalhaffecò 

a fua gente até fe tornar para a Chi- 

na. Ifto ordenado,o Nautaquím tor- 

nou de nouo a praticar com noícò, 

& preguntarnos por muytas couías 

muyto miudamente, a querefpon- 

demos mais conforme ao goftoque 

nelle viamos,quenao ao q realmen- 

te era verdade, mas ifto foy em cer- 

tas preguntas em que foy njeceíTarió 

ajudatmonos de algúas coufas fincri- 

das por não desfazermos no credito 

que elle tinha defta nolTa pátria'. A 

primeyrafoy dizemos q lhe tinhád 

dito os Chins &Lequios,que Portu- 

gal era mnyto mayorem quantida- 

de afsi de terra como de riquezá,queí 

todo o império da China, o que nòs 

lhe concedemos* A fegunda,que tã- 

bemlhe tinhao Certificado que tinha 

o rtoífo Reyfogigado porconquiftá 

de mar a mayor parte do mundo,a q 

também diífemos que era verdade. 

A terceyra, que era táo rico o noflò 

Rey de ouro & de prata,quefe affir- 

maua que tinha mais de duas mil ca- 

fas chevas até o telhado,& a ifto reí- 

pondemos,que nõ numero de duas 

mil caías nos não certificauamos, 

por fer a terra Sc o reyno em fy támá. 

nho,& teí tantos tifoúroá Sc potros, 

que 
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que era impofsiuel poderfelhe dizer tres dias,afsi por fer pouca,como pof 

a certeza diíTo. Eneílas preguntas,& 

em outras deita maneyra nos deteue 

mais de duas horas, & diffe para os 

feus, certo cjlenãodeuede auerpor 

ditoío nenhum Rey de quantosago • 

ra fabemos na terra, íenao íó o que 

for vaílallo de tamanho Monarcha 

como heoEmperador deita gente. 

E defpidindo o Necodá com toda a 

íua companhia, nos rogou que qui- 

feíTemos ficar aquella noite com elle 

em terra, porqfe nãofartaua de nos 

preguntar muytas coufas do mundo, 

aqueeramuyto inclinado, & que 

pela menham nos mãdaria dar huas 

caías em que poufaffemos junto com 

as fuas,por fer o milhor lugar da cida- 

de^ que nós fizemos de boa vonta- 

de, & nos mandou agaíalhar com hu 

mercador muyto rico, que nos ban- 

queteou muyto largaméte, aísi nefta 

noite,como cm doze dias mais que 

póúfamos com elle. 

( AT. CXXXIIII. 

Da honra que o «5A(autaquim fc^ 

a bum dos nojfos pelo ver tirar 

com bua cjpingarda^ &• 

do que dabyJocedeo. 

Ogo ao outro dia fe- 

guinte efte Necodà 

Chim deicbarcou em 

terra toda a íua fazen- 

da como o Nauta- * 

quim lhe tinha mandado,Sc a metco 

nuas boas caías que para iílo lhe dc- 

rao,a qual fazeda toda íe vendeo em 

que eftauaaterra falta delia,na q11*1 

elle coííayrofez tanto proucito, qLlC 

de todo ficou reftaurado da per"'1, 

das viyte & feys vellas que os ClunS 

lhe tomarão, porque pelo preço qliC 

elle queria )òrna fazenda lha toai'1' 

uáo logo, de maneyra que nos con- 

feíTouelle que com fós dòus mil/2 

quinhentos taeis que lcuaua de 1CLI 

fizera aly mais de trinta mil, ^os oS 

tres Portuguefes como não tinham0® 

veniaga cm que nos o.ccupafTem°s> 

gafirauamos o tempo cm peícar 

çar,& ver templos dos íeus pag° e 

íL l 

queerão de muvta mageitade o- 

queza,nos quais os bonzos, que A 

os feus facerdotes, nos fazião mLl) , 

gafalhado,porque toda c^aScnjee;11 

lapão he naturalmente muyto ei^ 

inclinada & conuerfauel. N'° llieL 

defta noíTaooiofidade, hum 

que éramos, por nome Diog0 ^ 

moto,tomaua algiias vezes P°rP^ 

fatempo tirar com húa efpingaK^y, 

tinha de ícu> a que era muyc(í 111 £ 

nado, & na qual era àlíaz ^ 

acertando hum dia de yr ter a ^ 

paul onde auia grande foma <•c' % 

de toda a íorte, matou nelle ] 

munição huas vinte Sc leis m-111 ^ 

Os lapões vendo aquelle nOl,^0 ti- 

do de tiros que nunca ate 

nhão vifto,derão rebate din° a ^c)r 

taquim que nefte tempo c., °'jnháf 

do correr hús cauallos q lhe ^ 

trazido de fora.o qual efpan^^^fo 

ftanouidade,mandou l°§°'cía'li;l c\' 

Zeimoto ao paul onde ant 

çando,& quando o vio vU 

jaua 

com 

pifjj 

4 
a c 
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j^gârcfa1 âscoftàs^ dous Chins car- mou pela mão ficando nos os dous 

c£adosde caça>fez difto tamanho 

Ca'°i que em todas as cotífas felhe 

^xeigaua o gofto do cjue via, porq 

Co^° até então naquella terra nun - 

fjí -t'n^a v^° c*ro f°g°> n^° k- 
b'aódeterminar coque aquillo e- 

'Viein entendião o fegredo dapol- 

aíTentarao todos que era fei- 

Jai'ia. O Zeimoto vendoos tãopaP 

Jdos, & o Nautoquim tão conten- 

' operante elles tres tiros em que 

^at0I-i hum milhano & duas rolas, 

P°r não gaftar palauras no enca- 

fJ[
Cl?lento deíle negocio;& porefcu- 

r°e cõtar tudo o q fe paflou nelle, 

coufa para íe não cren, não 

'rey ir>ais íenão q o Nautaquim le- 

la ^imoto nas ancas de híí quar 

t 
erriq hia,acompanhado de muy- 

H ?ente,& quatro porteyros com ba- 

<| csErrados nas mãos,os quais bra- 

fe^ - 90 Pouo,que nefte tempo era 

cih CotQ>dezião,o Nautoquim prin- 

tje ^eftailha Tanixumaa,& ienhor 

^ cabeças manda & quer que 

!%S.V(^S outros, & afsi os mais que 

W^0 a tCrra -ll:rc am^os mares 

gj.reni & venerem efte Chenchico* 

0je 
0 cabo do mundo, porque de 

\ ante ° &zfeu parente aísi 

jii^ ,os fàchaftóes que fe affentão 

a e fria peíToa,ío pena de perder 

VoJS^queifto não fizer de boa 

d c 

ll^dé,í 

* 

a que todo o pouo co gran- 

to de Vozes, refpondia, afsi 
fefár* iara, 

fiaao
,0to com eiía pompa munda 

defc Pueyro terreyro dos paços, 

algou o Nautaquim, &o to- 

e- a para fempre. E chegando o 

°to corn e i nnninj mnnria- 

hum bo eípaço atras,& o leuou fèm 

prejunto defy até híía cafaondeo 

aflentou à meia comíigo, na qual,tã- 

bem,por lhe fazer a mayor honra de 

todas,quiz que dormiííe aquella noi- 

te^ fempre daly por diante o fauo- 

receo muyto,& a nós por feu refpei- 

to em algúa maneyra. E encendendo 

então o Diogo Zeimoto que em ne- 

nhua couía podia milhor fatistazer 

ao Nautaquim algua parte deftas 

honras que lhe fizera, nem em q lhe 

deífe mais gofto que em lhe dar a ei- 

pingarda.lha offereceo hum dia que 

vin ia da caça com muyta foma de 

pombas & de rolas, a qual elle acei- 

tou por peça de muyto preço, & lhe 

affirmou que a eftimaua muyto mais 

que todo o tiíouroda China,& lhe 

mãdou dar por ella mil taeis de pra- 

ta, & lhe rogou muyto que lhe iníl. 

nafle a fazer a poluora, porque fem 

ella ficaua a efpingarda fendo hum 

pedaço de ferro deiaproueitado, o q 

o Zeimoto lhe prometeo, & lho cíí-< 

■prio. E como daly por diante todo 

o gofto & paííatêpo do Nautaquim 

era no exercício defta efpingarda,ve- 

do os íèus que em nenhúa coufa o 

podião contentar mais que naquella 

de que elle moftraua tanto gofto,or- 

denarão de mandarem fazer por a- 

quella outras do mefmo teor, 8c aísi 

o fizeráo logo,De maneyra que o fer 

uordefte apetite & curioíidade foy 

daly por diante em tamanho creci- 

mento,quejâ quando nos daly par- 

timos,que foy daly a cinco mefes& 

meyo,auia na terra paíjànte de feif- 

centas. 
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centas» E defpois a derradeyra vez q 

mc IA mandou o Viforrey dó Afon- 

fo de Noronha com:hum preíènte 

para o Rey do Bungo,que foy no an- 

no de 1556,1-neaffirmaraó os Iapoés, 

que naquella cidade do Fucheo,que 

he a metropoly deftereyno, auia 

mais de trinca mil. E fazendo eu di * 

fto grande efpanto, por me parecer q 

não era pofsiuel que efta coufa foíTc 

cm tanta multiplicação, me diíTeraó 

algíís mercadores homens nobres 8c 

de refpeito, & mo affirmaraó com 

muytas palauras, que em toda a ilha 

do lapão auia mais de trezentas mil 

elpingardas, & que elles fomente ti- 

nhão leuado de veniaga para os Le- 

quios em feys vezes q la tinhaõ ido, 

vmte & cinco mil. De modo que por 

efta ío que o Zeimoto aquy deu ao 

Nautoquim com boa tençaó & por 

boa amizade,& por lhe íatisfazer par 

te das honras & merces que tinha re- 

cebido delle,.como atras fica dito,fe 

encheo a terra delias em tanta quan- 

tidade que náo haja aldea nem lu- 

ear por pequeno que feja donde nao 

Aayao de cento para cima, & nas ci- 

dades & villas notaueis,nao fe fala fe- 

não por muytos milhares delias, E 

por aquy íe íaberâ que gente efta he, 

ôc quão inclinada por natureza ao 

cxercicio militar, na qual íe de- 

leita mais que todas as ou- 

tras nações que ago- 

ra íe fabem. 

CAT. (XXXV. 

Çomo eFle 3\(aiito(]uim me 

dou mo/irar ao ^Rey do "Bun^o> 

do cjue vj paJJey ate 

cherar onde clle eílaua. 

Vendo jâ vinte &tieS 

dias que eftauam05^ 

ftailhadeTanixu®^ 

defcançados &c°Ilte 

tes, paííando o te,11Pp 

em muytos defeníadamentos de 

carias & caças a que eftes Iapo^s^ 

mummente íaò muyto incli°a 

chegou a efte porto húa nao do • 

no do Bungo, em que vinhao 

tos mercadores, os quais aro 

cando em terra foraó logo vi]í ^ 

Kautoquim com feus Prc^entnS,
sVJ- 

mo tem por cuftume. Entre e £✓ 

nha hum homem velho & keil1^r0S 

panhado, & aquém todos oS°| 0- 

fallauao com acatamento,o qua . 

fto de joelhos diate do ^ailC°1eC3> 

lhe deu húa carta, ôc hum x}c0^oCC& 

do guarnecido douro, ôc hua ^ 

cheyade auanos,que o Naut° ^ 

tomou com grande cerimonia-jc 

pois de eftar com elle huinj^' r, 

efpaço pregútandolhe por a.lgu' ^ ^ 

ticularidadesjeyoa carta en^ 

entendendo a luftancia de 

algum tanto mais carrega 0f & 

pidindo de fy o que lha trou > 

í„ honrada^ o mandar agaíalhar 

nns rhqmou para junto de yj> ^ 

interprete <Lac e%r* por 4* 

co mais afaftado,& nos a Y, ✓ Qly 

nos chamou para junto 

nou ao 

v.v.1 11 lalb 2r«ilWUUjW« Ll j n 

rogouos muyto amig°s llie ^ 



^ efta carta q me agora derao dei 

t_
ey do Bíigo meu fenhor & tio,& cn 

(j° Vo? dircy o q quero de vós. E d ã- 

°a a hú feu tifoureyro, lhe mandou 

^ ieííe, a qual dezia aísi. Olho di- 

Pt0 do meu rofto, aífentado igual 

^ como cada hú dos meus ama 

^Hyafcarão goxo Nautoauim de 

anixumaa, eu Oregemdoo voílo 

j^y no amor verdadeyro de minhas 

.pinhas,como aquelle de quem to- 

a rcs o nome 8c o ler de vofla pef- 

°aiRey do Búgo & Facataa, Penhor 

A|rande cala da Fiancima,& Tofa, 

andou,cabeça íuprema dos Reys 

M^enos das ilhas do Goto & Xa- 

a°axeque, vos faço laber filho meu 

VolT ^a'auras c^e min'ia boca ditas a 

Cç ? pefloa,que os dias paííados mc 

r ^ncarao homens que vierao def- 

kCrra Sue c'n^ c's neííà vofla cidade 

Itl-[
res Chenchrcogins do cabo do 

]J ?> ger>te muyto apropriada aos 

pad ^ vcftcm feda & cingem ef 
. asj não como mercadores que fa- 

j . tazenda, fenão como homés a- 

c>* de honra, & que pretende por 

^ dourar feus nomes,& que de to- 

po rs C0L1^as raun^° ^ vao 

°5a vos tem dado grades infor- 

^ad °-S,nas cluai's afirmao em fua ver 

ô tn
C S ^a outra terra muy to mayor 

ra$ 
a n°flà, & de geres pretas & ba- 

, c?lllas increiueis ao noflojuizo, 

jg^jS vos peço muyto como a filho 

por a?S meus>S Por Fingeandono, 

^ Sue mando viíitar minha filha, 

dç^
Ue^ra^s mandar moftrar hum 

p0: Cs tres qmelá dizem que tendes 

)c°moiabeis, mo efta pedindo a 

%» 

ienctc^ rinto. j 6\ 

minha prolongada doença & má ,di£ 

poíição,cercada de dores,& de muy- 

tanifteza,& degradefaftio,& íe tiue 

rem nifto alg-j pejo, os fegurareisna 

voíTà & na minha verdade,que logo 

íem falta o tornarey a mãdar em íal- 

uo,& como filho q defeja agradar a 

feu pay,fazey q me alegre có fua vi- 

fta,& q me cúpra efte delejo,& o mais 

q nefta deixo de vos dizer, vos dirá 

Fingeandono, pelo" qual vos peçoq 

liberalmente partais comigo de boas 

nouas de voífa pelToa 8c de minha fi- 

lha,pois fabeis que he ella a fobran- 

celha do meu olho direyto, com cu- 

ja vi fia fe alegra meu rofto. Da caía 

do Fucheo, aos íete mamocos da 

Lua. Defpoisde lida efta carta, nos 

diííe o Nautoquim, efte Rey do Bú- 

go he meu fenhor 8c meu rio, irmão 

de minha mãy,& íobre tudo he meu 

bom pay,&ponholhe efte nome,por 

que o he de minha molher, pelas 

quais razoes me tem tanto amor co- 

mo aos feus mcímos filhos, 8c eu pe- 

la grande obrigaçaò que por ifto 

lhe tenho, vos certifico queeftoutao 

defejofo de lhe fazer a vontade,que 

dera agora grande parte da myiha 

terra porque Deos me fizera hum 

de vos outros, aísi para o yr ver, co- 

mo para lhe dar efte gofto que eu en- 

tendo, pelo muyto q fey da fua con- 

dição,que elle cftimarà mais q todo 

o tifouro da China,Eja que de mim 

tendes entendida efta vontade, vos 

rogo muyto, que conformeis a voíía 

com ella, & que queira hum de vós 

ambos yr a Bungo ver efte Rey q eu 

tenho por pay 8c fenhor, porq eftou- 

X tro 
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tro a que dey nome & fer de parente 

não o ey de apartar de mim até que 

de todo me não iníine a tirar como 

elle.Nòsosdous,Chriftouão Borra- 

lho & eu, lhe refpõdemos, q beijatia- 

mos as mãos a Tua alteza pela mer- 

cê q nos fazia em íe querer feruir de 

nòs,& jâ que niíTo moftraua gofto,or 

denafíe qual de nos queriaq foíTe, 

porque le iria logo fazer preftes, a q 

clle defpois de eftar hum pouco pen 

íatiuo na deliberação da efcolha, a- 

pontando para mim refpondeo,efte, 

que he mais alegre & menos íefudo, 

porq agrade mais nos lapões,8c def- 

maienconize o enfermo,porque gra- 

uidade pefada como a deíloutro,en- 

tre doentes não ferue de mais que 

de cauíar trifteza 8c melanconia,& a- 

crecentar o faftio a qué o tiuer. E gra- 

cejado cos feus fobre efta matéria co 

algús ditos & galantarias,a q natural- 

mente faò muyto inclinados,chegou 

o Fingeindono, ao qual me elle lo- 

go entregou com palauras de muy- 

to encarecimento a cerca da fegura- 

ça de minha peí!oa,de que me eu ou- 

ue por muyto fatisfeito, 8c fiquey to- 

ra de algús receyos q antes fe me re- 

prefentauão pelo pouco conhecimé- 

to q atè então tinha dcfta géte,& me 

mandou darduzétos taeis para o ca- 

minho, cos quais me fiz preftes o 

mais depreíla que pude, 8c nos parti- 

mos o Fingedono 8c eu em húa em- 

barcação de remo a q elles chamão 

funce,& atraueíTãdo húa íó noite da- 

quy defta ilha de Tanixumaa,fomos 

amanhecer no rofto da terra em húa 

angra por nome Hiamangoo, 8c da- 

fOCS de 

hy a húa boa cidade q fe dezia Qya' 

guixumaa,& vellejandoafsi por noj- 

fa derrota có monção tcdente de ve- 

tos bonanças,chegamos ao outro 

a hú lugar nobre por nome 1 anora, 

&defte fomos ao outro dia dormir * 

outro q íe chamaua Minato,&dany 

a Fiungaa. E fazedo afsi noíTos p°u" 

fos em cerra cada dia,onde nos pr0 

uiamos de bós refrefcos,chegam°^â 

húa fortaleza dei Rey do Bungo^ i 

madaOfquy, fete legoas da cid3 

de, na qual fortaleza efte Fingea° 

dono fe deteue dous dias, porque 

Capitão delia, que era feu cunhado» 

eftaua muyto doente, Aquy deix°l 

a embarcação em q tínhamos v'n ,0' 

8c nos fomos por terra para a cl 

de, chegamos ao meyo dia, & P _ 

não fer tepo de poder falar a cl 

fe foy decer a fua cafa, onde dá M0 

lher 8c dos filhos foy muyto bc ieC 

bido,& a mim me fizeraó muy^B 

falhado. E deípois q jãtou 8c çCi^s 

çou do trabalho do caminho, 'e P, 

de veftidos de corte,& có algus P'1^ 

tes íetis le foy ao paço,&me lcU°L,r * 

ligo a cauallo. El Rey fabedo da H 

vinda,o mandou receber ao rerrey 

do paço por hum feu filho rn0^'s 0 

que parecia,de noue até dez anll°'ca 

qual vinha acompanhado de va1 

gete nobre,8c elle vinha ricamct ^ 

líido có feys porteyrosde maças 

te, 8c tomando o Finge'111 

la mão, lhe difle com rofto a eg ^ 

béaftóbrado,a tua entrada ne ' , 

dei Rey meu ienor fejadetaman 

ra & cótentaméto para iy^Q^oScO" 

teus filhos, por ferem teus ^ 



°)í C]UC clle proítrado por terra ref- 

PCnd&o, os moradores do Ceo, de 

Jiii ienhor aprédefte a íer tãobó, 

o Pendão por mim,ou me dem lin- 

o0'^ de reílea de foi para te gratificar 

""^<1 V, rt UUVw ^ i i J<12» 

Sttnde honra que me agora fazes, 

r, » V» > t» I I* UV (^1 

Jr*uí7ca alegre a tuas orelhas cf- 

j0j^lagrãdcza,porq fem íllo pecca- 

(í| 
c J alar,como os ingratos q habi- 

(r 
n° mais baixo lago da concaua 

a^
l,|3 da caía do fumo. E com illo 

( Retendo ao treçado cj o menino 

^0 

H 

.Ja na cinta para lho beijar,clle lho 

. c°níentioj mas tomandoo pela 

1 
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Cr rnefa comido nas feitas do an- ver tanta gente,de que pode fer-que 

venha deíacuílumado, pelo que fera 

bom deixarmos ifto para outro dia, 

porque fe fará mais â cafa, & nao g- 

llranhará verfe no que ie agora \é. 

A iílo reípondy eu então pelo meu 

interprete,que leuaua muyto bom,q 

quanto ao que fua alteza deziade 

me fentir trouadò',lhocõfèfraua,mas 

nãoporcaufa da muyta gente deq 

me via cercado, porque já outras ve- 

zes tinha viílo outra em muyto ma- 

yor quantidade,masque quando eu 

imaginatia que me via diante dos 

íeus peis,ilío fó baftaua para eu ficar 

mudo cem mil annos, fe tatos tiuera 

de vida, porq os que eftauao à roda 

erao homens como eu, porem fua 

alteza,o fizeraDeos em tão alto grao 

aticntejado de todos, que logo qui- 

fera que foíTe Senhor,& os outros fof 

fem ieruos,& q eu foííe formiga tão 

pequena em comparação da fua gra- 

deza,qúé porfer pequeno, ncmelle 

me enxergaífe, nem eu íbubeíTe ref- 

ponder a fuás preguntas. Da qual 

toíca& groífeyra repofta todos os 

que eftauão prefentes fizerao tama- 

nho caio, que batendo as palmas a 

modo de efpanto, diííerao para el 

Rey, ve voflà alteza como fala a pro 

pofito, nao deue efte homem de 

fer mercador que trate em baixeza 

de comprar & vender, fenão bonzo 

pregador que miniftre facrificio ao 

pouo,ou homem q fe criou paracof- 

íàyro do mar, a que el Rey reípon- 

deo,tendes razão, & a mym afsi mo 

parece,mas ja q largou os fechos â co 

uardia, vamos adiante com noíías 

X z preguiv 

iel. ac°nipanhado daquelles fenho- 

at^C°ln clle vierao, o leuou côíigo 

i)a 
0 nieter na cafa onde cl Rey eífa- 

0r;°; Ua' inda cj jazia na cama doete, 

ijc. 
>t}eo com outra noua cerimonia 

J 'nc tfculo dar relação por não 

lCo 
r a hiftoria proluxa. B defpois q 

íoQ .Carta cj lhe clle trouxe do Nau- 

ti0 
ni5 & lhe preguntar por algúas 

particulares de fua filha,lhe dif 

% ^ ^lâma^e5 porq a efte tempo caua 1   r ' 

^ 'jl,rn pouco afaftado atras. El- 

ie) j\c '^'Ou logo, ôc me apreíétou 

do,. cyi° qual fazendome gaíalha- 

rí(Jc
C- ^e,a tua chegada a eíla ter- 

tàoa ^
Ctl ^ou fcnhor,íeja ante mym 

Ho^aual^omo achuuado Ceo 

° camp° dos noflos arro- 

ta J ac'iandomeaíTaz embaraça- 

do & Vln°Lndade daquella fauda- 

tofu aqucllas palaurasjhe não ref 

>ào>o;P°r e'">taõ coufa algua,elleen 

%ij- lando pnra os íenhores que 

V° Pre^ntes lhes di(Te,finto tro- 

nefte eftrangeyro, & fera por 
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preguntàs,& ninguém falle nada,por 

que eu íb quero Ter o que lhe pregú- 

te, que vos affirmo que cenho gofto 

de fallar com elle, em canto que qui- 

çá comerei daquy a hum pouco qual 

quer bocado,porque nao Unto ago- 

ra nenhúa dórem mim, de q a R«iy- 

nha, &fuas filhas que eftauãojunto 

com elle, com grande contentamen- 

to, & cos joelhos em terra leuanta- 

láo as maõs ao Ceo,& derão a Deos 

muytas graças por aquella merce q 

lhes fizera. 

ÇA*P. (XXXVI 

Dum defaslre que nesla cidade a- 

conteceo a hum filho dei 7{ej/} 

cio perigo cm que eu por ij- 

J o me vy% 

L Rey me mandou lo- 

go chegar para junto 

da camilha em q efta 

uadeytadoaííaz enfer 

■ mo & atribulado de 

gcta,& me diíle,rogote q te nao en- 

fades de eftares júto de mim, porque 

folgo de te ver & de falar comtigo, 

& que me digas le fabes algúa me- 

zinha lá defla terrado cabo do mu- 

do para efta infirmidade que me 

tem tão aleijado% ou para o faftio, 

porque vay emdous mefes que nao 

poifo comer coufa nenhúa,a que ref- 

poady que eu não era medico, ne a- 

prendera eíla fciencia, mas q no júco 

em cj eu viera da China vinha hum 

I ao ema agoacurauamuito mayores 

ir.íjniiidadcs q aquella de que lè elle 

queixaua,& q fe o tòmafle,teria H 

laude fem falta nenhúa, o q c"c 0 

goumuytode ouuir. E querédopof 

em efteito curarfe com elle, o m3*1' 

dou bufeaf a Tanixumaa onde oju'1 

co eftaua, & fe curou com elle,^ 

logo laó em trinta dias, aucn^J* 

dous annos que daquella infami»1' 

de eftaua entreuado na cama íern 

poder bulir, nern mandar os br* 

ços. Vinte dias contínuos delp0" 

que cheguey a efta cidade Fucbc0' 

paíTey muytoa meu gofto, ora e,1| 

reíponder a varias preguntas 

Rey,a Ravnha,o Príncipe, & oS L 

nhores me fazião, como genc^" 

naò tinha noticia de aucr mais 

do que Iapaó,& nao me detenho^ 

dar relação do que me elles pre£llCj0 

tião,& eu refpódia, porq como ^ 

erão couías de pouca fuftúcia,part:, 

me q não feruirâ de mais q eí0q 

papel có couías qdem mais ^ 

gofto: ora em ver as íuas 

luas caías de oraçaó, os feus c* 

cios de guerra, os feus nauio5^ 

mada,& as fuas pefeanas #ca> cj. 

que laó muyto aífeicoados, Prl 

p^lmente ás de altenari.a com ^ 

coens & açores ao noílb mo 

algúas vezes paíTaua também 0 

po com a minha efpingard3» ^ ^ 

tando muytas rolas, Sc pom 0 ^ 

codofnizes, de que a terra era ^ 

abaftada. Os defta terra,paj^ 

efte modo de tiro de fog° , ^r<í' 

fa tão noua como para os àc ^ 

xumaa,vendo húacouíaque^^ 

tãonaõ tinhaõ vifto, foy 

o calo que fizeraó diífo, 4,ie \cj 
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encarecer. O íègundo filho dei a quantidade de poluora que lhe a* 

ev , a i i uia de lançar, encheoo cano emeó- 

primento de mais de dous palmos,& 

lhe meteo o pilouro,& a pós no roftô 

& apontou para húa larágeyra q efta 

uadefrõte,&p5dolhe o togo, quiza 

defauetura q arrebétou por tres par- 

tes,&deu nelle& lhe Fez duas feri- 

das, híia das quais lhe decapou quaíi 

o dedo polegar da mão direyta,ae q 

o moço logo cahio no chão como 

morto,o q vedo os dous q cò elle eíla 

Uão,forão fugindo caminho do paço 

& gritado pelas ruas hião dizendo,a 

eípingarda do eftrangeyro matou o 

filho dei Rey,a cujas vozes íe leuãtou 

hú tamanho tumulto na géte.q toda 

a cidade fe fundia3acudindo com ar" 

mas & grades gritas à caía onde o po 

bre de mim elíaua, & ja então qual 

Deos fabe,porq acordado eu cõ eíla 

reuoIta,&védo jazer o moço no chaò 

júto de mim éíopado todo em fague, 

fé acudir a pé néa maó, me abracey 

com ellejâtao defatinado & fora de 

mim q naó fabia onde eítaua. Nefte 

tépo chegou ei Rey debruçado fobrç 

húa cadey ra q quatro homés trazião 

aos ombros, & elle taõ coado q nao 

trazia cor de home viuo,&aRaynha 

a péfobraçada em duas molheres,& 

ambas as filhas da meíma maneyra 

em cabello cercadas de grade quãti-» 

dade de fenhoras & gente nobre, as 

quais vinhão todas como pafmadas, 

&entrado todos na cafa,&vedo jazer 

o moço no chaó como morto, & eu 

abraçado cò elle enfopadosãbos em 

fãgue,aíTétaraò todos totalméteqetf 

o matara,& arremetédo dous dos q 

Xi âiy 

^ eJ» por nome Arichandono, moço 

c«ezaiTeis até dezaííete annos, & a 

elle era muyto aífeiçoado, me 

^lleteo algfias vezes q o quifeífe in- 

Ilar a tirar,de q me eu eícufey lem- 

^Mizendo q auia mifter muyto te- 

' Para o aprender, porem elle nao 

Atando eíla minha razão, fezquei 

j llrt)e de mym a feu pay, o qual pe- 

^omprazer me rogou que lhe def- 

111,1 pvde tiros para lhe íãtisfa- 

racjuclle apetite, a que refpondy 

quatro,& cento, ôc qua- 

Den-l1a a'ceza mandaíTe-& porq elle 

p ^po eftaua comendo com feu 

af °u Para defpois que dormiíTe 

tei^
a> ° qual inda aquelle dia não 

Afeito,porque foy aquella tarde 

^ a Raynha lua may a hum pago 

u J grande romagem, onde fazia 

^ Pc*a ^aL,de dei Rey. E logo 

J °Urrodia fcguinte,que foy iiiilà- 

^ °vcfperade noíTa Senhora das 

^CaCS,íevey° Pc"a a ca^a on^e 

íos i }^ern crazcr comligo mais q 

cL °lls moços fidalgos, onde mea- 

Vçnj ^
ormindo fobre hua efteyra,& 

da peitar a eípingarda pindura- 

me quiz acordar, com pro- 

C dê tirar primeyro hum par de 

j^recendolhe, como elledef- 

Czia,que naquellesqueelleto-' 

Çl) 
anãoíeentenderiao os que lhe 

C-°mctera> ^ mandando a hum 

Cj]a, °S°s fidalgos que foíTe muyto 

í0l] 
aiTlente accender o murraó, ti- 

c'P*ngarda dôde eílaua,& que- 

Carrcgâf como algíias vezes 

IlQa vifto fazer,como não fabia 



aly eftauãoamvm cos treçados nus 

nas mãos me quilerão logo matar,po 

rcm el Rey bradou rijo dizendo, ta, 

ta,ra,inquiranno primeyro,porq loí~ 

peito c] vem efta couía de mais lóge, 

porque pôde fer q peitaílèm efte ho*. 

mc algús parentes dos tredos de q o 

outro dia mãdey fazer juftiça.E cha- 

mando então os dous moços fidalgos 

que fe acharão aly com feu filho, os 

inquirio com grandes preguntas, a q 

relponderãoq a minha efpingarda o 

matara com hus feitiços q rinha den- 

tro no cano, a q os circíiftantes todos 

diííeraó có hua grita muyto grande, 

paraq hefenhor ouuir mais? defelhe 

logo cruel morte. Com ifto manda- 

rão logo a grande preífa chamar o 

Jurubaca q era o interprete por qué 

me eu entendia com e les,q nefte té- 

po também era fugido com medo,& 

o trouxerão preío diante dei Rey, & 

perante tile Óc toda a juftiça lhe fize- 

rão hum preambulo de iruytosa- 

mcaços fe não tálaíle verdade,a q el- 

le tremédo ôc chorando refpondeo, 

tj elle a diria. Então fizerao logo aly 

virtres efcriuaés,& cinco algozes cò 

treçadosdambas as mãos arracados, 

& eu ja nefte tepo eftaua com as mi- 

nhas atadas,& pofto em joelhos diã- 

tedelles,& o Bonzo Aíquerao teixe 

q era o Preíidete da juftiça,cos braços 

arregaçados,& hua gomia tinta no íã- 

gue do mefmo moco na mão me dif 

le,eu te efeôjnrocomo a-fiilhodo dia- 

bo que es,& culpado nefte crime rão 

grane como os habitadores da caía 

do fumo metidos na cócaua túda do 

cetro da teria, q aquy cm voz alta q 

Terigrinctçoes de 

todos te otfçãa me digas qual foVa 

cauíã porq quifefte qa tua efpingar 

cõ feitiçarias matafife efte innoccntf 

menino q todos tínhamos por ' 

los da nòílà cabeça? a q eu por então 

não rcfpòdy palaura por eftar tão w' 

ra de mim q ainda q me matara cu; 

do q o não íentira;poré elle cò 

te feroz 3c irado mc tornou a dizf» 

Fe nao refpóderes a minhas pregutas 

te ey por côdenado a morre de 

gue,& fogo,& agoa,& aflbpro de vc 

to,para nos ares feres defpedaçado^ 

mo penna de aue morra q lc diu'c^ 

em muytas partes. Ecó ifto 1TlC 

hú grãde couce paraq eípertaíTe,^1 

tornou a dizer,falia,cóteffa de <ll,c 

fofte peitado,& quãto te deráoAc. 

mo fe chamao,& onde viuc?a q 

gu tãto jâ mais elpertojefpontlyil1 { 

Deos o labia, & a elle tomau* p° 

Iuizdefta caula,elle cõ tudo não co 

tete co q tinha feito, me fez oUl:l^ 

muytos ameaços de nouo,& lVC^cr 

diãte outros muytos efpantos Sc 

ribilidades em q íe gaftou 

mais de tres horas, dentro nas (\ 

prouue a noffo Senhor q o moç° ^ 

liou em ly, & vendo feu pay ^ ^ 

íTiãy junto configo banhados ^ 

grimas lhes diíleq lhes pedia nllv^ 

q nãochoraíTem,nem dcirianda ^ 

a ningué a íua morte,porq foc . ^ 

ra acauía delia, & que eu nao cl^_, 

culpa ncnhfia, pelo que lhes '^ - 

ua a pedir muyto pelo langu1- , p 

o vião banhado, que rne ma 

íern logo foltar,& íenão q torn^n' 

morrer de nouo, Sc el Rey íVC 

dou tirar logo as prifoés cortJl eí 
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%ozes me tlnhaó atado. Nefte te» 

P° chegarão quatro bonzos para o 

Cliraretn,&vendoo da maneyra que 

Jftaua, &co dedo polegar pendura- 

Hfízerao tamanho caio diíio que o 

fiaõ fey dizer,o que ouuindo o mo- 

*$°>tomeçoua dizer, tiremme eíTes 

"'abos de diante, & tragaõme ou- 

tr°sque me naò digaó da maneyra 

eftou, pois foy Deos feruido q 

^.tiuefle eu deita maneyra, E deípi- 

]ndo logo eftes quatro, vierão ou- 

tr°s,os quais íè não atreueraõ a curar 

íjsferidas,& aísi o diíTeráo a Teu pay, 

cSlleelle ficou aílaz trifte & def- 

COtlfolado, & tomandofobre ifto o 

Parecer dos que eftauaó com elle,lhe 

c°níelharaó que deuia de mandar 

arnar hum bonzo por nome Tei- 

j eandono muyto afamado entre el- 

^iCjue eftauaentaó na cidade de Fa 

^ tíla que era daly fetenta legoas, a q 

f 
aísi ferido refpondeo, não 

y Sl]c diga a efle confelho que dais 

Jfupay eftando eu da maneyra q 

dçV08 Vc^es, porque onde ouuerajà 

f cr curado para fe me eftancar o 

Vç] ^Uc> Suereys que efpere por hum 

^ 10 podre que eflâ daquy cento 

^ parenta legoas de ida & de vin- 

Paí?^ Primeyro *luc chegue fe 

tra ara ^Um mes)deíàfronray eHe efc 

fegiirayo do medo que 

fa 
tCndes porto,& defpegem efta ca 

p^-le e^e me curara como fouber, 

^.S^ntesquero q me mate hu ho- 

^ ^Htoté chorado por mim co- 

(jç 'e coitado q o Bózo de Facataa 

annoSj& fem vifta nos olhos. 
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Do qt4e mais pajjey no negocio de- 

íle moço3 £>• como me ambarquey 

para Tanixuma, daby par a 

Liapoo, &- do que me aconte- 

ce o dejpois q aby cbcguey. 

Defconfolado Rey,q a 

efte tépo eftaua como 

palmado po^ ver feu 

filho daquella maney. 

ra,voltando para mim 

o rofto,me diíle có muyta brandura, 

rogote q vejas fe me podes valer ne- 

fte perigo em q vejo meu filho, porq 

te afirmo q íe aísi o fizeres,eu te tenha 

també como a filho, & te dè quanto 

me pedires fe mo deres faõ.Eu lhe reF 

pódi q mãdaííe fua alteza aquella gé 

te q fe fofTe,porq me trouaua co me- 

do da vozaria q faziãò,& eu veria cj 

taiseraò as feridas, & fe me acreueíTe 

a curalo,o faria de muyco boa vonta- 

de,o q el Rey logo fez,&chegãdome 

eu entaó ao moço, lhe olhey as feri- 

das,& vi q naó eraó mais q duas,hua 

acima da tefta,a qual inda q era com 

prida naô era perigoía, & outra na 

maó direyta que naó tinha mais q 

íométeo dedo polegar meyo depin- 

durado. E dádome aly noíío Senhor 

hum nouo esforço dilfe a el Rey que 

le naó agaftaíle íua alteza,porque eu 

efperaua em Deos que lhe daria leu 

filho faó em menos de hum mez. E 

começãdo eu logo ame por em íom 

de o curar,foy el Rey muyto reprcdí 

do dos bonzos por cóíentir niflò, Sc 

Jlie diíTeraó que íem falta nenhua feu 

X4 filho. 



filho morreria aquella noite, pelo q 

lhe feria melhor a elle mãdarme cor- 

tar a cabeça, que querer que lhe tor- 

na íTe outra vez a matar feu filho,por 

quefeafsi fofle, como eftaua claro q 

auia de fer,ficaua a fua morte muyto 

infamada, ôc el Rey tido em muyto 

má conta de todos osleus, El Rey 

lhes refpondeo que bem via quanta 

razão tinhao no que lhe dezião,pelo 

que lhees rogaua que lhe aconlelhal ► 

íem o que então deuia de fazer,a que 

elles diíTeraó q efperaíre pelo bonzo 

Teixe andono, & não tomaífe outro 

coníelho, porque por,elle Termais 

íanto que todos lhe affirmauao que 

fó com lhe por a mão lhe daria fau- 

de,como já fizera a outros muytos, 

de que elles eraó teftemunhas. De- 

terminado jà el Rey em aceytar efte 

maldito conlelho deites íeruos do 

diabo^o moço fe começou a queixar 

qiie lhe dohião muyto as feridas,& q 

em todo o cafo lhe acudiíTem logo 

de qualquer maneyra que quifelTem, 

porque não podia íofrer as dores. El 

Rey com iílo tornou de nouo a to- 

mar os pareceres dos que aly ficaraó 

com elle,& lhes rogou a todos muy- 

]to,jque vifta por hua parte a contra- 

dição dos bonzos,& por outra o gra- 

de perigo em que íeu filho efl:aua,& 

as grandes dores que fentia lhe acon- 

felhaífemo que faria nefta perplexi- 

dade em q fe não fabia determinar,& 

elles todos lhe diíferão que muyto 

milhor era íer curado logo que eípe- 

rar o tempo que os bonzos dezião. 

El Rey lhe aprouou efte confelho 

por milhor & mais acertado3&como 

*Pcrigrinâçoh de 

tal lho aceytou & lho agradeceo. E 

tornando a cõtinuar comigo me feZ 

de nouo muytos afagos, 5c me pi"0" 

meteo de me fazer muyto rico fe 

deífe faude a feu filho, a que eu confl 

as lagrimas nos olhos refpondy qetI 

o faria com tanto cuydado comofua 

alteza veria. E encomendandonie* 

Deos,& fazendome(como fe diz)cl;lS 

tripas coração, por ver q.não tinh3 

aly outro remedio, ôc que ie afs> 0 

nao fize.ífe me anião de cortar aca 

bçça,preparey tudo o que era neCC 

fario para a cura, ôc comecey \°%° 

pela ferida da mão por me parecei 

mais perigoía, ôc lhe dey nella'^ 

pontos,mas le fora curado por 01 

de çurujão quiçá que muytos men ^ 

lhe bailarão,& na ler ida da tefta^ 

fer mais pequena, lhe dey cinco 

mente,& lhe pus encima fuaseiítop 

das de ouos,& lhas atey muyto ^ 

como algúas vezes vira fazer na ^ 

dia, Ôc aos cinco dias lhe c°ríC^[ 

pontos,& continuando afsi com ^ 

nhacura quiz noíío Senhor ql,e ^ 

tro em vinte dias elle foy fãP)' 

ficar mais mal que fo hum 

efqueci mento no dedo polegar' 

qual el Rey ôc todos os íen'l0,£
f!ltjvr- 

ly por diãce me fizerão fempre ^ ^ 

to gafaihado,'ukimuyra ^ 

meímo me fizerão a Rayn«a ^ 

filhas,as quais me derão rIlU^?n}1o' 

ças de veftidos de feda, & ?S
n0s,$ 

rcs me derão treçados ôc a 

el Rey me deu feifcétos taeis, 

neyra que ainda a cura me ^ joS 

mais de mil ôc quinhentos cfUr{1Jo 

quede lâ trouxe. Neftetemp0' ^ 
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^auifado por cartas dos dom Por- nella auia, & do mnyto proueito que 

tl,gucícs cjuc ficaraò em Tanixumaa, 

clllc o coííayro Chim com quem aly 

Vlcramos,íe fazia preftes para fe par- 

j'r para a China,dey conta diíío a cl 

<cy,& lhe pedy licença para me tor- 

nar>a qualmeelle deu muyto leue- 

ltl£nte,& com palauras de muytos a- 

|r3decimentos pela cura de feu filho, 

j^andandome logo efquipar húa 

l!nce de remo apercebida de todo o 

I1CccíTario,& com vinte criados feus, 

^utri homem nobre por capitão 

c'*a,me party deita cidade do Fu- 

ílco hum íãbado pela menham,& 

j! fcfta feyra logo feguinte ao Sol do- 

0 chegamos a Tanixumaa onde a- 

ley os meus dous companheiros q 

receberão com aííaz de alegria, 

nos detiuemos mais quinze 

,'asíCm que o junco de todo acabou 

fazer preíles, & nos partimos 

^ara Liampoo,hum porto de mar do 

ícyno da China,de que atras fiz lar- 

ttienção, onde os Portugueíes na- 

jlfelle tempo tinhao feu trato,& vel- 

ando por noíTa derrota, prouue a 

e°s que chegamos a elle a falua- 

p1Cnto,onde dos moradores da terra 

Ol^osmuytobc recebidos, os quais 

^lendo por coufa noua virmos nòs 

Queila maneyra entregues á pouca 

,erdade dos Chins, nos perguntarão 

eque terra vínhamos, & onde nos 

j harcaramos com elles,a que refpò 

cJJl0s conforme â verdade do que 

*ai>a, & lhe demos conta de toda 

j^n°Ua viagem, & da noua terra de 

^Paõque tínhamos deícuberto,& 

£rande quantidade de prata que 

fe fizera nas fazendas da China, de q 

todos ficarão taò contentes que nao 

cabiao em fy de prazej,& logo orde- 

narão húa deuora prociííaó para da- 

rem graças a noflo Senhor por tama- 

nha merce, & nella foraõ da igreija 

mayor que era de nolla Senhora da. 

Conceição, até outra de Santiago, q 

eftaua no cabo da pouoaçao, onde 

otiue Mifla 5c pregação. Acabada e- 

fta tao pia & tão Tanta obra, come- 

çou logo a cubiça a entrar nos cora- 

çoésdos mais dos homens daquella 

pouoaçao de tal maneyra, por que- 

rer cada hum delles íer o primeyro cj 

fizefie eíí a viagem,que vieraó hús&: 

outros a íe diuidirem,& poremíê em 

bandos,&, com as armap na mão a- 

traueífarcada hum as fazendas todas 

da terra dondenaceo que vendo os 

mercadores Chins elbi tão noua & 

defordenada cobiça, onde o pico de 

feda valia naquelle tampo a quaren- 

ta taeis,veyo em fos oito dias afubir 

a preço de cento & leíVenta,&: ainda 

aísi a tomauão por força & de muy- 

tomà feição. E com eíla fede & de- 

fejo dointereíTe, emfòs quinze dias 

fe fizerão preftes nouejuncos que en- 

tão no porro eftálião, & todos tão 

mal negociados, & tão mal aperce- 

bidos que algus delles não leuauão 

pilotos mais que fos os donos delles, 

que nenhúa couía íãbião daquella ar 

te,& afsi fe partirão todos juntos hií 

Domingo pela menham contra ven- 

to, contra monção, contra maré, ôc 

contra razão,ôc fem nenhúa lembrã- 

ça dos perigos do mar, mas tao con- 

tumazes 



tumazcs& taõ cegos nifto quene 

nhum inconueniente fe lhes punha 

diante,& num deíleshia cu cambem. 

Dcfta maneyra vellejaraò afsi ás ce- 

gas aquelle dia por encre as ilhas & 

a terra firme,& á meya noite cò húa 

çarraçaõ de grande chuueyro & tem 

peftadcquelhes(òbreueyo,deraõ to- 

dos por cima do parcel de Gotom,q 

eíM em trinta & oito grãos,com que 

dos noue juncos efeaparaõ fòs dous 

por grande milagre,& os fete fe per- 

derão todos fem de nenhum delles 

fefaluar húa ío peífoa, a qual perda 

foy orçada em mais de trezentos mil 

cruzados de fazenda, a fora outra 

mayor de feifeetas peíToas quenel- 

les morreraõ,em que entraraó cento 

& quarenta Portuguefes, todos hon* 

rados & ricos. Os dous juncos que 

elcapamos milagrofamente, fègui- 

mos por nofla derrota, & ambos em 

liuaconferua fomos até tanto auan* 

te como a ilha dos Lequios, ôc aly 

com a conjunção da Lua nos deu ta- 

manho contraíle de veto Nordejfle, 

que nunca nos mais vimos hum ao 

outro, Ôc là quali fobola tarde nos 

faltou o vento ao Oefnoroeftc, com 

que os mares ficaraõ tão cauados, ôc 

com efcarceo Ôc vagas taò altas que 

eracouía efpantofiísima de ver. O 

noílo Capitaó que íe chamaua Gas- 

par de Mello,home fidalgo,ôc muy- 

to esforçado, vendo que o junco hia 

ja aberto de popa, ôc com noue pai- 

mosdagoa no praó da fègundacu* 

berta,all entou.com parecer dos offi- 

ciais,de cortar ambos os maftos,por- 

que nos abriaò o junco, ôc com qua- 

Werigriridçoes de 

to iíta fe fez com todo o tento & tf f* 

guardo poísiuel, não pode fer tanto 

a noíío faluo que a aruore grande 

nao lewaíle debaixo de íy quacorze 

peíToas,em que entrarão cinco Pof' 

tugtjeíes, os quais todos ficaraó aly 

amaííàdos, arrebentando cada lu^ 

delles por mil partes, que foy hú* 

coliÍíi laílimoíilsima de ver, ôc 

todos nos derrubou os efpritos 

tal maneyra, que ficamos coniop^'- 

mados. Ecrecendo comtudoat°r* 

menta cada vez mais, nos deixani0s 

yr,com alíaz de trabalho,ao fom 

mar até quaíi o Sol pofto, em c]Ue 0 

junco acabou de íê abrir de to^°* 

Vendo então o Capitão ôc roda^ 

mais gente o trifte eftadoem q n°j.' 

íos peccados nos tinhaó pofto,tios*0 

corremos a húa imagem de noflà*>e 

nhora, â qual pedimos com rnuytaS 

lagrimas ôc muytas gritas que n°? 

alcançaílè do íeu bento filho p^° 

de noííos peccados, porque da 

nao auia ja quern fizeífe conta. ^ 

íla maneyra paílàmosa rnayorp3^ 

da noite,ôc co junco meyo alag3 0 

corremos ate o quarto da modorrí 

rendido, que varamos por cin1íl 

húa reílinga,na qual logo ásprifl1^' 

ras pancadas fc fez em pcdaçoS;e 

que morrerão feílenta ôc duas pe ^ 

foas,hús afogados,Ôc outros cS^6
r
rít 

chados debaixo da quilha, coufrd, 

tanta dor ôc laftima, quanta oh 

bons entendimentos podem 

imaginar. 
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0 que paff amos effes que efcapa- 

>n°s deste naufragio defpois que 

/omos em terra. 

m S poucos que eícapa- 

mos dcfte miíerauel 

naufrágio, que naõ fo- 

rão mais que vinte & 

11 quatro, a fora algúas 
MlQlh t 

cj 
u»^res, tanto que a menham foy 

ejj
râc°nhecemos que a terra em q 

las
ai,a^°s era do Lequio grande,pe- 

(jçí0^ras da ilha do fogo 6c a ferra 

aydacão,& ajuntandonos todos 

tas 
n.',^oS CO!r>° eíiauamos de muy 

SUe 

0;-'noffo Senhor com muy tas la- 

tid forneçamos a caminhar nae- 

ll)n 
S na agoa até os peitos, & alguns 

barcs atraueífamos ana<Jo,& defta 

Cll"iladas das oftras & das pedras 

ailia na reílinsa, encomendando 

iia 

l'nu 

neyra caminhamos cinco dias cõ- 

^ef°S C°lTl tanto traba!ho quanto a 

NlTla cou^a a entender, lem em 
^cHes acharmos coufa que co- 

^ i|(
Cn os ^cn^° a"§^s li'1105 mar, 

C m c^c^cs dias prouue a noílo 

iíiin?°l °lue çtegamtts â terra, & ca- 

H'latlc'0 Pe^° niato, nos deparou 

de|1-
aa Pr°uidencía o mantimento 

c|,a 
U'!3 Cruas que nefta noífa terra fe 

ç)jls 
1a°az^das,de que comemostres 

^ ali eftiuemos,até que fomos 

d^pi^ c ^luni moço q andaua guar- 

%^gádo'0 cluaítaCO tl0S V'°5 

° P^Ia íerra acima foy dar re- 

c e nos a húa aldea que eílauá 
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daly hum quarto de legoa, o que ia- 

bido pelos moradores delia,apellida- 

ráo logo toda a comarca com gran- 

de vozaria de tambores,& buz;os,dé 

maneyra que em eípaço dc tres ou 

quatro horas fe ajíkaraò paíTante de 

duzentaspeíToas,de que osquarorze 

eraó de cauallo,& tanto que ouueraõ 

vilia de nós le diuidirão em dous 

magotês}& fe víerão direytos a nós,o 

noilo capitão vendo eíle trifte & mi-< 

íerauel eftado em que a deíauentura 

nos tinha porto, fe aífentou cm joe- 

Ihos.&comirniytas palauras nos co- 

meçou a animar, & embràrnos que 

lienhua couíã fe mouia fem a vonta-f 

de dÍLiina,pelo que como Chriftãos 

deuiamos de entender que noílo Se - 

nhor fe auia por íeruido de fenaquel- 

la a noíía hora derradeyra, & q pois 

afsi era, nos conformaífemos todos 

com a íua vontade, tbmando com 

muyta paciência da fua mão aquella 

tão defeftrada morte,pedindolhe de 

todo noífo coração & com muyta 

efficacia perdão dos peccados da vi' 

da paífada, porque cíle confiiua cm- 

fua miíericordia, que gemendo nós 

todos,como a fua finta ley nos obri« 

gaua>íenão lembraria dellesnaqtiel- 

Ja hora, 6c leuantando com iílo as 

mãos & a voz ao ceo, diíTe por tres 

vezes,com rriuytaslagrimas, Senhor 

Deosmifencordia,com as quais vo- 

zes le leuantou em todos húa tama- 

nha grita de hum Chriftàó 6c deuoco 

pranto,que com verdade poíío afir- 

mar que o que então menos fe fendi 

era aquillq que naturalmente mais 

íe teme. E eitando afsi todos neíte 

trabalho- 



mações de 

crabalhofo trance,chegarao a nos féis 

de cauallo, & vendonos aísi nus, & 

iem armas,& cos joelhos em terra, & 

duas molheres mortas diante de nos, 

ouuerão tamanha piedade, que vol- 

tando os quatro delles para a gence 

de pè que vinha atras, os fizeraó ter 

a todos,fcm confentirem que nenhu 

nosfizeíTe mal, & tornaraò logo tra- 

zendo comfigo leis daquelles de pè 

que pareciaó íer miniftros de juftiça, 

ou ao menos daquella que então cuy 

dauamos que Deos queria que íe fí- 

ZeíTe de nòs,& eftes,por madado dos 

de cauallo,nos ataraó a todos de tres 

em tres,& com moítras de piedade 

nos diíTeraò q naò ouueflemos me- 

do,porque el Rey dos Lequios era 

homem muy to temente a Deos,& in 

clinado por natureza aos pobres, aos 

quais Fazia fempre grandes eímollas, 

pelo que nos affirmauão em verda- 

de, &jurauaó por fua ley q nos na5 

auiade fazer nenhum mal, as quais 

confolaçoes, inda que nas moftras.dç 

fora nos pareceraó algum tanto pia- 

doías,com tudo naõ.nos fatisfizeraò 

nada, porque jâ a efte tempo eílaua- 

mos tão defeonfiados da vida, q ain- 

da que nolas difíeraõ peífoas de que 

titieramos muyta confiança,piadoía.. 

mente lho crêramos, quanto mais 

Gentios crueys,& tyrannos, & iem 

ley nem conhecimento de Deos.Tá- 

to que nos tiuerao atados, a gente de 

pé nos fechou a todos no meyo,& os 

de cauallo hiaó diante correndo de 

híía parte para a outra a modo de 

roídas. E começado nòs a caminhar, 

húas tres molheres que ainda leu*. 

uamos viuas, ou para milhor diz£r> 

mais que mortas,fe naó puderaó o*' 

ly bulir de pafmadas,có muy tos dei' 

mayos aísi de fraqueza como de nie" 

do, pelo que Foy forçado aos de Pc 

leuarennas ao colo, reuezandofe 

híi s nos.outros,& antes c|ue chegflvj* 

mos ao lugar elpiraraõ as duas ^ 

las,que ficaraò aly no mato nuas,#;1 

condição de ferem comidas dos 

chos,& dos adibes, & lontras, de ^ 

aly tinhamos viilo muy to graIJ\ 

quantidade,&ja quaíi foi pofto c')l5 

gamos a hum grande lugar de n1^! 

de quinhetos vezinhos chamado 

pautor,no qual fomos logo rt\et 

dentro de hum pagode,que crahu1^ 

templo da íua adoraçaó,cercadocl^ 

roda de parede muyto alta,& 

dos de mais de cem homés, qi-ie c°l 

gritas ôc eííxondos de muytos ta'V 

resnos vellaraó toda aquella ' 

em que cada hum de no» teue 0 

pouío que o tempo Sc o eítado c1*1' 

cftauamos de íy nos dauao. 

CAT. QXXXlt 

('orno fomos leitados a cuhjc 

.Vongor& aprefentados ao b* 

quem da juftiça CjoucrndQ] 

do rejno. 

O outro dia dcfpt)íS 

fer menham cia»3 

de 

nfs 

ífi°' 

V 
vieraô vifrar as 

lheres horadas da^ 

le lugar,& por o 

caridade nos trouxerão muyt°' ^ 

& peixe cozido,em alguas 
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*Crra paraque comeíTcmoSjmoftran- 

do nas palauras que deziaó,& nas la- 

Sr"nas que derramauão condoeren- 

ernuytoda noífa trifte miíeria. Ef- 

t5s vendo também quão faltos todos 

I buamos de vertidos, porq naquel- 

etempo tínhamos íobrenos muyto 

P°uco ou nada mais que o que trou- 

^atnos dos ventres de noíías mãys, 

eforaõ íeis delias que todas entre 

y Acolherão, a pedir com grandes 

v°£es por todas as ruas dizendo, ó 

|entes gentes que profeííàis a ley do 

^enhor clija condição he (fe íe pode 

fer pródigo para com noíco, 

nos communicar feus becs, íahy 

0 encerramento de voílas paredes a 

Crdcs carne de noílà carne tocada 

^]ra da mao do Senhor poderoíõ, 

°correrlhe com voflas eímollas 

jj^quea mifericordia d.e fua gran- 

j vos naó deíèmpare como ael- 

j ' A cujas vozes foy tanta a efmol- 

Sllea gcntelhedaua que em me- 

lula hora fomos todos pro- 

l| os do neceílário em muyta aba- 

^ Paliadas as tres horas deípois 

^ ^eyo dia chegou corredo a gra- 

de ^rc_^a ^nm correo de cauallo que 

11 hua carta ao Xiualem do lugar, 

Cra o Capitão daquella gente, o 

^ntoque a leyo, mandou logo 

,C;ir dous tambores a modo de re~ 

U l^jCom que fe ajuntou todo o po 

íqj1*1 'u,rn grande templo do feu pa 

%r ^ C^e hGajanelIa ^fez 
^ <^lía em que lhe deu conta do q 

do
nClaila ° Broquem Gouernador 

4c>°,que cra, que nos leuaíTem 

1 ade de Pongor,que eftaua daly 

V  I(í7 

fete legoas, o que os mais delles re- 

fufaraó por féis ou ícte vezes, & lo- 

bre iíTo tiueraó grandes debates, de 

maneyra que aquelle dia fe nao to- 

mou afiento em couía nenhua mais 

que fomente tornarfe a mandar o 

correo ao Broquem com recado do 

que paílauaj pelo que foy forçado 

íerennosaly metidos até o outro dia 

ás oito horas,em que vieraó dous pe- 

retandas, que íaò como corregedo- 

res, com muyta gente da cidade cm 

que entrauáo vinte de cauallo,& en- 

tregandofe de nòscorn gran lt-s af- 

iemos que fe fizeraó íobre iílopor 

eícriuaes públicos, fe partiraó log-j 

aquelle mefmo dia, no qual já quaíl 

noite chegamos a luu vil la que fe 

cbamaua Gundexilau,na qual Tomos 

metidos em húa mazmorra íeita co- 

mocifterna debaixo do chao, onde 

eftiuemos aquefk noice com gran- 

diísimo trabalho cm hum charco da 

goa em que auia infinidade de fam- 

bexugas.das quais todos ficamos àí- 

íaz eníãnguentados. Ao outro dia 

ja menham clara nos leuaraõ para a 

cidade, â qual chegamos ás quatro 

horas defpois de meyo dia,& por fer* 

ja tarde nos naò vio então o Bro- 

quem,nem nos vio lenãodaly a tres 

dias,que aísi prefos nos mandou le- 

uarperante íy pelas principais qua- 

tro ruas da cidade em que auia gran 

diísima copia de gente, a qual, no q 

de fora parecia, moftraua ter pieda- 

de &compaixaò de noíTa miíeria & 

defauentura, principalmente as mo- 

lheres. Defta maneyra chegamos à 

cafa da audiência em que eftaua a 

guarda 
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guarda dos miniftros dajuftiça,onde 

nos detiuerão hum grande efpáçó, 

porque ainda a efte tempo naó craó 

fiorâs de Fazer negocio, mas chega- 

da a hora federão créspãcadas num 

íino,& íe abrio outra porca c]ue efta* 

lia defronte,pela qual nos mandarao 

entrar em húa grande caía onde ef- 

taua o Broquem aíTentado em huâ, 

tribuna ornada de pannos de feda có 

hum dorfel de brocado, & feys por- 

teyros de maças ao redor poftos de 

joelhos,3c embaixo ao longo das pa- 

redes de toda a cafa eftauaõ muytos 

laomes armados com alabardas tau- 

xiadas douro & prata; & cm todo o 

mais corpo da caía muyta outra géte 

dediuerías nações que até então naó 

tínhamos viíto naquellas partes. E 

feito íílencio no rumor que eíla gen- 

te fazia, nos profiramos afsi como 

hiamos diante da tribuna em que ef- 

taua o Broquem, ao qual diílemos 

chorando, pedimoíle íenhor, pelo 

Deos que fez o Ceo & a terra, debai- 

xo de cujo poder todos e(lamos,que 

por elle te mouas a piedade da noíla 

trifte fortuna,porque jà que as ondas 

do mar nos puferaò nefte eílado de 

tamanha defauentura, nos ponha a 

tua boainclinaçaó em outro inilhor 

diante dei Rey, paraque íè moua a 

ter piedade de nòs,porque fomos po 

bres eílrangeyros aquém faltou o 

fauor & o remédio do mundo, por 

afsi o permitir Deos por noflospec- 

cados. Ao que elle,olhando para os 

que eftauao â roda, defpois de fazer 

algíis meneos com a cabeça,lhes diP 

fe^que vos parece a vos outros defta 

gente? fala de Deos como que tern 

noticia da lua verdade, algum g^n' 
^ • I /* 

de mudo deue de auer neíte criai'0' 
. jjr 

de que naò temos ainda noticia,'* 

pois conhecem a fonte dos bees, 

zão fera que íe vfe com elles confor 

me âslagrimas com que o pedi'111' 

Evirandoíe então para nòs,que 5 e 

te tempo eftauamos todos proft1"-1 

dos no chão, & com as mãos leuant* 

das, como quem adora a Deos, ^5 

diíle, ey tamanha piedade da v^' y 

miferia,& tenho tamanha dór d*1 v° 

ía pobreza,que vos certifico em 

verdade,& alsi me ella valha 

dei Rey, que mais quifera ago'" c 

cada hum de vós outros, com tei cl 

mim o que vejo em vós,que cíh'^ 

go que por meus peccados agora 

nho, porque temo mtiyto eícan " 

lizaruos,oque por nenhum c,í 

ria fazer, porem ja que ha de íel 

necefsidade, porque ha de fer »°1^ 

do cumprir eu co que detio, vos 

go como a amigos que vos na o e P 

teis de voseu fazer algto 

ncccíiarias ao bem dajultiç*icj. 

to ao mais que competira voí'a ^ 

tura,fe Deos me der vida, vos a 

reis,& podeis deícançar neíta 

promeífa, porque fey dei Rey ^ 

íenhor quão real condição tem F\js 

os pobres como vos ourros,as q 

promeíTas lhe nós então 

mos com húa grande quanti"'11^, 

lagrimas, porque neíta tempo ^ 

uamos todos tais que de n^n 

maneyra lhe pudemos reíp0 

derporpalauras, 

C^' 
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CAT. C XXXX. 

as prcguntas que nos fizera o, &~ 

yue a cilas rcffcmdemos5c> 

do mais que então joc 

cede o. 

Broquem mandou lo- 

go vir diate de fy qua- 

tro efcriuaens, & os 

dous peretadas da cor- 

«çedn te;Cjue ftõ como Cor. 
aores, como ja dilíe, & outros 

I 1 ou doze miniftros da juíliça, & 

^taudofe em pe com íembrante 

^erico,(S<; hum treçado níi na mão, 

II Começou a preguntar com voz 

i tíl & hum pouco alta paraque to- 

ci 
s.0oilliinèm, dizendo, Eu oPina» 

gQ'r
ai1 broquem defta cidade de Po 

tç 
rpor vontade daquellequc todos 

. °s p°r cabellos das noflas cabe- 

^ da nação Lequia, & de to- 

8^ terra dambos os mares, onde 

as
4§0as doces &íalgadas diuidem 

Cinas dos feus ti Touros,vos amoe- 

^ando co rigor & íorça da mi-» 

.P^aura,que me digais com co- 

^nipo & claro que gente fois 

tÇrr^
c SUe nação, & qual he a voíTa 

cl ^ Carno k chamaía que refpó- 

P0 
0s toda a verdade, que éramos 

t]]J
CllSUe^es naturaes de Malaca. E 

>pois, quem vos trouxe 

a n°^a terra,ou para onde hieys 

P%d V°S Perc^es? ^ nos ^ie re^" 

d0l.Çs
emos) cjué por Termos merca- 

^ÍT terrnos Por offício tratar co 
as fendas, nos embarcaramos 

no reyno da China do porto de Liã" 

poo para Tanixumaa,onde jâ tínha- 

mos ido algúas vezes, & que Tendo 

tanto anate como a ilha do fogo nos 

dera húa tamanha tormenta q não 

podendo pairar o mar, nos fora for- 

çado correr em popa ao Tom do ve- 

to tres dias com Tuas noites, no fim 

dos quais vararamos co junco por ci- 

ma da reftinga de Taidacão,onde de 

nouenta & duas peífoas que éramos 

Te afogáraó logo as TeíTenta & oito, 

&c nòs os vinte & quarro que aly via 

diante de íy,nos laluara Deos mila- 

groíamente, Tem outra couTa mais q 

iós aquellas chagas q v'ia nos noííos 

corpos. A que elle replicou,dizendo, 

& de que titulo poíTuys tantas rique 

zasde ledas & peças quantas- ornar 

deu ás noílas gentes defle voílojun- 

co? que, íegundo tenho Tabido, vale 

mais de cem mií taeis, pelo que pa- 

rece increiuel poderem homés aqui- 

rir bem tanta Toma de riqueza Tem 

increuirem niíTo roubos,os quais,pe- 

la oífenTa graue que com elles Te faz 

a Deos,laõ mais officio dos Teruos da 

Terpe da cal a do fumo,que dos da ca- 

Ta do Sol, onde osjuftos & de cora- 

ção limpo Te banhão có cheyros Tua- 

ues no tanque duS agoas do alto Se- 

nhor. E nós lhe reTpondemos a ifto 

que íem falta nenhua éramos mer- 

cadores & não ladroes,como por tan 

tas vezes nos tinha apontado,porque 

o Deos em que criamos nos vedaua 

em Tua Tanta ley o matar & o íurtar. 

A que elle, olhando para os circun- 

ftantes, diíle, Te eftes falão verdade, 

podemos dizer que Taò como nos,& 
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o feu Deos muyto milhor q todos os uifado por cartas do Broquem, a (si 

outros,pelo que parece que afsi íerà 

como dizem, Então tornado a olhar 

para nós, profeguio adiãte com luas 

preguntas,& fempre com rofto gra- 

ue,& moftras iroías, como mmillro 

inteyro em feu officio,nas quais le de 

teue quafi húa hora, & jâ por derra- 

deyro nos difle,pois, qual íoy a cauía 

porque as voflas gétes no tempo paí- 

íãdo quando tomarão Malaca pela 

cubiça das íuas riquezas, mataraõ os 

noíTos tanto fcm piedade,de q ainda 

agora ha neíla terra algúas viuuas? a 

querefpondemos que íeria por ílic- 

ceflo de guerra, mas não por cubica 

de os roubar,porque o não cuítuma- 

liamos de fazerem parte nenhúa: ôi 

elle tornou, pois, que he>ifío que di- 

zem de vos? negareis que quem con- 

quifta não rouba ? quem forca não 

mata?quemfenhoreya não efeanda- 

liza? quem cubica não furta? quem 

aprema não tyraniza? pois, todas ef- 

tas coufas fe dizem»de vós,& fe affir.- 

mãoemley[de verdade, por onde 

parece que largamos afsi Deos da 

lua mão, dando licença âs ondas do 

mar que vos afogalTem debaixo de 

fy, muyto mais foy inteireza da lua 

juftiça que fem razão que vfaíTe com 

vofeo. E leuantandofe então da ca- 

deyra em que ja eílaua alíentado, 

mandou aos Peretandas que nos tor- 

naílèm a prifaõ , da qual feriamos 

ouuidos conforme á piedade que el 

Rey quifeííeter de nós, com que to» 

dos ficamos bem triftes & deíconfo- 

lados,& fem nenhúa efperança de vi- 

da. Logo ao outro dia foy el Rey a- 

da nofla priíàó, como do que pelas 

preguntas tinha íàbido de nòs, & 

apontou algúas coufas em noílofa* 

^ At 

uor,as quais o mouerao anao madaf 

logo fazer juíliça de nòs, comode- 

ziáo que tinha determinado por al' 

gús mexericos que os Chins de 

lhetinhão feito. Nefta prifaõ eftiue* 

mosquaíidous meies, com afíaz^ 

trabalho, fem em todo efte ten)p° 

nos tallarema feiro; & defejandoe' 

Rey ter mais algúa informaçaó 

nos que a que o Broquem lhe tinha 

eferito, mandou hum home por no- 

me Raudiuaa que fecretamete vie'4 

fe â prifaõ onde eftauamos,& 

do ler mercador ellrãgeyro foube''e 

miudamente a veídade da nofiavi'1' 

da aquelle lugar, porqueíêgundo* 

informação que eftc lhe defle, 

minaria elle nifto o que lhe parece' f 

juftiça.E aindaqueiltofe fezcoto^0 

o íegredo pofsiuel, não faltou 

o dia dantes nos auifou da vinda 

fte homem,para a qual nos armai*10* 

das mais t rifles & mais miferalle,S 

moftras de fora q em meyo de ql,at* 

miferia então partíamos,foubcnl°s 

ainda fingir,porque defpois dc PcP* 

cftas foraó fépre as q mais nos ap10^ 

ueitarão nefte negocio,q quant0 wt 

tros meyos para elle buícamos. El 

home entrou h um dia pela 

bé acòpanhado no vileu,q era a 

morra onde nós tinhaó preíõs,# 

pois de nos andar vendo a todos 

& hú,chamou o Iurubaça que 

figo trazia,q,como ja difTe, era o e 

interprete, & lhe diííe, pregu0^ 



Cs honies qual foy a caufa porque 

Cos os deféparou tanto da íua mão 

0 eroía,&pcrmitiono juizodafua 

^'Uína jufti^a que vieííem luas vidas 

^er julgadas por pareceres de ho- 

íc'tnsa quê o remordimenro da cõ- 

ej'
Cnc,a não porá diante dos olhos o 

ajPanco da vilaõ temefoía com que a 

f0?
ana derradeyrahora da vida fe 

caV^ pelo q he dô crer que pec 

caípS /°^>re peccados foraó os que 

ref - 0 ne^es vejo.Nòs lhe 

Podemos que tinha muyta razão, 

j rc L,e claro eftaua que os peccados 

, s homens eraõ a principal cauíã 

tij1CUS Crakalhos,mas qi,e nem iíío 

detlUa 3 Deos era Pn^ 31 Sen'10r 

n 1!Tericordia,cond oerfe daquelles 

jj e<2°m lagrimas & gemidos cha- 

bon? ° Pore^cc'e continuo,em cuja 

Per. tínhamos poftas noíías ef- 

r- at|ÇasipífaqueelpritaíIc no cora- 

da v -i ^ 
q ije r e ríe i n íorm a r d a nof 

Vcrdade,& prouernos com juftiça, 

-le éramos pobres eftrangeyros, 

ein adcrencia nenhúa,q era o me- 

Vj^
r^nc'pal,& de q^os homes nefta 

^ a faziã0 mais caio.A q elle refpõ* 

ía
0,?»yt° bom he iíTo,fe voífos co- 

j°Cs eftão conformes com voííàs 

,ailras,«Sc fe afsi os tendes como di- 

Fcmao Meneie^ Tinto. 

Pai 

M . ^   

í0 ajais dòdevòs, porque cia- 

oih, ° 

NS 

ue quem pintou o q nolfos 

°s eftão vendo na fermofura da 

1Cei^ em tudo o o mais que o dia 

^oftra na fuítentação dos bichi- 

rCn°^5 terra^uea vos não negara o 

tos C^° vo^ar°^uraip°ls có tan- 

to 

Bemid tantas vezes,pe 

^Ue Vos rogomuyto que não te- 

nhais pejo de me confeííardes com 

verdade o que agora pretendo faber 

de vos,que he,que gente foys,de que 

nação,Sc em que parte dó mundo lia 

bitaiSj&como fe chama a terra ou íe 

nhorío do vo fio Rey fe o çendcs,& a 

cauia porque vieftes ter aquy onde 

agora eftais, Sc para onde hieis com 

tanta Toma de fazendas ricas quantas 

o mar tem laçado nas prayas de Tay- 

dacao, de que toda efta gente ficou 

tão pafmada que fem duuida tem 

para ly que fois vos íenhores do tra- 

to da China que he o mayor de to- 

do o criado. As quais preguntas,& a 

outras muytas que então nos fez 

refpondemos conforme ao que na- 

quella conjunção nos era neceílàrio,' 

de q íe elle moftrou tão latisfeito que 

fazendonos por vezes muytos ofíe- 

recimétos c^e fy,fe oHfereceo tambe a 

falar a cí Rey na noífa foitura, fèm 

nos deícubrir nunca a verdade do a 

que fora mandado, antes fingindo 

fempreqUeera eílrangeyro & mer« 

cador como qualquer den6s,&qua- 

do fe defpidionos encomedou muy- 

to ao carcereyro,& lhe pedio q fem- 

pre nos proueílè de tudo o neceífario 

porq elle lho pagaria muyto á fuavò 

tade,o q todos lhe agradecemos com 

aífaz de lagrimas,que também o mo 

ueraõ a ter compaixão de nòs,& nos 

deixou hua manilha douro que ti-- 

nhade pefo trinta cruzados, & feys 

fardos darroz, & nos pedio ainda 

muytos perdoens do pouco que rios 

daua. Tornandofe'efte homem daly 

para el Rey lhe deu conta do que 

paffara com nofeo, Sc lhe affirmou q 

X fem 
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Tem duuida ncnhua não éramos os q 

os Chins lhe tinhão dito de nós,& q 

à iílo poria mil vezes â cabecá, dêq 

el Rey dizem que por então ficoi) al- 

gú tanto mais delcarregado das más 

ioipeitas cjuelhe faziãoterde nós. E 

tendo ]â determinado de nos man* 

dar íoltar,afsi pelo que eftè holriem 

lhe tinha dito,como pelo que o Bro- 

quem lhe efcrcuera,chegou ao porto 

hum Chim Coílàyro com quatroju- 

cos,a q el Rey dàua colheyta em íua 

terra,por lhe dar a metade dasprelas 

q trouxefíe da China,& por eftâ cáu- 

ía era muyto valido com elle & com 

todos os grandes da terra,o qual pof 

noílospeccados eíâo mayor inimi- 

go q os Portuguefes tinhão naquellê 

tempo,por hna briga q os rtoflos ti* 

ueíão có elle o anno dantes no porto 

deLamau, na qual foy capitão hum 

Lançarote Pareyra natural de Ponte 

de Li ma, cm que lhe.queimafaó três 

juncos, & lhe mataraó duzentos ho~ 

mes. Efte perro quado foube da noA 

ía priíaó, & como el Rey eílaua de- 

terminado de nos mãdár foltar, em- 

burilhou o negocio de maneyra, &t 

uiíie de nós tátas metirasa el Rey-, q 

ouaíi lhe fez crer q íem duuidajper- 

c es ia nruyto cedo o rèyno por noflbj 

reipeito,porq lhe dilíe,q eranofio cil: 

ílume c fpiarmo's hua terra fo color 

de mercada, &defpois a tOmáímoS 

como ladroes,matado & aíTolãdó to- 

da a coufa q nella achauamos,a qual 

informação pode tãto cò el Rey q o 

fez tornar de todo atras do que tinha 

determinado,& mudado a íèntença 

D;ãdou q viíto O q íiouaméte lhe ti- 

nhão dito de nós, nos fízeflem a to 

dos em quartos, os quais ferião p0' 

tosrnas ruas publiCâs paraque pub'1 

camenteíe loubeílè quão merece* 

dores éramos daquellajuíliçã; 

CA<P. QXlt 

[omi el^Rey mandou efia fentèfr 

ca ao 'Broquem da cidade onde cj- 

tauamos prefos para que aexccH' 

taj[ej& do que nijfofoccdeo* 

Adaeftá cruel fent^' 

ça contra nós, man^11 

el Rey hum pereça0 i 

que a leuaíTe logo,# \ 

entregaííe ao Broql,c 

da cidade onde eítauamos prefos,p,r 

íaq em termo de quatro dias a exe^1 

taííe em nòs;o qual fé par tio log °c0 

ella,& chegando á cidade, permi^ 

inoílo Senhor q fê foíle agafalhar ^ 

cafa de húáíliáirmam viuua>& 

lher muyto honrada* dà cjiial 

mos recebido muytasefmollaSja^111, 

elle em muyto fegredo deu conta °° 

à que vinha,& que auia de leUãí^f" 

tidoes da juftiçaque fe fizCÍTd èrn 

tomo el Rey lhe martdaua. Hfta 

bre írtolher diífe ifto á huà fra ío' 

brinha filha do Broquem Gou^°r 

dor da cidade, em cuja caía íè a$* 

falhaua huamolher PortugueWr 

era cafada co piloto que também e' 

taua prefo com nofeo com doús 

filhos íeus. E querendoa eftâjá c°^ 

folar, lhe defeubrio o que tíflba 

bido^ a qual pobre Pórtuelièffy c<111 

b to q«c 
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m° que efta fenhofa lhe deu efta no- virão naquella moIKèr.q determina- 

y\ A» M J A _ / i 
cM

Jzem que cahio íupitamente no 

3° como morta, onde efteue íem 

a 'a hum grande eípaço, ôc quando 

n°,n°u em fy, fe ferio com as vnhas 

°,0fto tão cruelmente, que ambas 

s faces foraõ desfeitas em íangue, a 

3Ua' çòufa, tãonoua & tão dejaçu- 

li^iada entre efta gente, efpalhan- 

« e ]?g° Por toda a cidade, caufou 

] todas as molheres delia tamanho 

^ Nito,que as mais delias fefayrão 

e^as cafas aísi como naquclla' ho- 

acharaõ cos filhos ôc filhas pelas 

^a°s, íem porem diante as repren- 

^ ensquelhepodiaó dar feus mari- 

^os>nem arrecearem as más lingoas 

a gente praguenta & ociofa, que 

^°uidadaíua mâ inclinação &natu 

^a tem por curtume fiillar mal de 

i llytas couíaSk que pela fingelleza& 

^    _x_ _ í\ ** r • • 

Ur* ten^° coni SL1C feitas,as acei 

muytás vezes em 

fa i^0, ^ chegando aísi tod as a ca- 

^ a filha do Broquem onde efta 

rçr° lcr então eftaua mais para mor- 

^ 5 para dar razão do que híias 

^tras lhe preguntauão, ellas mo- 

p..as pela cauía primeyra & princi- 

<je SUcheDeosnoíIò Senhor autor 

beés, o qualmouidoda 

dia ln a bondade & miíericor- 

^uando os trabalhos ôc os infor- 

.,íç'°^aó mayores, então acode co 

"ícK- rrí^s,ce^t0 a aquelles que fe 

c°nfí° í0315 at"kulados, & mais def- 

<]Ue ?S rcrne^° c^a terra, inda 

t0 ofrrá Gentias íe enternecerão ta- 

^t,uerão tamanho dò das lagri* 

* defacuftumado fencimento ^ 

rao todas entre fy de efereuerem húa 

carta á may dei Rey em noíío fauor, 

aqual efcrcueraõ aly logo , em que 

lhe dauão cóta de toda a verdade de 

nós,& do que por dito do pouo ti- 

nhão íabido, & quanto contra juíliça 

ledera aquella fen tença contra nós 

ôc também lhe deziao o que eftaPor 

tuguefa fizera;& a grande dòr &la- 

ftimacomque derramando íangue 

de todo leu rofto, larnentaua com aU 

tas vozes a morte de feu marido ôc 

de leus filhos, ôc liie affirmaraò que 

tinha Deos tomado a íua conta 

o caftigo da íem razão defte crime,& 

as pala uras da caria deziãoaísi, Pe- 

rola lanta congcllada na oftra mayor 

do mais fundo dasagoas, eftrella eí- 

maltadade rayosde fogo; madeixa 

de cabellos dourados enrretexida em 

capella de rofas,cujos peis de tua grã. 

deza feapõíctão no principal denof 

fas cabeças como ruby dejoya íem 

preço, nós as íomenos formigas da 

tuadefpeníà,apoíentadasnoelqueci- 

do de luas migalhas,filhas ôc parétas 

da molher do Broquem, cõ todas as 

mais tuas catiuas aquy aísinadas te fa 

zemos fenhora queixuma do que os 

noííos olhos oje nos moftraraó, que 

foy híia pobre molher eftrangeyra. 

fem femelhança de carne no rofto, 

alagada toda num charco de fan- 

gue,cos feus peitos feridos com tap 

admirauel crueza que aos brutos do 

mato fazia efpanto, ôc a toda agert? 

te temor muy to medonho,gritando 

em vozes tão altas q te afhrmamos 

todas em ley dç verdade q feDcos 

V 2 lhe 
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lhe Inclina as orelliâsjcòmo temos pe- cidade-eftâ pofta,cujos^of aáorest^ M M M J»^ •" — — —w w 

ra nos q ha de fazer, por cila fer po- 

bre & deíprezado do mundo,q gran- 

de caftigo de fogo & de fome venha 

lobre nòsjpelo q receolas nos difto,q 

todas grandemente tememos, te pe- 

dimos num grito como crianças es- 

faimadas cjue chorão à mãy, que po- 

ftos os olhos na alma dei Rey teu ma 

rido,por refpeito da qual te pedimos 

ifto de efmolla,te queiras fazer da na 

tureza dos Santos,& pores de todo a 

parte os reípeitos da carne; porque 

quanto te maismouercs por Deos, 

tanto mais íeras metida na caía de 

Deos,onde temos por certo q acha- 

ras elRey teu marido catando ao lom 

da arpa dos meninos q nuca peccarão 

acatigadefta piadofa eímola q por 

Deos & por elle todas te pedimos, q 

he pedires com efficacia grande a el 

Rey teu filho q íemoua por Deos ôc 

por ty,&por noííos gritos ôc lagrimas 

a auer piedade defteseftrangeyros,& 

perdoarlhesliureméte toda a culpa q 

tiuer delles, pois, como fabes, não os 

aceufou nenhú fato q vieiíe do Ceo, 

Íenao homés torpes & de mao viuer, 

a que nao he licito inclinarenle aso- 

relhas. Conchanilau,donzella fermo 

fa,& bé inclinada,& fobre tudo mais 

honrada que todas as defta cidade, 

pela criação que fua mãy fez em ty, 

te certificara da parte de Deos,& dei 

Rey teu marido, por cujo amor te 

pedimos ifto, das mais particularida- 

des defte negocio, afsi das continuas 

lagrimas & gemidos em que todos 

eftes pobres agora fcão.como do gra 

de medo & ttilteza em que toda efta 

dos com jejús & efmolas te pedem q 

aprefentes feus gritos diante dei Rty 

teu fobre todos muyto querido 

a quem o Senhor de todos os beés e 

tanto bem,que dos feus eíquecidos ^ 

fartem as gentes que habicão a tert 

& as ilhas do mar. Efta carta hiaa 

finada por mais de cem molhere 

das principais de toda a cidade,^ J 

mandada porhua donzellafilha 

Mandarim Comanilau Gouerna o 

da ilha de Banchaa, que jaz ao 

defta dos Lequios, a qual donze 

partio o mefmo dia que cheg°1^ 

fentença,ja com duas horas de no,£'■ * 

por fer afsi neceíTario, acompanha 

de dous irmãos feus,& de outros 

ou doze parentes,todos gente njH; 

nobre & dos principais da cidade# 

CJT. ÇXLIL\ 

Qomo efta donçella deu d 

a T^aynha may dei cR$y> 

da repofta.cfue trouxe 

delia, 

m Hegada efta Sjjjjj 

M ao lugar de B £[ 

onde então efta ^ 

Rey&aRayn^,^ 

 J mãy,que era W ^ 

goas defta cidade dttPongoJ» cr 

apear acafa de húa fua tia q yto 

inareyramòr da Raynha, 

fua aceyta,â quai deu conta o % 

nha,& lhe pos diate quanto 

fua hóra & a feu credito para cu ^ 
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tio'llU!.ajfc?lh"aSPar? elíe ne8°- t° ™y° quarto da lúa acordou a 
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apaiMi P6^0' ^ úadefpoisquea 

o v j COm as circun^ncias que 

di|]? adeyro amor 1'1C iníin.aua.ihc 

niír\S«* pois affirmaua que lhe hia 

do ° l,a '10nra> -e^a trabalharia to- 

dal!^°,SlL,clPorclucle na0 tornaífè 

íeii
y fomente,& mal íàtisfeita no 

requerimento, principalmente 

HiS? Co,>'a em fy era tão juíta co- 

]a 
C2,a,a fora fer pedida de efino- 

paj°r rantas Penhoras âc taoprinci- 

(jas 
C0Ul° na carta vinhaó aísina- 

hoi' 
a,SUG dizem que a donzella.deí- 

cjio
S, e "le c^r as deuidas graças, pe- 

^ dc noua merce que lhe deífe to- 

tei-l^rc^a po^iuel, pois náo auia de 

tra °Para a juftíça que tanto con- 

le queria fazer de nos,mais 

ç|la 
0sdous dias, os quais também 

Í;r
r
a?iadeerPera Emente. A tia 

joa 
C Por,deo aifto,muyco bem ve« 

pej^^^idade que ha deíla prefla, 

de câ foy para íeexe* 

^ ne^es triíles eífe caftigo que el 

tav'°dito dos Chins moftrou ta- 

c0rd°ntade'mas comoa Raynha a- 

ri.e||ar,^Ue Pode ^crdaquy a hua ho 

% anieac'iaraaos *eus p^por* 

c'Ia h nou,dade feja caufa para me 

%ç 1rc8llntarpela razão delia, por- 

i0^
,s^a de íeys annos que não 

%o tr?tant0 por minha mà diípo- 

^r'lkEntã° deixando íuaíobrinha 

K í da no feu apoíènto, abrio 

e|]a p0rta de hum palTàdiço de que 

tora ° t,az'a a chaue, & fe recolheo 

^ camara onde a Raynha jazia 

aj<Sc dizem que íendo ja pafía- 

/ J   ~ ^ -» ^ w A. v| \J iJ ^ 

Raynha, & lentindoa aos feuspeis 

lhe difíe, que he ifto Nhay Meica- 

niur, (porque afsi fé chamauaeíla 

lua camareyra mòr) como vos dei- 

xaftes cá eíquecer eíla noite ? algua 

grande nouidade deue iítode ler. A 

que ella relpondeo,íy he íenhora poí 

certo, & cuydo que ferá tão noua nas 

orelhas de vofía alteza, quanto foy 

para mim ver agora a efta hora che- 

gar minha fobrinha da cidade com 

tamanha afronta de fua pcfíoa que 

nao acerta palaura que diga.E a Ray 

nhalhe diíle, fe eftâ para iíTo, cha- 

mayacâ, & ella a fez logo entrar dé- 

tro, a qual chegando diante da Ray- 

nha, que ainda aefte tempo eftaua 

na cama, leproftrou ante ella, & fa- 

zendolhe o deuido acatamento, lhe 

dilíe chorando o a que vinha, 8c lhe 

deu a carta que leuaua, a qual lhe ella 

mandou que leífe, 8c beijandolhe a 

donzella porillò a mão, lha leo co- 

mo conuinha á íua tenção^ de que a 

Raynha dizem que ficou tão fentida, 

que náo fendo ainda acabada de lér 

de todo, lhe difle muytas vezes com 

as lagrimas nos olhos, náo mais, não 

mais, bafte por agora o que tenho ou 

uidoj 8c pois afsi he como me tendes 

dito, nao queyra Deos, nem a alma 

dei Rey meu marido, poí cujo ref- 

peito todas me pede iíTo de cfmola, 

que efles coitados percão a vida tan- 

to fem caufa, porque bem lhes bafta 

por pena do q os Chins diflerao del- 

les,a execução q o mar nelles fez, 8c 

deixaimecom ifío, porque eu tomo 

a minha coca eíle volTo requerimeto, 

Y 3 & hiuos 
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Sc hinos repoufar hum pouco até fler. ARaynhafua mãyJhc^P^ 

que fcja menham, & iremos rodas 

tres tomar el Rey meu filho antes 

que fe erga,& lerlheys eíTa carta, afsi 

como ma lcftes a mym, paraque Tc 

moua a piedade, & nos conceda lc- 

uemente ifto que com tanta razão 

lhe imos pedir. Tanto que a menhâ 

foy clara,aRaynha íe leuantou lo- 

go, &lenando comfigo efta fua ca- 

mareyra mór, & a donzella fomente, 

fem mais outra peííoa,fe foy por dé- 

tro de hum pafíãdiço á camara on- 

de feu filho inda então jazia na ca- 

ma, & dandolhe conta do que delle 

queria, mandou à donzella que lhe 

leíTe a carta, & por palaura diíTefle 

tudo o quefobre ifto era paflado.o 

que a donzella fez tudo muyto intei- 

ramente, & legundo íoubemos,com 

rouytas lagrimas fuás &de fua tia. 

El Rey,dizem que olhando para fua 

may, lhe refpondeo,certo fenhora,q 

toda efta noite lonhey que me via 

prefo diante de hum Iuiz muyto ira- 

do, o qual me dezia, pondo tres ve- 

zes a mão no feu rofto,como que mc 

ameaçaua,eute prometo que íe fan- 

gue deites eftrangeyros chega diante 

de mim, ou dà bramido nas minhas 

orelhas,que tu,& os teus o fatisfaçais 

à minha juftiça, & por iíío tenho por 

íèm duuida que veyo ifto por Deos, 

por cujo amor digo que de efmolla 

feita em íeu louuor, lhes concedo a 

todos as vidas & as liberdades, para- 

que liui emente fepoftaó yrpara on- 

de quiferem,& á cufta de minha fa- 

zenda lhes mãdarey logo dar embar- 

ca ção,& tudo o mais q ouuertm mi- 

oi' 

ifto as graças,& mãdoti â camare}1" 

mór ôc a íua fobrinha q lhe beijai W 

ambas por iílo os peis, as quais o 

zerão afsi,& cò ifto fe recolheo a 

nhaparao feu apofento. E y l 

mandou logo chamar o Chúb,IT1 M 

fora no dar da lentença,& lhe jjc 

ta de tudo o q paílaua, aísi do 4e ^ 

íonhara,como doq fua may l"e P j 

dira,& lheelle concedera, pe^otJu 

todos lhe beijaraó a mao,& lhe 

uarao muyto o que tinha 

dando logo reuogar a fentença o 

dada, & dar outra em q nos perc 

ua,efcreueo húa carta ao Broq11 ' 

da cidade que dezia defta 

Broquem da minha cidade de i0 

gor, eu o fenhor das fete gera<5°eS'fj, 

cabellos da tua cabeça te enuio 0 

ío da minha boca,paraque a tua 1 

rafeja acrecentada. Pela inforrt12.^ 

q os Chins mederaó do maov1^, 

deftes eftrangeyros, certificado*1^ 

juramento folenne na fé q tinH^° ^ 

todos os íeus deoíes q eraó ellcS ^ 

falta coífayros do mar,& roU °eIV 

na terra de fazendas alheyas,^2 

do continuamente íeus braços t1 ^ 

do fangue daquelles que con1^l0< 

caufa defendiàooíeu, como ^ . 

torio por todo o vniuerío, ao H 

íor cubiça tinhaò dado mil v° ^ 

em deixarem ilha, nem terra, 

porto, ném rio que não abrais ^ 

com males tão feyos & 

q temo dizellos por honra de ^ 

me pareceo ferem ifto caufas JLl 

para elles ferem caftigados P°r Lr 

ftiça,& conforme âsleysdo ír,eU
jiC)a 



J0o,pns em pareceres dos Chubins 

0 8°uerno,que todos perante mim 

Jllr«iiio em fuas almas q eráo elles me 

íecedorts não íómente de húa mor- 

de mil íe tatas íê lhe puderao 

a')peloc|ual me fuy cos ieus pare- 

Ce'cs>&mandey ao Nhay peretanda 

Sllede minha parte te nociHcafle que 

tcrmo de quatro dias pufeííes em 

c'to a execução deftecaftigo con- 

°riHcâ minha fentença* E porque 

§0ra me foy pedido por todas as 

^olhçresnobres dcíla cidade que eu 

tenliocm conta de minhas parentas, 

j ^ pela alma de el Rey meu íenhor 

e fizeíTc efinolla de íuas vidas, <apc> 

*ntWie na fua carta razoes que me 

k °ll^raõ a nao lho negar, ouue por 

CtVl cqcederlho, porqtemy q fe lho 

cSaHe chegaíícm os íeits brados ao 

lria,s ^lto dos Ceos, onde viue rey- 

aquelle fenhor, cuja natureza 

,Propriedade he condoeríe de la- 

tias derramadas com tenção vir- 

das boas que zeláo fua ley.E li- 

re Cu jà da cega paixão a que a car- 

c 111 e tinha inclinado, quiz que nao 

P'eUalecefle minha ira íobre o fan- 

Fernao Mcnde%Tinto. iyz 

a auareza te feche a mao. E quanto 

a verem minha peiToa antes de fua 

partida o ey por eícufado, aísipelo 

trabalho que niíTo podem leuar, co- 

mo por não me ler dado, por ter o 

oíficio de Rey, ver gente que co-« 

nhecendo muyto de Deos, vfa pou- 

co defualey, tendo por cuílume to- 

mar o alhevo» De Bintor,ás tres cha- 

uecas do primeyro mamoco da Lua, 

na prefença da íobrancelha do meu 

olho direyto mãy minha, & fenhora 

eííes coitados.Pelo que te man- 

. tanto que eíta fermoía don- 

nK gcraS^° n°bre,& parcta mi- 

^Cc aprefentar efta por mim afsi- 

^da, & Cm CjUe confeHo leuar muy- 

§°ftopclo reípeito de.quem ma 

te vâs á prifaó onde pulefte 

c-
eseftrangeyros, & Tem mais dila- 

0s mandes íolçar, & de minha 

c
a?etíJa os prouejasde,embarcação, 

£111 as majs efmollas que a ley do 

CnWte mandar que facas lem que 

de todo o meu reyno. E o final de 

ei Rey dezia afsi. Hirapitau Xinan- 

corAmbulec, efteo forte de toda a 

juítiça, A donzella tanto que teue a 

carta dei Rey na mão, nao fe deteue 

mais que em quanto fe deíjpidio de 

fua tia, & caminhou com tanta prefc 

fa que em pouco tempo chegou à ci- 

dade, & deu a carta ao Broquem, o 

qual logo em a vendo ajuntou todos 

os Peretandas, & Chumbins da ju- 

ftiça, & fe foy á prifaó, na qual jà na- 

quelle tempo eítauamos a muyto bò 

recado. Nos em o vendo entrar de- 

mos húa muyto grande grita de Se- 

nhor Deos mifericordia por tres ou 

quatro vezes, de queelle com todos 

os mais de que a caía eftaua cheya,fi- 

carão taó eípantados que alguns dei-* 

les chorauão com laftima que ti- 

nhão de nòs.O Broquem nos confo- 

lou então com palauras noraueis, Sc 

de muyta caridade,& nos mãdou lo- 

go aly tirar as prifoes dos peis Sc daá. 

maos,& tirandonos para hum pátio 

q eftaua mais adiate,nos relatou tudeí 

oq era paliado íobre o noíío nego- 

cio,de q nos atè então não tínhamos 

y4 • 



fabido coufa alguâ,pelas muitas guar 

das que nos erão poílas.E deípois dc 

mandar publicar a carta que cl Rey 

jhe mandara,nos diíTe,rogouos muv- 

to por amor demym quejaq Deos 

Vos fez tamanha merce,lha faibaisa* 

gradecer, cò lhe dardes muytas gra- 

ças &lotiuorcs por ella,porque fe vos 

achar agradecidos, communicartios 

ha de li de cima donde tudo proas 

de^hum defeanço alegre para íempre 

íem fim, que he o que hos conuem 

mais,que viuermos quatro dias neíta 

miferia mundana,em que não ha def 

cançoíe náo trabalhos,dor es, & afíi- 

çoêsgrandiísimas, & fobre tudo po- 

breza, que he o remate de todos os 

male^ôc por onde comummente as 

noífas almas le confumem de todo 

na concaua funda da caía do fumo. 

!Terigrinãçoes de 

rem às molheres deíla terra, natiitt'' 

mente bem inclinadas. E nao con- 
• J * • 

tentes inda com iíto, repartirão ta»Ti' 

bem todas entre íy âgaíalharerr11105 

•em íuas caías o tempo que 

Ue fiemos até noíTa partida,que 

quarenta & feis d tascos quais Fon'ps 

íempre muyto bem prouidos àcli^ 

de tudo o neceííaiioem tanta ab- 

tança, que não ouue nenhum den°s 

que nao trouxeífe de cem cftizau0 

para cima, & a Portuguefa ern "i 

nheyro & peças trouxe mais de tf*1' 

com que leu marido em menos <-e 

hum anno Tc reftaurou do que cio»1' 

perdido. Paííàdos com bem de df J 

canco nofío eíles quarcta ôc Teis <^nS> 

fendo ja chegado tempo da n>on<5a°' 

o Broquem noS mandou dar cm^r 

CAT. CXLltL 

Do (jue niais p^JJamos ate chegar 

tnos 4 Liampoo, ç> da infor- 

mação dtftatlba Lcquia. 

Broquem mandou lo- 

go aly trazer duas ca- 

nafíras cheyas de verti- 

dos ja feitos, & osre- 

partio por nòs confor* 

me á falta que via em cada hum, & 

daly nós leuou comfigo para fua ca- 

faiònde fua molher ôc todas as mais1 

íenhòras jLiequias nos vierão logò 

Vetf,& alem df moírrarem contenta^ 

Ittbjííó' péío bom luccelíò da noíla 

jolçura, nos'conlolaíaó com muyto 

botfspalarirasj &ifto ihes nace dé je- 
•i 

OiDIC 

cação num junco de Chins 

para o porto de Liampoo, no xZ^° 

da China, conforme áo que^j 

íhe tinha mandado,&ao Cápi^0 ° 

junco fe tomarão,grandes fiati\aS 

cerca da fegurança denoífas pefl°3^ 

porque nos não fizeífe traição noc<^ 

minhoa E defta maneyra nosp^ 

mos defta cidade de Pongbr,metr 

poly deíla ilha Leqnia.da qual 

breuemènte quiz dar algua infc*111^ 

ção,como cuftumèy de fazer nas o. ^ 

trastértasde que atras tenho 

do,para que fe em algum tepó 

hoflo Senhor for íèruido de inipir^ 

na nação Portuguefa, que pr,nJc^ 

ôc principalmente pela exaltado 

ácrecentamento da íuá fanta fc ^ 

tholrca,& apos ifío pêlo muyt° ?*.{l 

Ueito que dahy piode tirãr,cjir«?yra 

tentar a còqUiíladeftailha/aib'nP^ 



nj" íia de pór ospeis, Sc o muyto q 

P0 ,e ganhar no defcobrimento dei- 

faeil lhe fera conquiftala. 

' a"ha Lequia jaz fítuàda emvin- 

& noue grãos,cem duzentaá legoas 

^da/eífenta de cóprido, & triri- 

, e largo. A terra em fy hequaíi 

í 0 tcor do Iapaó, algum tanto em 

Jj '^iTjóntarihoía, mas no interior 

J- crr^ lie mais plana, & fértil, Sc 

r^fa de muytos campos regados dé 

f0s dagoa doze, com infinidade de 

! a,Hihientos,principalmente de tri- 

arroz. Tem ferras de que fe ti- 

quãtidade de cobre, o qual 

} 
r lermuyto,vai entre efta gete tão 

ç
l aC(\quede veniaga carregãojun- 

Lclle pará todos os portos da Chi 

Surnbor, Chabaquee, 

^ .a>Miacoo,& Iapaó,com todas as 

^'s ilha s que eftao Dara a parte do 

]c| ,c'e Sefirau,Goto,Fucanxi,& Pol- 

k .' ^Çni mais toda efta terra do Lé 

^ 0 'iinyto fcrto,aço, chumbo, efta- 

tçr°'Nra h ume,(alk re ,en x o fre, m el, 

^açoear,& grande quantidade de 

rçj §lllre muyto milhor& maiá per- 

ííiLi°
clUc ° da índia, Terri também 

madeyra de angehmv jate- 

(|3tlíP°Vtão,p i fu u, p i n ho manfo, ca- 

ie Io'lo'iro-,carualho,&cedro, de q 

T;. eni fazer milhares de nauios. 

Fernão Meneie^ Tinto, 

a parte do Oefte cinco ilhas 

as 

' grandes, em que ha muytas 

„ ^'c'prata^croía^ambar, encé- 

brl. ^ai pao preto braííl, aguilá 
Q ' " 1 " * V 

hç /muyto breii;inda que a feda 
m1 J ™ ™ 

^ ^llrn tar,to menos que á dá Chi- 

íjp . s habitadores de toda èfta ter- 

°como ChinSjVeftem linho, al- 

godao,& feda,com alguns damafeos 

que lhe trazem do Nanquim. Sao 

muyto comedores, Sc dados às deli* 

cias dá carne,pouco inclinados às ar- 

mas^ muyto faltos dellasjpor onde 

parece que fera muyto fácil conqui- 

ftallos,em tanto q no anno de ,1556; 

chegou a Malaca ui Portuguez por 

nome Pero Gomez Dalméyda, cria- 

do do meftre de Santiago,com hum 

grande prefenté & cartas do Nauto- 

quim príncipe da ilha Tanixumáa 

para el Rey dom loaò Ò tférceyro d 

Iantaglonaaja,& toda a iu/fcanciadó 

leu requerimento vinha fundada em 

lhe pedir quinhentos homesparaco 

elles Sc com a lua gente conquiíLr 

efta ilha Lequia, & ítearlhe poriífo 

tributário í*m cinco milquinraes de 

Cobre,& mil de latão em cada hum 

anno,a quál embaixada não ouue ef- 

feito por vir efte recado a efte reyno 

no Galeão em que fe perdeo Ma- 

noel de Soufa de Sepulueda. [az mais 

aoNornoroefte defta terra Lequia 

hum grandearcipelago de ilhas pe- 

quenas,donde fe traz muyto grande 

quantidade de prata,as quais, legun- 

do parece,& eu lémpre fofpeitey pe- 

lo que vy em Maluco ho> requeri- 

mentos que Ruy Lopez de Vilhalo- 

bos general dos Caftdhanos fez a do 

Iorge de Caftro capitão que então 

era da nofla fortaleza Ternate, deuc 

de fer as de que efta gente tem algúa 

noticia, as quais riomeauao por iílas 

platariasj ainda quénao.íey com quã 

ta razão, porque íegiindo o que te- 

mos vifto Sc lido, aísi em Ptolomeu 

como nos mais que efereueraó da 

géogra- 



ue vy, que 

nomes íe to 

Peregrinações de 

geografia, nenhum deites ouueque 

paíTafle doreyno de Sião & da ilha 

C,amatra, íenão fós os nolTos Cof- 

mographosjos quais do tempo de A- 

fonío Dalbuquerque para câ palTa- 

rao hum pouco mais adiante,& tra- 

tarão ja dos Selebres,Papuaas, Min- 

danaos,Champaas, China, & Iapaò, 

mas não ainda dos Lequios, nédos 

mais arcipelagos que na grandeza 

deite mar eitãoainda por defeubrir. 

Deita breue informação que tenho 

dado deites Lequios íe pode entéder, 

& afsi o euydo eu pelo c 

com quaifquet dous mil 

mara,& fenhoreara eíta ilha com to- 

das as mais deite* arcipelagos.don de 

reíulcará muyto mayor proueito q o 

que le tira da índia, & com muyto 

menos cuíto, afsi de gente corno de 

tudo o mais,porque fomente do trato 

nos afirmarão mercadores com que 

falíamos, querendiao as tres alfan- 

degas deita ilha Lequia hum conto 

6c meyo douK),a fora a maíía de to- 

do o reynoy&i as minas de prata, co- 

bre, latão,ferro,aço, chumbo, & eíta- 

nho,que rendiao ainda muyto mais 

que as alfandegas. Das mais excel- 

lencias particulares que pudera dizer 

deita ilha ,uão tratarey agora,porque 

me parece queiíto fó baítara para ef- 

pertar & incitar os ânimos dos Por- 

cugueles a híía empreíade tanto 

íeruiço de nofTo Senhor, & 

de tanta honra ôc pro- 

ueyto para elles. 

CJT. rXLUll 

(jomo de Liampoo me party Pfr 

Malaca5 donde o apitao dafir 

taleça me mandou a- Adari#' 

uão ao (jhaubairihtta• 

Hegando nòs a 

méío ao porto de 

poo fomos todos b*11 

recebidos & agaía^ ^ 

dos dos Português 

então aly eítauão. E daquy me c'n^ 

barquey para Malaca em húa nf°je 

hum Portuguezchamado 1 riítá° , 

Gaa,com tenção de tornar de h a c 

tar de nouo a fortuna que tatit^5 v 

r ■ ~ Cp tC'11 

zesmerora contraria, como ^ - 

viíto do que atras deixo cotado- - ^ 

nao chegou a íaluamentoa 

onde achey ainda a Pero de ' 

por capitão da fortaleza, o qiia 

íêjandode me aproueitar anceS°cJ 

acabaíle o feu tempo, me cor*1 

com a viagem de Martauão, 'j60 

então fe tiraua proueito,em hujl) 

de hum Mouro por nome -Nc, ^ 

Mamude,o qual ahy na terríl 1,1' ^ 

molher ôc filhos,& que a 

auia de fer afsi para aíTencár P , 

coChaubainhaa Rey de MarC3 ^ 

como para por via de corn.crCl°t0s I 

os feus juncos com mântim ^ 

fortaleza,que nefte tépo eltau*1 ^ 

to falta delles pelo fuccefTo das 

ras da Iaoa- E outra caufa da ^ ^ 

ida não menos importante °i ^ 

era yr também chamar hu ^ ' 

dat'3 
$ 

rote Guerreyro que entao an ^ 
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Tanauçarím com cé homés legoas ate lunçaláo, entrando em to- 

0,11 quatro fuftas com nome de ale- 

llar>tado5paraque acudiííe â fortale- 

2a porque fe tinha por nona certa cj 

^'jhaoRey do Achem íobre ella, 

c'°qual védoíe Pero de Faria muy 

^ "^apercebido de tudo o neCeíla- 

1,0 para efte cerco,& com muy ta fal-> 

a ^ gente,quiz tentar valerfe deíles 

^ homés,aísi por eílarê mais per- 

poderem acudir mais depreíTa, 

CotTlo também por terem,como que 

^aiianaquclle officio, muytogra- 

jj'°ma de munições neceífarias a 

eccrcoqueefperaua. Eaterceyra 

porque me mandaua,também 

az importante, era yr dar amToàs 

^0s de Bengala, paraquc vieíTem to 

^ sJl1ntasa bom recado,& apercebi* 

^s para o que no caminho lhes íò-' 

I Ce0c,porque o dcfcuydo não fof- 

Cej
cci1ía de algum deíàftre, Eu Ihea- 

^Ceya viagem de boa vontade, & 

(j0 ^
arty húa quarta feyranoue dias 

^ '^ezde Ianeyro doanno de 1545 

J fortaleza de Malaca, & íeguy 

nha derrota com vetos bonanças 

í(^ 
uHopi-acelar,onde o piloto íe de 

w£P°r feípeito dos baixos que atra 

^5ò todo efte canal da terra fir- 

•ii \:^aC,am;atra,& defpois de íer 

J|^ *0ra dellesinda que com traba- 

?.Vc^jam°s por noffa derrota até 

^ UsdePullo C,ambilao,ondeme 

q núa manchua bem efquipada 

ja 
e 'euaua,& nauegando fempre nei 

^ efpaço de mais de doze dias,co 

lTlea° regimento que leuaua de 

fte \^e Faria>cípiey toc^a a c0^a ^c" 
1 ^layo, que íaó cento & trinta 

dos os rios de Barruhaas, Salanp;or, 

Panaagim, Quedaa, Parlés, Pendão, 

& Sambilao Sião, íèm em nenhum 

delles achar noua certa deftes inimi- 

gos. E feguindo pela meíma derrota 

fior efpaço de mais de noue d ias,que 

era aos vinte & tres da nolTa viagem, 

furgimos em húa ilha pequena que 

fe dezia Piíanduree,na qualfoy ne- 

ceíTario ao Necodâ,que era o Mouro 

capitão do junco, fazer húa amarra, 

ôc tomar agoa ôc lenha. E deíembar- 

cado em terra com eíta determina- 

ção,fe deu ordem ao eíFeito delia có 

toda a preífa pofsiuel,&fc repartioa 

gente pelos íeruiços mais neceífarios, 

cm que fe gaftou aquelle dia quaíí 

todo. Em quanto feiíto fazia, hum 

filho defte capitão Mouro me come- 

teo que foíTe com elle matar hú vea- 

do,de que auia muytos por aquella 

ilha,aqueeu refpondy que de boa 

vontade,& tomando hua efpingarda 

me fuy com elle a terra,onde meten- 

donos pela efpeíTura do mato,não ca 

minhariamos por elle pouco mais de 

cem paílos, quando defeubrimos nu 

efeampado húa grande bãdade por- 

cos monteies que andauao foçando 

junto de hum charco dagoa.Aluoro- 

çados nos com a viíla defta monta- 

ria,nos fomos chegando para o mais 

perto delles que pudemos, ôc deípa- 

rando ambos as efpingardas no cor- 

po de toda abada,derrubamosdous 

delles: co aluoroço diílodemoi húa 

grande grita, ôc nos fomos correndo 

atèo efeampado em que foçáuão, ori 

de achamos noue homés defenterra- 

dos 
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dos,& outros dez ou aozemeyosco- 

inidos,com a qual viíb. ficamos aííaz 

palmados & con fulos, ôc nos afaíla- 

mos hum pouco pata trás por cauía 

do grande fedor deíles corpos mor- 

tos. O Mouro que hia comigo .que 

íc chamaua Qapetuu me diííeentão, 

sareceme que lerá bom com confe- 

. ho yrmos dar conta difto a meu pay 

que eftá na praya fazendo a amarra, 

para q mande logo rodear efta ilha, 

& ver fc íe dcfcobrem algúas lancha- 

ras de ladroes que podé eftar detrás 

daquella ponta,& temo que nos poí- 

fa acontecer aquy algii defaftre, co- 

mo já algúas vezes aconteceo a algus 

nairiosem qouue mataremlhe muy- 

ta gente por defcuydo dos íèus capi - 

taes. Eu parecendome bem o feucó- 

felho,me torney logo com elle à pra- 

ya,onde elle deu conca a feu pay do 

que tinhamos vifto. E como o Ne- 

coda era homem íefudo, & eftaua ef- 

caldado deites deiàítres, mandou lo- 

go com muyta prefteza rodear a ilha 

toda,& fez embarcar as mulheres & 

os moços pequenos com a roupa me- 

ya Jauada afsi como eftaua, & elle cõ 

quarera homés deeípingardas& la- 

Ças le toy demandar a foça,dóde nòs 

tinhamos vindo, ôc chegando ao lu- 

gar dos mortos, os andou vedo com 

as mãos nos narizes, por cauía do 

grãde fedor,que fe podia mal fofrer, 

Sc mouido a piedade delles mandou 

pelos marinheyros fazer hua grande 

coua em que os cnterraflem,& rcuol 

uendoospara os meterem nella,a hús 

acharão algus crifes guarnecidos dou 

ro,& a outros manilhas nos braços.O 

çoes de 

Necodâ entendédo o 
myfterio díAo 

que via, me diííe cjue deípidiífe lo$° 

daly a embarcação de remo q tin^' 

ôc madaííe recado ao Capitão de 

laca, porque fem duuida nenhíía ^ 

affirmauaque aquelles mortos 

Aches que vinhaô desbaratados d 

Tanauçarim onde as íuas arma"3 

continuauão por caufa da guerra 

tinhaó comei Rey de Sião, porql,c 

aquellas manilhas douro que achar'1! 

eraó dos capitaés do Achem queCtl 

fturnauao enterrarfe com ellas fl°s 

braços,que a iíTo poria a cabeça- 

q para mais proua difto queria ma»' 

dar defenterrar algus,o que logo 

ôc delenterrando mais trinta & 'eí 

que aly ellauão, lhe acharao dez3, 

féis manilhas douro,'5c doze crifeS fl' 

cos com muytos anéis,de maney^ 

ainda montaria eíte defpojo pa^3.11' 

te de mil cruzados que o Neco^a'e 

uou,a fora o de que íe não foubc p-11 

te,mas não foy iílo tanto a nofíó" 

uo, que nos não cuftafle adoecC'10 

agente quafi toda do grande 

dos mortos. Eu defpidy logo c!ac1ljj| 

para Malaca o balão de remo qtie # 

uaua.pelo qual elcreuy a Pero ^ 

ria todo o fucceíTo da viagê, & °c'^ 

minlio q fizera, ôc os portos Ôc n°s , 

angras em q entrara,fem eiTinení's 

parte achar noua nem recado & < 

inimigos mais que íofpeitarfe c' * 

em Tanauçarim, donde por eífas ^ 

pos mortos que aquy achara^0* 

podia crer que yinhaõ desbarata 

E que da mais certeza que tiue»se / 

fto lhe eícreueria logo donde qLld 

me achaíse. . p 

caf' 
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[omo chegamos a bua ilha quefe 

Tullo Hinbor^> do que 

o rJ^ey delia abj pajjhu 

comigo. 

Efpedido efte balão pa- 

ra Malaca com cartas 

a Pero de Faria,& efta- 

dojá ojunco apercebi- 

do de tudo onecefía- 

J°> nos fizemos á vella na volta de 

^ ^auçarim, onde (como tenho di« 

j-0j.cu leuaua por regimento que fo£ 

P Urgiir,para negocear co Lançarote 

t 
llçrrcyro que elle & os mais Por- 

fies que andauãoem Tua com- 

Nhia vieíTem focorrer Malaca pela 

°Ua que auia de virem os Aches fo- 

^re ella, E vellejando por noíTa der- 

chegamos a hua ilha pequena 

ro- 

dc> 

, pouco mais de húa legoa em 

^ ^e fe chamaua Pullo Hinhor,uu» 

. n°s fahio hum paraoo em que vi- 

^ a° feys homens baços, todos com. 

^rretçs vermelhos,mas pobremen- 

. ^ftidos, & chegando a bordo do 

Y^Cíyque ainda nefte tempohiaa 

la
5 nos (aluarão com meftras de 

que nòs refpondemos da mef- 

t ^
aneyra,&aposiflonòsprcgun- 

j3ra°fe vinhaõaly algús Portugue- 

c|ue foy refpondido que fy, po- 

^ e^es não fe fiando do q os Mou- 

s lhe deziaoflhe rogaraó que lhes 

Jandaííèm íiiófcr hum ou dous, 

P^rque releuatja ferafsi. ONecoda 

e pedio então muyto [que quiíeíTe 

Fernão AfendoçJPinto. 

fubir acima, porquê nefte tempoja- 

zia eu deitado embaixo na camará,- 

mal defpofto, o que eu fiz logo por 

lhe fazer a vontade : & aparecendo 

encima no conuèç,chamev pelos que 

vinhaò no paraoo, os quais tato que 

me virão & conhecerão que era Por 

tuguez,derão hua grita, & tangendo 

as palmas a modo de alegria, entra.- 

rão dentro no junco, & hum delles cj 

no afpeito parecia de mais autorida-» 

de me diífe, antes, fenhor, que peça 

licença para falar, te rogo que vejas 

eíTa carta para por ella me dares cre- 

dito ao que diíferj & íaibas que fou 

eífe que ella dizt & com ifto me me-» 

teo húa carta na mão emburilliada 

num trapo bé çujo, a qual eu tomey 

& vy que dezia defta maneyra. Se- 

nhores Portuguefes & verdadeyros 

Chriftaós^fte honrado homem que 

efta moftrar a voííãs merces, he Rey 

defta ilha agora nouamente feyto 

Chriftão,por nome dom Lançarote, 

do qual todos os aquy afsinados & 

outros muytos mais q andamos por 

efta cofta,ternos recebido grandes a* 

uiíòsdetrayçoés que Aches & Tur- 

cos contra nós ordenauão,& por me- 

yo deftc bom homem foubemos tu- 

do, & também por feu refpeito nos 

deu noíTo Senhor agõra húa muyto 

grande vitoria contra elles, em què 

lhe tomamos hua galé,& quatro ga- 

leotas,cò mais cinco fuftas, nas^qtiais 

íhe matamos mais de mil Móiiros, 

pelo que pedimos a voílàs merces 

pelas chagas de noflo Senhor Iefii 

Chrifto,& pelas dores da fua íãgrada 

paixão que não confintáa fazerfelhe 

mal 
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ímal nem Igfátio algum,"mas antes o ty,por feres hum fó,nao poffo fer 

fauoreçâo em tudo como bós Portu- 

guefes, porq feja excplo, paraque os 

outros q ifto fouberem fação o mef» 

moqeftefez. Beijamos mil vezes as 

mãos a voífas merces,oje tres de No- 

uembro de 1544. carta vinha 

afsinada por mais de cinquenta Por- 

tuguefes,em q entrauao os q uatro ca- 

pitaésq eu bufcaua, que eraó Lança- 

rote Guerreyro,Antonio Gomez,Pe 

ro Ferreyra,& Cofmo Bernaldez.Eu 

vendo efta carta &a efficaciadefuas 

palauraSjfíz ao pobre Reizinho algus 

©ffereci mentos de minha peífoa, in- 

da que a minha potabilidade era en- 

tão tao pequena, que náo chegaua a 

mais que a hum fraco jantar, & ahu: 

barrete vermetho; o qual com quan- 

to era velho, inda era milhor que o 

que elle trazia,Elie entre alguas con- 

tas que me deu de fy & de luas mife- 

rias,leuantando as mãos para o Ceo, 

& chorando muytas lagrimas me dif 

fe: Sabe noflo Senhor Iefu Chrifto,& 

lua mãy íanta Maria,cujo efcrauo eu 

fou, quanta necefsidade eu agora te- 

nho do fauor & ajuda de algíis Chri- 

ftãos, porque por eu fer també Chri- 

ílão,de quatro mefes a efta parte me 

posh.ummeu cícraiio Mouro nefte 

cftado em que me agora vejo,fem 

ter por mim mais, que pòr fomente 

os olhos no Ceo,& com grande dór 

Apouco remediochorar minha defa 

iientura;& te affirmo na verdade de- 

ita fanta & noua ley que agora pro- 

feíío, que fó por ferChriftaó & ami- 

go de Portuguefes, me vejo perfe- 

guidodeftamaneyra. E ja que por 

dado, te rogo fenhor que me Ienes 

comcigo,porque náo perca efta alma 

q Deos em mim pos,& eu te prorne" 

to de te feruir como catiuo em quãt0 

viuer,& tudo ifto que difl'e foy acoffl 

panhado fempre de tantas lagrima5 

queeracoufapiadoíãdever. O Nc- 

codà,como de fua natureza era bem 

inclinado & brando de condição,o'1 

ue muy to grande dó delle;& Jhe^eU 

hum pouco de arroz, & bum paw10 

para le cubrir,porque de tudo vfah*1 

tão falto que nem as carnes trazi3 

de todo cubcrtas, & defpois que >c 

informou delle de alguas coufas q«c 

lhe releuaua faber, lhe preguntou W' 

bem pelo feu inimigo onde eftaM 

& que poder tinha,a que Jhe elle rej' 

pondeo, q ue eftaua daly pouco m>"s 

de hum quarto de legoa, em húa cr 

ia de palha, com íos trinta peíc^0' 

res comíigo,& os mais delles,ou q1'3' 

fi todos,fem armas nenhuas3Ò 

dá então pòdo os olhos em 

vedome eftar trifte porq euíona0^ 

ííaua para poder dar remedio a ett 

pobre Chriftaó,& parecendolhe qlie 

nifto me fazia muy ta amizade, íT!f 

diífe,fe agora fenhor, foras capftíia 

defte junco afsi como eu, que 

ás lagrimas defte coitado, de q11^ 

os teus olhos também tem fua p*ir 

te? E .cu lhe nao refpondy pala1"3 

nenhíia, por eftar tão malencom2'1 

do & trifte quanto a proximid-1 

Chriftamme obrigaua. O fílhio 

Kecodâ,q como jadifle, era maflc^ 

bode bom efpiritô, ôc criado' etltf 

Portuguefes, vedo a dor & vergo»1'^ 
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^ que efíe aperto "me tinha pofto, 

P "oa íèu pay quê lhe deífe vinte 

] arinheyr°s dojíirico, para com el- 

sreltaurar aqlifcile pobre Reizínhoi 

]a,.
anSarãejUeíle ladraó fora daquel- 

],1 a cjue ellc reípondeO cjue íe 

l0eupediíTe o faria de boavótade, 

^arrcri1?tédoÍheao$ peis para lhos 

fW por fer a mais humilde cor- 

l;J 

dia 

A 

fôP. 5 7 F 4 J*"1 «• Ilidia liLlli.ilJL.lv CU1" 

^Cjue fe cúftuma entre elles, lhe 

«ilícc' ' 

°^a*riitihá vida feria íeii eícrauo ca 

I * VUIIUIUCI V.1ILI t CÁACbj IlJt 

choraiido,que fe me i'íTo fizeíTe^ 

Tjun iviifl ivy vivuiuu 

. °>& lhe conheceria aquella tâma- 

CQ
laarnizade, & a todos fetis filhos^ 

*»dle veria, porque aisi Ih d jura— 

Ce^
rn filinha verdadc,& ellé mo có- 

j c° finiyto lcnemente.Ê mandan- 

do junco junto da iíHá/e fez 

tes com toddâ os feus em tres em- 

^ Ca^oês de remo, com hum falcãd 

^ J'nco beiços,&: íefseta homes laos 

l'íbes com muyto boas armas,' 

j, SN áuia trintá com elpingardas, 

1 °s 'fiais com lanças & fredhas,ôc 

. fomá dêpánellas de poluora, 

•outrr- 1 :l~ GS o conuenie- 

D 

anofso propoíito. 

c 4T. CLXVL 

01lie jocedeo aos nojfos contra 

^'rigòs deite cI^ei^ihbo, c> de 

írande viioM nue hm cPor~ 

rlniinigos deite cI\er^ihho> c> de 

r, ' • " ~ 

\ucjes ouuèraò neftacoftd 

contra hum capitão 

Turco. 

ffípv Eria âs duas horas defpois 

do meyo dia quando def- 

abarcamos todos errí 

CVlende^lmiu. \-j& 

, ■ «i 

terra, & nos fomos logo caminhai^ 

do para a tranqueyra onde os inimi- 

gos eftauao, hâ diànteyra hia o filho 

do Necodà com quarenta homes, 

dos quais os vinte erão dé éfpirigar- 

das,& os mais de lanças ôc frechas^ 

b mefmo Necodâ hia na rerròguar- 

dia com tritlta homes, áeleuaua hfiá 

bandeyra de Cruz que Pero de Fa- 

ria lhe dera quando partio de Mala- 

ca, para porella fer conhecido por 

vaísallo dei Rey noíso íènhor fe no 

mar enconrraíse com alguns nauios 

noísos: & feguindo com eíta orde- 

nança nofso caminho por dentro da 

ilha, & leuando o pobre Reizinho 

por guia^chégamos a onde o leuanta- 

do eítaua com íua gente toda poíía 

cm campo, fazendo muytàs aígáza- 

ias,& dando moftras dé muytá oufa- 

nia,como que nos níío tinha em cora,1 

t>s quais por todos podiao fer até cin- 

quenta,mas rias moftras gente traça 

ôc defarmada,& malprouida do ne- 

ceísariopara fiiadefeníão, porq náo 

tinhão mais que paos,& dez ou doze 

lanças,& húa eípingarda. Os nofsos 

tanto que ouiíeraõ viftádelles,deraò 

fogo ao falcão & aos berços, 6c dei - 

parando vinte efpingardas arremete- 

rão á elles, que ja neíle tempo hião 

fugindo, quáli todos feridos, âc fem 

ordem nenhua,& òs feguiraó có tan-> 

tapreísaqueos alcançarão emeima 

ho viío de hu outeyro, onde cm me- 

nos dé dous credos fora5 todos mor- 

to1?, fem efeaparem mais que íos trtS 

a que íe deu a vida por dizerem que 

eraò Chriftaos, ôc chegando a htía 

pouoação de vinte cafas dé palha 

terreal 
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térreas,fe nao achou mais nellas que 

fós feísenta & quatro molheres ôc 

crianças pequenas, as quais todas em 

.hum grito dezião chorando ChriíHo 

-Chriítao, lefu, lefu, fanta Maria, & 

algús dezião Padre nofso que cftâs 

nos Ceos fannficado feja o teu nome^ 

Tem mais outra coufa. E parecendo- 

me a mvm q na verdade erao Chri- 

ftaõscomo dezião, pedv ao Neco- 

dá que mandafse retirar íeu filho, ôc 

não cófentifse que íè mataíse nenfiu 

pois eraó Chriftaõs,& elle o fez logo 

com muytaprefteza,com tudo aspo 

bres cafas foraó faqueadas, & em to- 

das ellas fe não achou valia de cinco 

cruzados,porque toda efta gente he 

tão pobre que nem hum fó real tem 

de Íeu,-nem íe mantém de outra cou- 

fa mais que de algum peixe que to- 

mao alinha que comem aísado nas 

brafas Sc ícm lai, & fem embargo di- 

fto laó taò vaós, tão preíumptuofos, 

& tão cheyos de opinião,que não ha 

nenhum delles que le não chame 

Rey de qualquer pedacinho de terra 

em que tem hua choupana de palha 

íem mais outra coufa. E nem os ho- 

ro£s nem as molheres tem coufa al- 
* »■ « 

gúa de íeu de que fe viílão. Morto 

cíle Mouro aleuantado com todos 

©amais da lha companhia, ôc fendo 

o pobre R.eizinho Chriftao entregue 

de íua moíher ôc de feus filhosq efte 

inimigo lhe çinha catiuos, com mais 

feííenta ôc tres almas ChrilUs, ôc or- 

denada alyhúa igreija para fe dou- 

trinarem os nouamente conuertidos,. 

nos tornamos ao júco, onde embar- 

cados demos Jogo à vella, ôc íegui^ 

óçoes de ' 

mos noíTa derrota na volta de 

naucarim, onde eíperaua deachar0 

Lançarote Guerrey ro ôc os íeus con1 

11 c O flC 
..panhey ros para tratar com elies u 

gocio que atras tenhodito. Masp01^ 

que na carta que efte Rjéizinho m 

moftrara dos Portuguefes faziàoe 

les mençaò de húa vitoria qi'e 

lhes dera contra os Turcos Sf Ac 

deíla coita, determiney ífc ^cc ^e 

aquy o como ella paíTou,aísip°rtl 

me parece que niííodarey g0^0,'1^ 

leitores, como porque fe entcn<"^ 

os bõs foldados no tempo da ilCC ' 

dade não ha couíà que nao leitf111 ^ 

. cabo,& que por iífo importa rrui)r^ 

terennos muy to mimofos, ôc 

fauorecidos. Auendo ja qHa*' 0 

meies que eftes noífos cem ^1°rI1
c|11 

andauáo nefta coíla embarcados c 

quatro fuftas muyto bem concel ^ 

das,em que tinhão tomadas v'nrC
lI, 

tres tiaos de prefas mu.v to ricas,^ 

trosmuytos nauios pequenos,^ 

tes que cuftumauão a nauegar Pi'1' 

quella cofta andauao ja tão al 0 ^ 

bradas do nome Portuguez, cju<j.^s 

todo deixaraó o comercio d<- ^ 

viages, ôc vararao os feus 

terra, por onde as alfandegas ^ ^ 

portos de TanauçarimJúçaláCj , 

guim, Vagaruu, ôc Tauay F^j0q 

muyto dos feus rendimentos, p 

foy forçado a eíles pouos 

ta diílò ao Emperador do Sor ^ 

Rey de Sião,qut he íenhor ^aPrC^c 

de toda eíla terra, paráqut 

nefte mal de que todos gerais ^ 

fequeixauão,o qual proueo ^ 

cidade de Odiaa onde então £ ^ 
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to muytá preíleza, mandando vir 

^/ontajia dos Lauhos hum feu ca- 

a 
0JLlrco por nome Heredim Ma 

*a/ ç ° no anno 'S^.vie- 

na armac*a Soleimao 

o,;^,íoi-rcy Cayro, cjuando o 

, Urco o mandou fobre a índia, 

COr^ gerando efte em hua galé do 

í|a armada, veyo ter a efta co- 

•4 cl 

*77 

tid -"nauçarim,onde aceitou par 

feru "e Sornâu ReX de Siao5& ° 

çj0 
10 c'e fronteyro mor na arraya 

Jcy.nQ dos Lauhos, com doze mil 

«„ ados de foldo por anno. E por- 

ujjJC por elle íer Turco, o ti- 

^' c'ii conta de homem inuenciuel, 

C* ?ais que todos os í«ps,o mã- 

Dac en% vir dafrontaria ondeefta* 

^ o til trezentos Ianiçaros que ti- 

fa|^
Conifigo,&fazendolhe húa grof? 

<jac CICe de dinheyro, o tez general 

l(ç :adefte mar com prouifoésde 

He ^ .luto fobre todos os Oyaas, 

róf ^ corn<? duques, para defa- 

)S ' ^es ponos das auexaçoés que 

te0? & lhe laziáo, & lhe prome- 

taj/ ° ^zer duque de Banchaa,q 

<'^0 muyto grande,j(elhe 

tajs p 'e ^ cabeias dos quatro capi- 

c°)0 rrtl,Sllc^s' Eftefoberbo Tur- 

as^ç,1' — Q &cheyo de vaydade co 

noua promcffa.cj 

íiau ^ . A fizera, fe partio para Ta- 

d1Çg .la\'com myyta preíía, onde 

Vella ^'Z Húa armada de dez 

tã0'
sPara yr pelejar cos noífos, & 

v CQriG* j _ _. 

Os 

Velías 

^fiado em ter viótoria, que em 

" i4 

P°ndeo 4Je hua que dezia eílas 

POÍi J yivivimjvjuv K.UA 

lhe c(-
a ^ algúas cartas que o Sornau 

tçf. Cl'eU(irada cidade de Odiaa,lhe 

palauias.Do dia que a minha cabeça 

íè apartou dos peis de voíTa alteza 

para efte pequeno feito emq moftrou 

gofto que o eu feruiffe, a noue dias, 

cheguey a lanauçarim, onde logo 

com toda a prefteza prouy na fa ta 

de vellas que aquy achey,de q não 

quifera leuar mais que duas, porque 

fem falta para mym tenho que eilas 

Í6s baftauao para enxotar eftes for- 

migueyros, mas para fer em tudoo-t 

bediente ào regimento que me deuo 

Combracalão gouernador do impe* 

rio lellado com a mutra do fello real, 

apaielho a galé grande, Sc as quatro 

pequenas,& cinco fullas, có as quais 

deteimino partirme Jogo, porque 

arreceyo que iaibãoeftes caés da mi- 

nha vinda,& q Deos,por meus pec- 

cados,íeja tanto feu amigo q lhes dé 

tempo para fugirem,o que para mim 

fera tamanhadór, que fó a imagina- 

ção delia temo que me confuma a 

vida, Ou por defefperaçao me faça 

femelhante a cada hum delles. Mas 

eu confio no profeta Mafoma, cuja 

ley profeíTey de pequeno,que fe não 

moíire tanto meu inimigo quecon- 

íinta peccados poderem tanto. Che- 

gado,como digo, elle Heredim Ma- 

&me<Je a Tanauçarim, fez logo pre- 

ftes eíla armada de cinco fuftas,qua- 

trogaleotas, & hua galé real,& em- 

barcou nella oitocentos Mouros de 

peleja, a fora a chuzma do remo, em 

que entrauao trezentos íanizaros, õc 

os mais craõ Turcos,Gregos,Malaua 

res, Aches,&Mogores,géte toda muy 

to efcolhida,& exercitada na guerra, 

cm que parecia que a vitoria cftaua 

Z muyto 
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muyto certa, & com ella fe íãhio do 

porto de Tanauçarim em buíca dos 

noífos,que nefte tempo eftauão neftà 

ilha de-PuUoHinhor de q efte Chrí- 

fíao era Rey,o qualneíla conjunção 

que eíla armada le fazia, acertou de 

efiar lana cidade vendendo hupou- 

co de peixe leco. E íintindo o que íe 

ordcnaua contra os noflbs, largou a 

veniaga- Sc íe vevocom muyta prem- 

ia a eíta lua ilha, na qual os achou 

muyto defcançados, lem íaberépar- 

te de nada, & com todas as quatio 

fuftas varadas cm terra-, Sc dandolhe 

conta do ciue paflaua,ficaraõ"clles to- 

dos tão íobreialtadenquanto á qua- 

lidade do caio requeria, & logo na- 

quelia noitCj& no dia feguinte efpal- 

marao os nauios, Sc os Jançaraóao 

mar,& cmbarcarao mantimentos,a- 

goa,artilharia,Sc munições, Sc le pu- 

leraõco remo em punho, com ten- 

ção, fegun do-me clle s d éí pois conta- 

rão,de le irem paira Bengala oii pata 

Racao,par íe não atieéeréa pelejar 

có armada.tão groffa. eitândò aísi 

vacilando em difííercritês pareceres, 

apparecerão todas as dez véllasjun- 

tas,&nas cofias delias cinco naofc grof 

fas dc Guzaratrs• cujos íenhoriós ti- 

nháo dado ao Heredinl Mafamede 

trinta mil cruzados pelos fegurár 

dos noflos. À yiíla deílas quinze 

vcllas meteo a noíia '-gente em muy- 

ta confufaó, & por ja a efte cemf$o 

íe não atrcuèrem a le fazer na vol- 

ta do mar por lhe ficar o vento muy- 

to pontey.ro, ie meterão detrás de 

liúa calheta que a ilha fazia da ban- 

da do Sul ccriaua de arrecife de pe- 

dras, porque jâ naotinhao outro rÇ' 

-médio, Sc aly determinarão dè c'Pf 

rar o que a fortuna IheoíFereceíIe»^ 

cinco naos dos Guzarates íe fizer*° 

na volta do mar, Sc as dez vcH*1'c 

remo ie foraó direytas a ilha, ofl 

chegarao quafi às Àue Marias, 

Turco mandou logo efpiar o p°rt° 

• - b K noHo5 
onde tinha por nouas que os 

eftauão,& fe veyo a remo por n*1 0 

ca da angra,pór lhe ficar alsi a P1 
é 

—    -O Cl 

mais íegura,# com tenção de ta^ 1 

foíle menham tomar todos osfl° 0i 

âs maos, Sc atados com cordas?c0 

mo clle dezia,os aprefétar ao So1"".^ 

de Sião,porque iffo era o porq lbc rl 

nha prometido o eftado de Baric'1'1^ 

como atras fica dito. A maflch11^ 

fora efpiar o porto, tornou á arm<1 

cÕ duas horas de noite^Si d.eu p^rl1^ 

uas ao Heredim q os noísoseraój1\ 

colhidos,de q dizem q ficou 

mado,que dando bofetadas ein') 

depenando as barbas,diíse chorar^ ^ 

bé me temy eu íèmpre que pecC^',ae 

meus auião de fer caufa q D*03 ne',e 

feito fe moftraíse mais ChriíHp^1 

Mouro,&q Mafamede auia de ler ^ 

como cada hum deíles perros qu" ^ 

vinha bufcar,& có ifto fe deixou 

no chaõ como morto, onde cl 

fem fala por efpaço de mais ^ 

grande hora, porem quando torn^ 

em-fy,proueo logo como çipj&° 

q conuinha,mãdando logotís q11-^ 

galeotas em buíca dos noísos a 1 • 

ilha q íe dezia Taubafoy,q c^al-'V[e 

mar daquella de Pullo Hmhor ^ 

legoas, tendo para fy cjuelá ^eL!,'ej 

de eítar,por ier muvto milhôr co 

r ' ta T 

til 

{tí 
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em S e&iuá: & as cinco 

^ ascutiidio em trcs partes,duas má 

lj0 ^QlUra por nome C,ambi- 

^ ^;
0utras duas a outra cjue ertaua 

^J^nto da terra firme, por Terem 

f[a '
-Sc,c boas coiheitas,& a outra fu- 

^ P ■' ler mais ligeira, mandou iras 

J4lr°galcotas, paraque antes da 

acj, 
m lhetrotixefje recado do q 

Co 3 |C-Pr(Mn«cndo daluifíaras cin- 

^ Cruzados. Os noííòs que efla- 

cof« °m * 'erta' vcnc^° Suc 0 Tur- 

d0 
t!,n'ia ^esfcitQ da mayor força 

nl!t|
C,c:er Suc trazia, &■ cjue não ti- 

]• a!y com figo mais que. Tó a Ga- 

•*i que eftaua, Te determinarão 

^Oco»«cr, &faindoíe da calhe* 

tov'^
Q em punho,Te vieraõmuy- 

^/-^amente a cila. E como os i- 

]^nS°s effouão Teguros, & Fora de 

j3 P^ieçer que podia auer aly cou- 

teT
,e os eometeííe, & fer jà paíTan- 

Ja^cyanoite7tinbaò em íy fraca 

tof-. 'òoíTas quatro furtas derao 

wHs juntas na Galé com grande ím- 

0 /(/ r* | w 

,.o^ estorno, & lhe lançaraò den- 

)j: Snra homens, os quais antes q 

jQ 
IiVl'gos entraflfem em Teu acor- 

ja j^,a íe valerem das armas,que fe- 

|, P^ço de dous ou três credos, 

e^arao â elpada paflante de oi- 

5r,.
1 Llrcos, Sc todos os mais íè Ian- 

iç'.° a° tnar, fem na Gale ficar h®- 

vij V*Uo>nem Pe^oa a que fc deííe 

)c| ^ °nde também morreooper- 

{ 
0 ^eredim Mafamedev&tanto 

s°
r^ceo Deos noíTo Senhor os nof- 

1 gr^nde feito, que lhes deu 

jQ °nroíã vidioria tão barata que 

Cl'íiou mais q hum moco noíTo, 

lencíe^Tinto. 

& noue Portuguefes fcridos,& na Ga 

le me afnrmaraó elles que morrerão 

a eípada & afogados, muyto perto 

de trezetos Mouros, de que a mayor 

t parte forao faniçaros de cercola doíi 

ro,que he diuiía de nobreza entre os 

I urcos. Eja quando iíto acabou de 

fc concluyr Teriaoas duas horas def- 

pois da meya noite. E deTcançando 

o que reftaua da noite com muyto 

contentamento & com boa vigia, 

cm vindo a menham quii noíTo Se- 

nhor por fua milericordia que che- 

garão duas furtas da ilha onde forao 

mandadas, que íem faberem parte 

do que era paliado vinhaó algum 

tanto defjuydadas, as quais em do- 

brando a ponta da angra onde erta- 

ua a Gale,os noífos todos quatro ar- 

remeterão a ellas, & em muyto bre.- 

uceTpaçotoraó tomadas com muyto 

jouco c li fio dos nofTos, E auendo el- 

es erte proípero TucceíTo por n\erce 

grande dada da mão de Deos^zerao 

todos húa deuota falua em q lhe de- 

rao muytas graças & muy tos Iouuo- 

res,& lhe pedirão có muitas lagrimas 

q os não deTemparafíe, porq por hõ- 

rado feu Tanto nome Te lhe orFere- 

ciao todos em Tacrificio para no mais 

q co íeu fauor elperauáo de fazer da- 

rem as vidas pela Tua Tanta Fè Ca- 

tholica. Apos ifto prouendo co muy- 

ta prelia na Fortificação das duas Tu- 

flas & da Galé que tinhaó tomado, 

as abalroaraò com a ribanceyra àt 

parte do Sul, & lhe a flertarão cin- 

co pecas groílas que defendião a 

entrada da angra. E fendo ja quafi 

vefpera, chegarao as outras duas 

Z 2 furtas 



fuftas que forão madadas à terra fir- 

me, co meímo defcuydo das outras, 

& ainda que ouue algum pequeno de 

trabalho em abalroallas, todauia fo- 

rão ambas rendidas,mas com morte 

dedous Portuguefes, dos quais hum 

foy Lopo Sardinha Feitor de Ceilão. 

E tornadofè os noílos a fortificar de 

íiouoco eíloutras duas fuftas, deter- 

minarão de efperarem aly as quatro 

galeotas que erão mandadas â ilha 

domar, porem âeftas deu lànoílo 

Senhor ao outro dia tanto vêto Nor- 

te que deu com duas delias â coita, 

de que íe não faluou peíFoa nenhõa. 

As outras duas vindo ja íobola tarde 

deítroçadas de toda a appellação dos 

remos, diítantes hua da outra mais 

de tres legoas, híía delias chegou ao 

porto ás Alie Marias, que também 

teue a fortuna das outras, fem fe dar 

vida a Mouro nenhum. Ao outro dia 

liúa hora antemenham, fendo o ven- 

to calma de todo, virão os noílos a 

outra Galeota que andaua maca, por 

ter alijado toda a efquipaçaó do re-« 

mo ao mar, & que nao podia tomar 

oporto íènáo íobola tarde co vento 

Oeíte, & determinando fe de airem 

bufear, fe chegarão a cila, & lhede- 

râo duasçurriadas de artilharia com 

que lhe matara© a mayor parte da 

gente, & apos ififo a abalroaraõ, & a 

tomaraõ fem nenhum trabalho, por 

ter a gente quafí toda morta & feri* 

da, & a trouxerão â toa para dentro 

da angra onde as outras eftauão. De 

maneyra que das dez vellas da ar- 

mada, ficaraó aos noílos a Galé,duas 

GalcotaSj& quatro fuftas, & dos ou- 

Tengrinaçocs de 

tros tres nauios as duas Galeotas ^ 

raõ à cofta na ilha de Tobaíòy,con^ 

ja diíTe,& da outra fuíla fe não 

be nenhíía noua^ mas foípeit°u et| 

a comera o mar, ou dera á coita 

algúa das outras ilhâs. E efta g'0l,° 

ía vitoria que noíTo Senhor tlcl1 a 

noílos foy no mes de Setembro ^ 

annode 1544. na veípera & 

Arcanjo Saõ Miguel, com a 

nome Porcuguez ficou tão ceie * 

do Sc tãojtemido por toda 

que em mais de tres annos fe ^ 

lou noutra coufa, O que fabido P( _ 

Chaubainhaa Rev de Marrai*30', 

mandou logo bufear com p''°! ^ 

Tas de grandes partidos para o^j11 

rem contra o Rey do Brarnaa <\l 

quelle tempo fe fazia preltes n*cí ^ 

de de Pegíi para o vir cercar co'11 

tecentosmil homés. 

CJT. C XLVll 

Do que mais piJJej ate cheg<ir 

barra de Martauao. 

Artidos nos, cOÍ?° L 

difle atras,deita il 3 • 

Pullo H,nhor co»r. 

nuamos por n°« 

rora na vi&y0 v ■> 

deTanauçârím, ao negocio q1* 

atras diflealguas vezes, & com° ^ 

noite, reccoío o Piloto dos 

baixos que tinha por proa, & .0 

bordo do mar com tenção de c 

que fofle menham tornar a 

dar a terra cos ventos Oeítes* 



íelJe f, — - - r . FemS0 Mmde^ Tinto. , ,p 

f„mp°jCUrraU.a0 da '.nd« P°r foy defpois mandado por 

Caoirín n <?, _ l!! i 

/"\ | 1 ~ "" "*"• • w ^ v ^ 

tjja ílao tendente. E auendo cinco 

ta 
S S "auegauamos por eíla derro- 

'c°rrendocom afíaz de trabalho 

n - .lLlnios niuyto diíferentes, per- 

» n_°^° Senhor que a cafo viífc- 

pc 
S Hla menham híía embarcação 

5cd f113' & Parccen^onos que era 

tan 
CaC'0rCS'a ^ornos demandar pa 

gc 
0s ,n^rinarmos delles da para- 

ai) .enJ TlJe c(buamos,&que legoas 

do,?3 Ya TanauÇanm,& paíían- 

ícm
P°rjUnto deIla bradamos,po- 

ou 
ninguem nos refpondeo, pelo 

L °y forçado mandar lâ o batel 

apercebido de gente, para con- 

do. (fr°S ^ue acliaíle a vire a bor- 

la n°ff° batel chegou com muy- 

na a err)barcação que tinha- 

^ vifto, & fem nenhúadifficulda- 

d0!
trouxe a toa>a Sualem chegan- 

Vá-1105 me meteo em aííaz de cõ- 

yjni0.)Porcll,e era hum batel em que 

'os a?0 CÍnco Porcugueíès,dous mor- 

frç
,(* os tresinda viu os, Sc hum co- 

ji ,c°ni tres íacos de tangasjaarins, 

O* enuoltorio em que vinhão 

í0<
tos copos & jarros de prata, & 

jo 
sPutos muyto grandes,o que tu 

DSt
Ul loS° fíz Pór a bom recado, & 

un
res Portuguefes mecy dentro no 

L °> & fazendolhe todo o gafalha- 

à]ja^l,e pude,ostiue dous dias fem 

lo A & com gemas douos & cal- 

^ e Bainha que lhe lançaua pe-« 

o(I°Ca tornaraò em íy, &prouuea 

jjs° Senhor que em feys ou fete 

^s.c°nualecerão para poderem dar 

;5
a° íy3& hum deftesPortugue- 

Cra Hum Chriílouão Doria, que 

capitão a Saol ome^ os outros dous 

eráo Luys Taborda,& Simão de Bri- 

to,todos homes honrados & merca- 

dorcsricos. lilles mecontaraóq vin- 

do da índia nua nao de Iorge Ma- 

nlioz calado em Goa para o porto de 

Chatigaõ no reyno de Begala fe per. 

dei aó nos baixos de Racao por mà 

vigia que tiueraó,& faluadofe no ba- 

tel dezaflçte pefíoas fomente de oi- 

tenta & tres que vinhão na nao, ca- 

minharaõ ao longo da coita cinco 

dias, com tenção de fe irem meter 

no rio de Coímim no reyno dePe- 

guu,para dahy fe embarcarem para' 

a Índia na nao do lacre dei Rey, ou 

doutro qualquer mercador que'no 

poi to achaflein, & vindo com eíta 

determinado lhes dera hum vento 

Lefíe de fobola tena tão impetuofo 

que nua noite & num dia a perderão 

de viíía. E andando afsi emmarados 

fem vella nem remos, nem quem 

entende/Fe que rumo lhes demora- 

ua, continuarão nefte trabalho de- 

safieis dias em que de todo lhes fal- 

tou a agoa que foy a caufa das luas 

mortes,& deftes dezaííete que efea- 

paraó no batel, íos tres ficara6 viuos 

da maneyra que aquy os achey. Da- 

quy defta paragem vellejamos por 

noííà dei í ota mais quatro dias em q 

prouue a nolFo Senhor quehúame- 

nham nos achamos entre cinco naos 

Portuguefas que hião de Bengala 

para Malaca, âs quais todas mof- 

trey o regimento que leuaua de Pe- 

ro de Paria, & lhes fiz requerimento 

que foíTem todas juntas por caufa 

5 da 



'Peregrinações efe 

da armada dosAachés que andaua na pois de eftarmos quietos, 

corta, porque o defcuydo não forte 

caufa de algum defartre, & diiTo lhe 

pedy hum cftromento, que todos me 

derao>& me prouerão de tudo o qi>e 

me era neceflario em muy ta abartan- 

ca- Feita erta diligencia leguimos da- 

cjuy no fio caminho,& palfados noue 

dias chegamos á barra de Martauáo, 

húa feftafcyra dc Lazaro vinte & fe- 

cede Março do anno de 1545. ten- 

do paliado por Tanauçarim, Touay, 

Merguim,luncáy,Pullo Camu de, & 

Vagaruu, íem em nenhum deftes 

portos achar nona deftes cem Por- 

tugueíes que hia bufear, porque a ef- 

tc tempo erão lançados là derta par- 

te do Chaubainhaa Rey de Marta- 

uão,o qual (fegundo ouuy dizer) os 

mandara chamar para fe ajudar dei- 

les contra o Rey do Bramaa que o 

tinha cercado com hum campo de 

ietecentos mil homens, como atras 

fica dito, porem elles ja então não 

eftauão em leu íeruiço, como logo 

fe verá, mas a razão porque, eu a 

nao foube. 

CJT. CLXVIU. 

T>alguas coufas particulares que 

aquy em Adartauao Jocce- 

derao, 

A íeriao duas horas da 

noyte quando chega- 

mos á boca do rio, & 

ancoramos nella com 

tenção de pela me- 

nham yrmosfurgirá cidade. E def- 

por vezes muytos tiros de artiliiar,J 

groíTa,com q algú tanto ficamoselTl 

baraçados & duuidoíos no que 

mos.E como o dia foy claro,o "N1(\c0 

dâchamou toda agente aconk11 ' 

por fer afsi feu curtume em lemel11^11 

tes caíos,& lhe dirte, que pois to °* 

auião de participar do perigo, t°' ^ 

também dertem nclle Teu voto, & ^ 

todos geralméte fez húa faia em 1 

lhespes diante o q aquella nouc 

uira,&o receyo q por irto tinha ''c / 

furgir na cidade, lobre q outie al3 

4 ^ 

fim das quais íe concruyo q r0L 1 

* — - 

pareceres & opinioes diueriás, r. 

 ^   J - | ~ çÇt 

fe forte ver cos olhos o de qLJC Ie 

miaó . E para ifto fe fez há 

ra dentro do rio com conjnnc^0 

vento & maré, & dobramos 

ta que fe dizia Mounay,da q<-'n' ^ 

cobrimos a Cidade cercada tod*1' e 

roda de húa grâde quãridade de $ 

- J j i &n 

q ocupaua grade parte da v im1' ^ 

rio quaíi outra tanta dc vellas <■ , 

mo,& com quato fofpeitamos0 ^ 

to podia íer poli is atoardas q )* rtJ 

» • 1 ^ _ Ac\^ 

ziamos de mais loge, nao aclJ ^ 

de vellejar até dentro do polt0,' # 

de furgimos com muyto reca 

fazendo por cirimonia de paz ^ 

falua curtumada , nos lahio da[ 

hum batel bem elquipado e.nl 

vinhaó feys Portugueies, cyJ3 . /■„„ 

nos alegrou em ertremo, os cll,^cCc- 

bindo a cima, onde toraò bem ' 

bidos de toda a gente,nos decJa \c 

tudo o que conuinha â íèg 

noíías pertoas, & nos aconfe ^ 

que por nenhú caio fizeíTemo^^ 



i)|^n<5a COrr>o lhe diíTemos que ti- 

^'ld
1f

rminado>rerVusir- 

^e2T'lnJ
01teparaB

t
eng^Por- 

ferj 
1 c' u u i d a n os pc r d e r i a m os, & 

](ev^
os tornados da armada que o 

jjj|,^r-1maa aly tinha,que era de 

õç CCecenras vellasde remo, em 

cem galés todas bc pro - 

f0f|ç
S e#nte eíírangeyra,masq me 

^or go com elles a ccrra ver a 

Pi,>Ocln!T° qUe fy CftlUâ, P°r "" 

tad0 ^©rtuguclep que daria có- 

Wa>'nhajfc faria o que mc clle 

rl)e 
lc,Mie íe não queria errar, por- 

gra 
C,ra e^e home bem inclinado, ôc 

c amigo de Pero de Faria, em 

Ve?,Cs
lC tinha6 ouúido (aliar muytas 

íjjjj 'S^bandolhe íempre a nobre- 

l3itib Ua Pe^oa & condição, & que 

íeyr 
ern acharia Lançarote Guer- 

tr^j ' ^ os outros capitaéspara qué 

tra fç
a Cai'tas,& que nua couía ôc nou« 

ÇOrj. *rat'cariaoq fo/íe mais ierui- 
' v ■ — - — 1 " *—   

are. 

Fernão ende^ Tt 

» Q(* j — 

^arç s & ^ ^ey n°fío Senhor* 

^ome a mim bem eíle con- 

^uy ^°8°c° c^es a terra, a 

dos 0
1°^° Cayeyro,do qual,& de to 

Ctan 
S Ula's q efíauaõ cò elle na fua 

!raõ l'eyra fuymuytobe recebido,q 

^r'ii]tCCent:0S í>orcL1êue^s,gente to 

!o9~yco limpa & rica,& moftrey ao 

)Ue t 
ayeyro as cartas,& o regiméto 

jUe razia Pero de Faria, ôc prati- 

lcç]jc,? e^e o negocio a que vinha, 

C«fcbre iílb logo hu grande 

[ijÇr^
1 lrnenc° aos quatro capitacs a 

efp eu Vlnha dirigido, os quais lhe 

lUy Craó que elles eftauão todos 

para íeruirem elRey 

ei)hor em tudo o que íe oíFe- 

tO. i g0 

receíTe,porem q pois a carta de Pero 

dc Faria capitão de Malaca vinha to- 

da fundada no receyo q tinha de os 

Aches,(Sc a atmada das ecto <5<c rnnta 

vellas q eíperaua, de q era general o 

Bijayaa fora Pvey de Peedir,& Almi- 

rante do Aachem vir a Tanauçarim, 

a qual jâ ahy viera,& fora desbarata- 

da pela gente da terra,com perda dc 

fetenta lancharas, ôc de cinco mil 

hbmens, auiao a íua yda então por 

deíneceíTãria,porque fegundo o que 

elles tinhao vifto, hia efte inimigo 

taõ quebrado das forças, que lhes 

parecia que em dez annos íe não po- 

deria tornara refazer do que tinha 

perdido. E afora efta razão, fe de- 

raõ nefte caio outras muytas por on- 

de íe aílentou que era eícufada a fua 

yda a Malaca,& eu pedy a Ioão Ca- 

yeyro q de tudo o q era paflado nefte 

calomemandaírepaíTar hum eftro- 

méto,para por elle fe me dar credito 

em Malaca,porq em o auendo á mão 

determinaua de mc tornar logo pois 

aly não tinha mais que fazer. E af« 

íi me deixey aly ficar em companhia 

do loão Cayeyro com fundamen- 

to dc me yr no junco como foífè 

tempo, & continuey com elle no tra- 

balho deite cerco por efpaço de qua- 

renta ôc íeis dias,q foy o tempo q efte 

Rey Bramaa aquy mais le deteue,do 

qual aquy breuemente direy hu pou- 

co,porq me parece q os curiofos foi- 

garaó de íaber o fucceílo q teue nefta 

gueuao Chaubainhaa Rey de Mar- 

tauão. Sendo ja paliados íeis meies 

ôc treze dias q duraua efte ccrco,den- 

tro no qual tempo a cidade foy co- 

^ 4 metida 
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twetàâa cinco vezes a efcala vííla có do o tifouro que fora do Rey p^' 

«maisdetres mil efcadas, fempre os do,ou lhe daria por elle tres co^05 

dentro a defenderão valerofamente, douro, o que cambem lhe foy nega" 

Scmoft ratão ferem homes de muyr-o do. Pelo qual,deíèíperadoo CÍM' 

animo,mas como o tempo & os fuc- bainhaa de poder ja ter paz ncm c0" 

«eflbs da guerra os foraó confumin- cerco algum com efte cruel inimiga 

do poucos a poucos, & de nenhúa reuoluendo no penfamento quelTie' 

parte lhes veyo focorro, & os inimi- yo tena para fe poder íaluar de 

gos erão fem compararão muytos mãos,em fim tomou por derradeyr0 

anais que elles^o Chanbainhaa fe\\o remedio valerfe dos PortuguefeS;P3* 

tão íalto de tudo que fe affirmoucj recendolhequepor feu meyopo^' 

não tinha em toda a cidade mais q ria ler faluo do perigo em que fe ^ 

íoscinoo mil homes,porque os cento & mandou cometer a Ioaó Cayeyr0 

ôc trinta mil q auia mais nella, erão que fe embarcaffe de noite nas qu* 

já mortos a tome ôc a ferro,pelo qual tro naos que aly tinha,paraque oh-' 

auidoconfelho no remedio que ifto uaflecom fuamolher ôc feus 

podiater, ie aflentouque centaííe el ôc lhe daria por iílò ametadedo^11 

Rey o inimigo por intereífe,oque tifouro, E efte negocio mandoutra" 

elle logo pos por obra,& lhe mandou tarcom muyto fegredo por hu 

cometer que leuantaíTe o cerco, ôc q lo de Seixas natural da viHa de 

lhe daria por iflo trinca mil biças de dos que tinha coipíigo dentro n3CI' 

prata,que era hum conto de ouro, ôc dade,o qual em trajo de pegú> P°é 

lhe ficaria tributário em íeífenca mil não fer conhecido,veyo ter hua n01' 

cruzados cada anno. Ao que foy rek te à tenda onde eftaua o loaó WV 

pondido pelo Rey Bramaa que ne- ro,& lhe deu hua carta do Chao'W' 

nhum partido lhe auia de aceitar íe nhaa,a qual deziaafsi. Esforço0 ^ 

não íe encregafíe primeyro em feu leal capitão dos Portugueíes P0^ 

poder, Outra vez lhe cometeo o cedo grande Rey do cabo dom111' 

Chaubainhaaque o deixaífefayrem leão forte,'& de bramido 

duas naos co feu tilouro Ôc com fua com coroa de mageftadena câ'3 ■ 

ir,olher ôc feus filhos, para fe paífar Sol, eu o malafortunado ChaU j? 

aoSornau Rey de Sião,& que lhe lar . nhaa principe quefuy, ôc jau*0.. 

garia a cidade com tudo quanto nel- defta mal afortunada ôc catiu^ C1 ^ 

la eftiucíle, o que também lhe não de,te faço faber por palauras 

quiz conceder. 1 erceyra vez lhe ma minha boca na firmeza fiel 

dou cometer que íe retiraffe co íeu verdade,que eu me rendo deft'1 

campo para lagalaa que era daly ra para fempre por vaífallo &j}], 

íeys legoas, paraque fe elle pudefíè to do grande Rey Portuguez,ien" 

íayr liuremente cos feus, & que lhe foberano de meus filhos ôc meU,íut0 

largaria a cidade ôc o reyno com to- reconhecera de parias,& de cr*D 



j ^ ordenar a Tua vontade, pe- 

°<}Uete requeyro da fua parte que 

anr" que Paulo de Seixas te dér eíla 

inha carta, fem fazeres nenhfia de- 

CnÇa te venhas logo com efias naos 

JUnto do baluarte do caez da va- 

'ajOnde me acharas em pé eípera- 

0 por ty para logo Tem mais outro 

^°nlelho me entregar em tua verda- 

e.Corn todo o tiíouro que tenho co- 

J°dd pedraria & ouro,& da ame- 

Jddlefaço liuremente íeruiçoa 

c 
lcy de Portugal, com tanto q me 

j^5^a licença que â cufta do que 

tal Ca,^aSa 110 feu tcyno ou nas for- 

e2as da índia dous mil Portugue- 

^ aSue prometo de dar groíToslol- 

%para com elles me rèftituyr no q 

S°ra me heforçado largar por mi- 

^grande defauentura. E quanto a 

fQ ^ a°s mais que eílão contigo,que 

erfi em ajuda de me eu íaluar,pro 

ec° na fè de minha verdade de 

j^rtlr tão largamente com todos q 

Q 
aJao por muyco íatisfeitos, E porq 

pr.'
Ulpo não loire c^rta mais com- 

a> Paulo de Seixas por quem ta 

Çq 
n^° te certificava âísi do que vio, 

mais qupcom elle pafley. 

carl^Hr)r l°aó Gayeyro, 

logo- çom grande fegredo 

aconíeJho os mais honrados 

>0 ^ lTiilhorfidViie "que tinha comíi- 

^ ^oftrandolhe^atcartajlhes re- 

^ 11 por palaura quiço importante 

^ Proiieitoío èra ao^jf ruiço de Deos 

ç(^e e* Rey noífo fenhor aceytar 

. partido cô que o Chaubainhaa 

lio Qrílc^a'^ dando íobre iílo de no- 

lllrarn.ento ao Paulo de Seixas, 

VLendczJPintõ. t$t 

lhe diíTe que diíTeíTe o que difto eir 

tendia,& íe era verdade que o tiíou- 

ro do Chaubainhaa era tamanho co- 

mo tinha a- fama, a que elle reípon- 

deo,que pelo juramento que roma- 

na elle não íabia de certa certeza qua 

manhoo tifouroera,mas que elle vi- 

ra cinco vezes por feus olhos húa 

grande cafa do tamanho de húa igrei 

ja meam cheya de paés, & de barras 

douro até o telhado,em que lhe pa- 

recia que poderia auer carrega de 

duas naos grandes,& vira mais vinte 

& leis caixões fechados & liados, cõ 

cordas em que o Chaubainhaa lhe 

diíiera que eltaua o tiíouro que fora 

do Brpfagucao paliado Rey de Pe- 

guu,& que da quantidade do ouro 

lhe difíequeeraõ cento & trinta mil 

biças, de quinhentos cruzados cada 

bisque ao todo vinhaõ a fer feflen- 

ta & cinco contos douro, & que dos 

paés de prata que também vira na 

bralla do Qyiay Adocaa Deos dos 

trouoes nao iabia a quantidade cer* 

ta,masquecom feus olhos vira ta- 

manha copia delia, que quatro boa9 

naos a não eígotariaó. Equetambé 

lhe moftrara a eftatua douro do 

Quiay Frigau quefe tomara em De- 

gum toda cuberta de pedraria,tão ri- 

ca, de tanto refplandor, & de tama- 

nho preço,que tinha para fy que erri 

todo o mundo não auia coufa igual 

aella. De maneyra quedo queeíttí 

homem declarou aly em publico pe- 

lo juramento que lhe derao, fícarao 

os ouuintes todos tão efpantados, q 

aos mais delles pareceo feraquillo 

coufa impoísiuel, E mandandoo fay £ 

pm 



Terigrinaçoes de 

para fora da tenda fe praticou fobre 

a refoluçao deite feito,em o qual por 

peccados ooflos fe não tomou ne- 

xihúa, por auer nefta junta tantas di- 

ueríidades de opinioes ôc de parece- 

res,que Babyloniaem íéu tempo não 

lançou de fy mais variedades delin- 

goas,de que a principal caufa,fegudo 

fe difle, íoy, a inueja de íeis ou íète 

homens que querião prefumir de fi- 

dalgos que fe acharaõ aly prefentes, 

os quais tendo para fy que fe Deos 

permitiífe queefte negocio focedeíTe 

como le efpèraua, o Ioão Cayeyro ío 

(a quem os mais não tinhão boa vó- 

tade) ficaria daquy có tamanho no- 

me ôc tanta honra, que feria pouco, 

como elles de/pois deziãoj fazelo el 

Rey Marquez, ou quando menos, 

Couernador da índia. De modo q 

elles miniftros do demonio, defpois 

de porem diante algúas impofsibili- 

dades, que eraò o rebuço de fua fra- 

queza ôc mas inclinações, &o temor 

que tinhaó de perderem fuas fazen- 

das^ de lhes o Rey Bramaa cortar 

por iíío as cabeças, íe rofumiraó em 

totalmente não confentirem nefte 

feito,antes o deícubrirem íe Ioão Ca- 

yeyro iníiftifíe em leuar aliance o q 

detcnninaua,que era acey tar o que o 

Chaubainhaa lhe cometia. A qual 

Ioaõ Cayeyro então difsimulou por 

lhe ler alsi forçado, porque arreceou 

que íe fizeííe míTo força o defeu» 

briflem ao Rey Bramaa, eo- 

moja dezião,fcm temor 

de Deos,nem ver- 

gonha dos ho- 

mens. 

CAT. rXLIX. 

Da determinação q tomou o 

bainha a dejpôis que entendeo 

que nao podia fer / ocorrido 

dos cPor(uguefes. 

Endo loaó Caycyr0 

quão pouco lhe ap'°" 

ueitara toda lua 

gencia,& que nenhu^1 

remédio tinhap*ra et' 

feituar o que tãto defejaua, efci^jj^ 

hua carta ao Chaubainhaa, em q 'J?c 

dana muyto fracas deículpas de *ia0 

fazer o que lhe pedira, Ôc dando<i3 

Paulo de Seixas, o defpidio ParâC|^ 

fe tornaííè com a repoíla, o q11,1 c 

partio logo que feria então âs tres ^ 

ras delpois da meya noite. E 

do á cidade achou o Chaubainh^ 

o eftaua elperãdo no lugar on^e 

fera na lua carta, & lhe ^cCè?^ ç 

mão a repoíla que leuaua, o qual ✓ 

pois que a leo,& entendeo por ^ 

não podia ler focorrido pelos noij£' 

como fempre lhe parecera que foi ' 

dizem que ficou tão fora de (y> 

com a grande dor Ôc triftez* c*hl
js 

em terra como morto, onde deíp0 

de jazer algum efpaço, tornando £J 

fy fe deu por vezes muy tas borçt 

das no roílo, lamentando fua £1i. r 

forte,& com muytas lagrimas & ^ 

pirosdiííè,ah Portugueies Portu^ ^ 

les,q uãomal pagaftes ao deíauc111- 

rado de mim o muyto que por111 

tas vezes tenho feito por vos, Pa 

cendome que cm o fazer afsi 'r* 



rifou 

Fernão MendezJPíhto. jSz 

ro de voíTa amizade,paraque co por oitenta mil. PaíTados cinco dias 

11,0 leais me valeífeis núa tamanha 

ncccísidadc como efta em queago- 

ra 1116 vejo,da c]tial coula eu não c]ue 

ria nem pretendia mais c]ue vida pa- 

j^rneus filhos, & enriquecer o volTo 

cy>&:tcruos comigo em minha tcr- 

r<i>de que vos todos ouuereis de fer 

0s pn'ncjpacs,& prouuera a aquelle q 

Viuc reynandona fermofura de fuás 

^"cllas,que merecereis vòs ante elle 

a?erdesme efte bem, de que meus 

Pecados foraó o inconueniente,por- 

Sue vos augmentareis por mym a 

f
Ua^y,& eu me laluara nas promef- 

as da (ua verdade. E defpidindo 

j-fltao de fy o Paulo de Seixas, com 

moça de que tinha dous filhos, 

■ ,edeu pelo acompanhamos traba- 

do cerco dous bracelletes que ti- 

nos braços,8c lhe diífe, rogoce q 

|c não lembre efte pouco que te dou, 

Cnaoomuyto quetefempre quiz, 

^ ^ue te não efqueça de dares con- 

tos Portugueíes defta dor com q 

,lrnento afua ingratidão,aqual pro- 

Jfto deaprefentar no dia da conta 

016 todos os mortos,& os accufarcri- 

^mente diante de Deos. Efte Pau- 

°de Seixas tornou a vira noite íe- 

Ciiinte có dous filhinhos feus, & hua 

may delles fermofa & muyto 

^lalga, com a qual defpois fc caiou 

^ Choromandel, onde vendeo os 

jj°us bracelletes q lhe dera o Chau- 

^ainhaa por trinta Sc íeis mil cruzaT 

J°s,a Miguel Ferreyra, 8c Simão de 

rito, & Pero de Bruges lapidayro, 

^0s quais o Trimila Raja gouerru- 

"or de Naríinga os comprou defpois 

defpois que efte Paulo de Seixas ve- 

yoda cidade ao arrayal onde cocou 

todas eftas coufas que tenhodito,ve- 

dofe o Chaubainhaa ja de todo íem 

remedio,tomou confclho cos feus fo- 

breeftes males Sc defauenturas que 

cada dia íe focedião húas íobre ou- 

tras,no qual aííentaraõ de darea mor. 

te a toda acoufavma quenãopudefc 

fe pelejar,Sc fazerle de rodo efte fan- 

guc hum lacrificio ao Quiay Niuã- 

dei deos das baralhas do campo Vi- 
. » 1 

tau,& lançarem no mar todo o' ti- 

fouro para que feus inimigos fe não 

aproueiraííem delle,& apos iflo pore 

fogo a toda a cidade, 8c os que pu- 

deíTem tomar armas íe fazerem a 

amoucos,& morrerem todos nocãpo 

pelejando cos Bramaas. Efte conlè- 

lhoaprouou então o Chaubainhaa 

por milhor que todos, 8c efte fomen- 

te quiz que fe feguiíle. E com efta 

determinação mandando logo de£ 

manchar as caías 8c ajuntar muyta 

lenha para fe effeituar ifto que efta- 

ua determinado,huns dous Capitaés 

dos tres principaes da cidade,temen- 

do o que ao outro dia auia de fer, fe 

lançaraó aquella noite com quatro 

mil homês no arrayal do Bramaa,cu 

ja fugida 8c deslealdade quebrou tã- 

to os ânimos aos que ficarao, q nao 

auiaja nenhum que quifefíe acudir 

aos repiques,nem vigiar as eftancias 

como antes faziao,mas dezião todos 

a hua voz, que íe o Chaubainhaa fe 

nao determinaíTe em algum concer- 

to co Bramaa,auião de abrir as por- 

tas, porque por muyto menos mal 

terião 



terião morrer pelejando, qconíumi- 

los aly o tempo poucos a poucos co- 

mo gado enfermo. A q oChaubai- 

nhaa,para quietar o motim cj ja fe co 

meçaua de leuantar, reípondeo, que 

afsi leria como deziSo,&para ifto mã 

dou fazer dc nouo reflenha da gente 

que podia pelejar, & não fe acharaó 

mais que iós dous mil homés)& eíícs 

todos jatais,& tão quebrados do a- 

nimo que riem a molheres fracas re- 

íiftjrião. E chegando elle comiftoá 

vitima defefperação, tratou efta íua 

deíauenturacom fua molher fomen- 

te, porque ja neíte tempo não auia 

outrem com quem íe pudeííe acon- 

felhar,nem que lhe fallaffe verdade, 

& tomou por derradeyro remedio 

entregarfe nas mãos de ícu inimigo, 

á condição do que quiícfíe fazer del- 

le, & ao outro dia âs feys horas da 

menham aparecco no muro htia ba- 

deyra branca em final de paz, a que 

logo do arraval refponderaó com 

outra,&o Xemimbrum q era o me* 

ftre do campo mãdou hum homem 

a cauallo ao baluarte onde a bandey 

ia eftaua,& lhe diíTerao de cima que 

o Chaubainhaa queria mandar bua 

carta a el Rey, que lhe manda/Tem 

leguro paraiíío.O Xemimbrum lho 

mandou logo por dous Bramaasa 

cauallo, homens ambos muyto prin- 

cipais, o qual feguro hia nua folha 

douro batido em que eftaua o final 

dei Rey. E ficando eíles<doufc Bra- 

maas em arreies na cidade, o Chau- 

bainhaa lhe mandou hfia carta por 

hum leu como religioíò de idade ja 

de oitenta annos, que entre ellesera 

içocs de 

tido por homem fanto, a qual de- 

ziaalsj. Pode tanto o amor dos fi- 

lhos nefta cafa de nofla fraqueza, 

que não ha nenhum de nòs os qi'e 

fomos pays, que por refpeito delles 

não deça mil vezes ao fundo lago da 

caía da ferpe, quanto mais pór p°r 

elíes a vida na mão de quem tanta 

clemencia víà com todos, pelo qi'e 

aflentey efta noite comigo 8c coifl 

minha molher & filhinhos, por me 

tirar de opinioens contrarias a 

bem que tenho por mayor cjue 10' 

dos os outros, de me entregar nas 

mãos de voíla alteza,paraq de my'11 

& delles faça o que for mais fua vo* 

tade, & quanto á deículpa qucpoi; 

ío allegar por mim ante teus peis,eí- 

ía íenhor, quero que me não vaih<1> 

para que fique mayor ante De°s 0 

merecimento da mifeticordia qL,e 

fares comigo. VoíTa alteza man^e 

Jogo tomar poíTe de minha pefloa» 

de minha molher & de meus fiH-1* 

nhos,& aísi da cidade, do tifourO) ^ 

de rodo o reyno, porque defta h°r? 

lho ey por entregue, como a Re)"^ 

íenhor verdadeyro ôc natural,c0,Tl 

lhe pedir dejoelhos,& proftradopof 

terra, que a-tiles & a mim imitfj)' 

do pobreza deixe acabar em l'e'1 

gião, onde protcfto de chorar 

pre com arrependimento profi'111^ 

a ailpa do crime paJTado, pOi*^LlC 

honras & ellados do mudo com 

. voíla alceza me pode enriquecer co 

mo íenhpr da mayor parte da fef 

ra & ilhas do mar,eu as ey todas P°r 

renunciadas ante ieus peis, com 

lazer de nouo perpetua menagern 

r r Sc)**' 
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juramento folenne no Deos ma- 

)01 dc todos os deoíes que moue as 

do Ceo com ímpeto fuaue de 

poderofa, de nunca em qtianto 

,l£r da religião onde íenhor 

Ha vontade me mandar que pro- 

e e5 & feja em parte onde Deos 

il'cyra que tudo me falte, porq afsí 

s Afilado das promeffas da terra fi- 

J c n^ais aceita a minha penitencia 

^aquelle que tudo perdoa. Efte 

int°grepo talapoy mayor da cafa 

^0llrada do fanto QuiáV, t]ue por 

^autoridade Sc auftera vida leua 

r Cr de minha peíloa,relatara ante 

lls peis tudo o mais que nefta lhe 

^ Cra dizer do que conuem â mi- 

l|(j
aJntrega,porque feguro eu na rea- 

a]c lua palaura, fe quietem as 

^ er^oésque continuamente com- 

toinha alma. Vifta efta carta 

0 Rey Bramaa,lhe refporideo lo- 

com outra cheva de muytas pro- 

facj & juramentos que tudo o paf 

. Poria em eíquedmento, & que 

t 
eprouefia corri hum eftado de 

c0(i
tas terras & rendas que ficaílebé 

Choque deípois lhe cumprio 

f3(j ^al como adiante direv. Paf- 

t0(]
0 c^e dia com grade aluo roço dé 

30 °s Para 1 e ver efta entrega; logo 

j^°Utro pela men.ham o dopo dei 

^e era a Tua eftancia, apareceo 

p0 °'tenta & feys tendas de cam- 

jnj v to ricas, cada húa das quais 

>auá - " M 

di 

fcus caftellos embádeyrados, 

^a?^0 tr'nxa elifantes poftos erri 

íj ^ duas fileyras a modo de guer- 

frin   — 
louras nas trombas, que por to- 

eraõdous mil Sc quinhentos Sc 

* 

Atende^ Tinto. 1 
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oitenta,& doze mil Bramaas de ca- 

uallo,com jaezes & cubertas ricas, q 

também por fua ordem fechauão to- 

do o dopo em quatro fileyras, Sc ci- 

tes todos armados de co/Tollettes, & 

coutas,Sc fayasde málhá,&com laii 

çâs,treçados, Sc cofos dourados. É 

por fora defta gente decauallo efta- 

uao outras quatro fileyras de gente 

de pé também de Bramaas, em que 

auia mais de vinte mil homés, Sc tu- 

do o mais que reftaua do campo,que 

era gente íem conto, eftauao poftos 

por íua ordem em fuas capitanias co 

muytajomá de guiões & ?andeyras 

t ricas,& muyta diuerfidade de eftro- 

mentos que ie tocauao, a qual voza- 

lia toda junta fazia tamanho eftron- 

do,que alem de cauíar grandifsimò 

terror Sc efpanto, não auia nmgueni 

quefepudefle ouuir nem entender 

com ella, Epor fora dc todo efte e- 

xercito andaua outra grade copia de 

homés de cauallo, correndo de húa 

parte para a outra com fuas lanças 

nas maos, que com .'grandes apupos 

Sc brados metiao agente em ordem. 

E querendo efte Rey Bramaa por 

grandeza de eftado feftejar efta en- 

trega do Chaubainhaa, mandou que 

todos os capitaés eftrangeyros com 

fua gente armada &vcftida de fefta 

fe pufeílem em duas fileyras a modo 

de rua para vir por ella o Chaubai- 

íihaa,o que logo foy feito, Sc efta rua 

tomaua desda porta dá cidade até a 

íua tenda que feria diftancia de dous 

terços de legoá,.ná qual rua eftauao 

trinta & feys mil eftrangeyros, dé 

quarenta Sc duas naço£s,em que auia 

Portugue- 
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Fortugúcfes, Gregos, Venezeanos, 

Tu r c os, í a n i ça r os, I u d eus, A r m eni os, 

Tártaros, Mogores, Abexins, Raizbu- 

tos,Nobms, Coraçones, Perfas, Tu- 

paraas, Gizares, Tanocos da Arabia 

Felix,Malauares, laos, Aches, Mocs, 

Siamês,Luíoés da ilha Borneo, Gha- 

comaas, Arracoés, Predins, Papuaas, 

Sekbrcs,Mindanaos,Pegús, Bramas, 

ChaloésJaqueraloé^áauadis,Tãgus, 

Calaminhas, Chaleus, Andamoens, 

Bengalas, Guzaraces, Andr^uirees, 

]Vlenancabos,& outros mu y. tos mais 

a que nao foube os nomes. Eftas na- 

ções todas íe puferaó na ordem que 

lhe foy mandado pelo Xemimbrum 

medre do campo,o qual pós os Por- 

tuguefes na dianteyra de todos, que 

era junto Com a porta da cidade por 

onde o Chaubainhaa auia de fayr.,& 

logo apos elles os Arménios,& logo 

os íaniçaros &os I urcos,& todos os 

mais nos lugares que lhe a elle bem 

pareceo,&com efta ordem chegaua 

eíta gente eftrangcyra, como jadille 

até o dopo dei Rey, onde eítaua a 

gente Bramaa da guardado campo. 

CJ9. CL 

*De que maneyra o ( hmbainhaa 

Je entregou ao cRryà') !Bramaa} 

da grande afronta que os 

Tor tuguefes a!j pajfarao. 

hndo ja quaíi a híía 

horadelpois do meyo 

dia fe tirou húa bom- 

barda, ao qual final as 

portas da cidade fo- 

raò logo abertas,& primeyror]uenI' 

do começou a íavra guarda que^ 

Pvey o dia dantes lhe mandara p°r5cl 

erao quatro mil Sioes & Brama2S>t° 

' Or 

dos arcabuzeyros,& alabardeyiw5 

piqucyros,com mais trezétos ebí-111' 

tes armados, de que era Cíipiw0 

Bramaa tio dei Rey por nome M°* 

pocaíter,Bainhaa dacipade de Mc' 

leirayno reynodo Chaleu, DetfàS 

deíla guarda dos elifantes des ou ^ 

ze paíio<> vinhaò muytos íenh^re^ 

por quem el Rey o mandou recebei 

entre os quais vinhaò os que íe feg1|e* 

O Chircaa de Malacou, com ollCI° 
/í- S 

apar, a que não foube o nome, eu 

ambos vmhaõ em cada hum leli e 

fante com jaezes ôc radeyras d- cl1 

paria douro, & colares de pe^rarl3^ 

pefcoco. Logo apos tiles pd3,r)< ^ 

ma ordem vinha o Bain haa 

doulenhor de Coímim cidade n° 

bre do reyno Pegíi, & o Morig'^1^ 

dacolem. E trás eftes dous.viuh^ 

Bainhaa Brajaa,& o ChaumalafL,r' 

o Nhay Vagaru, & o Xémim ^r
C 

daà,& o Xemim de C,atao, & 

i cW 

ÒC 
mim Guarem filho do Moncam' 

Rey do langomaa, & o Bainha ^ 

Laa, & Kaja Sauady, & o 

Chaque,Goueínador do reyfl°> . 

Dambambuu fenhor de 

& Raja Sauady, irmão dei 

Berdio,& o Bainhaa Bafoy & ^ 

talanhameydoo,& o Monteouc ^ 

grais,«Sc Chircaa de Coulaam. r;P^ 

eftes príncipes & outros muyt°s 

não loube os nomes,vinha em 01 ^ 

cia de oito ou dez paílos o 

Mounay Talapoy de digní^ 
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fe??a ^°^re tot*os os outros facerdo- 

p 10 rcyno,& tido de el Rey em rc- 

. a^ó de homem fánto, elle lo vi- 

Pad -Unt0 c'° Chaubainha.T Como; 

j' "nlio& cerceyro entre elle & el 

tras clle em trespalan- 

~ Is vinha a Nhay Cana too 'filha q 

«Ge R PvCy de Pcg" Paííadoia <3ué 

II, ,r3rrtaa tomara o reyno,& mo- 

jjj- l,('° Chaubainhaa com quatro fi- 

H1e
U , fèl,Motís machos & duas fe- 

(jâ ?s,0C clLi^tro*àÊé fete annos de i- 

jji _c^ £o redor deites palanquim vi- 

^Otrirífà /A    _^,_n 

i ^ A , j I 

flio tl'nta ou quarenta niólheres 

roa^S,h'^lg^ Riuyto fermoías cos 

L°s baixos chorando, & muyto á- 

tra$ 
Cat^as. encoítd-das todas em ou* 

t3j
S '^°'hercsque as íuftentauão. Eí- 

S vln'1ao CGrradas em roda de 

lísf - * ta^aDreP°-S «juè. ciirre tl- 

Jídc ^ COmo caPúc^0S> homes todos 

p0r^
C(5as delcubcr-tás hião rezando 

defcalços, Çc confi 

r3s 
n £8s, ôc es forcand o cilas 1 eivh o- - 

j '^açudindolhls com com 

yo.  h ê mu y ria3'-v è zefy 

U^1 ^pectacuio-t^a tfeo piadofo^ 

dç .jWisf homem qiíe não;pa-feiaftfe 

c0tlí°1
r ^ tiilieza/C.ògo âpÒ<?eftadef 

***= comP^'^1,a vinha outra 

dc 
f .a g'ertt?ê:dè' -)yé,& ria reçaga 

Hra , vinhãcyòbía d'e qúkihéntós 

^!,
l|1,ls^e Cílualk)aA pdToadoCháu 
^haâ 'i,.VL ^irr^jr A i(\n. - i .. 

laa vinha cm híia e li tanta rie - 
' | ^ 

|)rc^
acni final d& pobreza ôc d.af- 

% °-^ mundo côtorme â religião- 

nouamente queria entrar? 

ld ^a,'s Outro Nenhum taufto, ve- 

5,° POr dó em IvCía cabayá "cie velu- 
«OVn Ul 11U** v-auaya ut vcur 

to muyto comprida,&-rápado 

aT\d ende^ Tinto♦ * 8 ^ 

de nouo de cabeça, barba^ & íobrán- 

ceíhas, & ao peícoço huà Corda de 

cayro muyto Velha,para aísi com el« 

Ia íe entregar a el Rey,no aípcito do 

rofio vinha tão trifteq não auia qué 

olhaííe para elle que pudeífe ter as 

l a g ri m as,e ra d c i d a d e d e feíí c n c a & 

dousannos,grande de corpo ôc bem 

aííombrado,os olhos cançados & tri- 

ítes,a fifonomia grane ôc íeuera, ôco 

álpeito de príncipe generofo, o qual 

tanto que chegou ao terreyro de de- 

tro da poí>i da cidade,onde o eftaua 

clperado todo o pouo de mólheres, 

& Crianças,& algús homes velhos,em 

o vendo da maneyraque vinha antes 

que lai lie Fora deraó todos húa ta- 

manha gn ta por ieys ou ícte vezes q 

parecia que fe fundia a terra, & âpos 

JÍÍo lamentações com grandes vozes 

ôc prantos \ bofetadas nos roftros, 

ferindoííe com pedras nas cabeças tã- 

to íèm piedade que os mays dcll.es fé- 

bdrihauáo nó feu proprio langue, dó* 

fimlo que a horribilidadc ôc a la (ri- 

ma do que aly fe via , Ôc ouuia caufa- 

uà tamanha trifteza em toda agente, 

que até os mcfmos Bramaas da guar 

dásgente inimiga^ por natureza ro- 

buíhjchorauao como crianças, Aq uyr 

nelle pafio efmoreceo a Nhay Ca- 

natoo molher do Chaubainhaa por 

duas vezes com todas as mais de que 

hia cercada, pelo que foy neceííario 

decerenno à elle da elifanta em que 

hia para á coníblar & animar, o qual 

em a vendo deitada no chão como 

morta abraça/da com todos os (eus 

quatro filhinhos, pos os joelhos am- 

bos em terra, ôc leuantando os olhos 

ao 
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ao Çeo diíse conxmuytas lagrimas: O Chaubainhaa em pon.4o psol'1^ 

ò alta potencia do diuinoDços todo 

podcrofo,quem poderá cornprender 

o jufto jitizo da tua diuina juftiça, q 

não tendo refpeito á innocencia de- 

ftes que nunca peccarao, ^às lugar â 

tua ira que pafse adiante daquillo aq 

nofso entendimento não pode che- 

gar,porem Senhor Senhor meu lem- 

brete quem ès,&; náo quem eu fo.u,& 

com ifto cahio no chaò de fucinhos 

junto com fua molher, o que caufoti 

de nouo em todo aquellegjuntame- 

to,que eraíem conto, outro tão hor- 

ribel pranto, que não fey formar pa- 

lauras com que declare a grandeza 

delle. Porem tornando o Cnaubai- 

nhaa em fv pedio agoa com que bor 

rifou lua molher, 8c a tez tornarem 

íeu acordar,&-.tom.andoa nos braços 

a eík-ue confolandq hum bom efpa- 

çocom palaurasnáo de Gentio que 

era,mas de homem Catholico, & bc 

entendido, E defpois de fe gaitar ni- 

fto quaíi meya hora,o tornarão a pòr 

naelephãta,&profeguiraó pela mel- 

iTtia ordem que trazião o feu triíle ca- 

minho. Tanto que el Rey {ihio fpra 

da porta & abocou pela rua que efta- 

ua feita cios eíhangey ros,leuantando 

os olhos,inda que hia naquelle efe 

do,enxergou na entrada delia os íe- 

tçcentos Portuguefes todos ve/tidos 

4.Ç feílajCom fuás couras cortadas, & 

gorras nas cabeças concertadas com 

íúas plumas, & todos com feus arca- 

buzes ás coftas,& Ioaò Cayeyro no 

meyo delles vertido de citim crame- 

íímcomhummõtante dourado nas 

mãos fazendo preparar o caminho. 

nelle que o eonheceo,voltando o ro- 

íio íèdeixou cayr debruçado fobreo 

pefçoço da elephata,&não querelo 

paíTar adiante diííe-com as lagri!tiaS 

nos olhos aos de que hia cercado,ver 

dadeyramente yos affírmo irmãos 

amigos meus, que por menos dor 

afronta tenho fazer de mim efte y 

crifícioque Deos permitio porjU'1 

juíliça,que ver diante de meusoll1^ 

gente tão ingrata,& tão mâ comoe 

, ta,011 me matem aquy, ou osti'c'^ 

daly, porque não ey de paílar 

adiante, E com ifto fe virou para tf* 

por nos nao ver, & por moftrar 

magoado hia de nós, o que be <?1 J 

do,quiçá que lhe nao faltou 

pelo que atras fica dito. O cap'"0 ' 

guarda vendo a detença ciue o ^ ' 

bainhaa fazia, & a razão 

queria paííar adiante, & naoK I3 jc 

do determinar nacauía porqllC 

fe queix;aua dos Portuguefes,vo ^ 

muyto rijo no elephante em q ^ 

lia fobre Ioaó Cayeyro, 5c lhe 1 ^ 

defpeja logo o caminho, porq^w \ 

he licito que gente tão má corfl0 ^ 

outros trilhe a terra que pouC 

fruiro,& perdoe B.eos a quem 

cm cabeça a el Rey que podie^ 

íiar pafa algfia couía,rapay aS ^otli 

porque fe nao engane a %€llíC, ,(e$ 

voíco, 6c feruirnoseys demo J . 

por noflo dinheyrò, E começa11^ 

os Bramaas da guarda a fe cnCíCJ<jy 

rem contra nós, meyos arre'"115' ^ 

dos,nos lancaraó daly f°raC<jr0> t 

íãz de afronta & vitupério no 

em verdade affírmo que foy a 

flíO 



Ij"S fenty cm minha vida.por hó- 

tj 
0sroeus naturais- feito ifto,con- 

jj'1?110 Chaubainhaaíeu caminho 

. Scnegaraóatenda dei Rey, que 

J Ua e^Perado o Chaubainhaa com 

ffr [
rac° rcal)acòpanhado de muytos 

^ iores,em q entrauao quinze Bai- 

fçjs
aas S kó Como duques, & outros 

oiilete de titulos inda mayores 

hi 
lais honrados q eftes,o Cháubai- 

a0,3 ern legando a elle íe lhe Iãçou 

confe'S,<^ Pr°^rac^0 n(5 chão eftcud 

(j '°Pahnado fem poder pronun- 

o liP. aura nenhúa,aquy lhe acudio 

el|e° 
13 e Mounay q hia junto cò 

çjj > & como era religiofo falou por 

?(|Cae^ ^ey dizendo,viíla heíen lor 

o teu coração fe mouera 

)ç 
a^e> inda que o crime feja qual 

í* lembrete que o officio mais a- 

,.It0 a Deos, & a que fe elle mais in- 

çj|
llacom effeitos de mifericordia^he 

eSue agora tês diante de ty, por- 

^eit*iitandoo nefta demencia que 

^ c°raçoens de todos eftão defejan- 

^ .,lnda que para iífo não abrao leus 

J$°s,entende & crè por certo que 

lcarâ Deos por iíTo tão obrigado, 

j guando na hora da morte olhar 

!^aty,eítenderâ lua mão poderofa 

re tua cabeça,para que de todo fi- 

íem culpa. E apos eftas lhe diíTe 

cj'|[
as fntiytas palauras q moueraó 

cy a ]}ie perdoar liuremente, & 

t 
SJ 'ho prometeo,de que o Rolim & 

r 0s os mais fenhores q eftauao pre- 

jlltcs moftrarão muyto gofto & lho 

fiarão muyto pareccndolhes que 

10 faria como o prometera dian- 

te todos. E porque .defte tempo 

Fernão <£A4c, 
*2? 

era ja quaíi noite os defpidÍ0j& o tr*" 

fte do Chaubainhaa foy entregue a 

hum capitão Bramaa por nome o 

Xemim Coumidau, Ôc fua molher 

ôc filhos com todas as mais molhe- 

res ao Xemim Aníedaa por teraly 

fua molher,ôc ler hórado ôc velho,ôc 

de quem o Rey Bramaa fe fiaua 

muyto. 

CJT. CLI. 

Como acidado de Adartauao foy 

Jaqueada,(> dcsJrujda, c> da or- 

dem com que leliarão a padecerJ 

™ 'a ç>outrasmuy- 

tas.nioíheres. 

.Orferja quaíi noite 

quando íc acabou de 

fazer efta entre ga,temé 

dofe el Rey q a gente 

do campo entraílè na 

cidade a tomar o íaco delia para íy, 

mandou pòr em todas as portas del- 

ia q eraó vinte &quatro,capitaés Bra 

maas que as guardaíTem, & com pe- 

na graue que não confentiílèm pef« 

foa nenhfia entrar delias para den- 

tro, até elle não prouer niíTo con- 

forme ápromeíTa que tinha feito á 

gente eftrangeyra,a quem tinha pro- 

metido de dar campo franco. Mas 

eíla íua diligencia não foy tanto 

por efterefpeito que elle dezia,quar* 

to por faluar primeyro o tifouro 

do Chaubainhaa, E por efta cauíâ 

cfteue dous dias fem tratar do nego- 

cio dos catiuos que tinha em íeu po* 

der,que foy o tempo que baftou para 

A A elle 
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clle por em cobro todo o tifouro, o ptuofos téplos de edifícios,& obra Tl' 

qualdezião que fora ta),que mil ho- 

més tiueraó bem que fazer em o re- 

colherem. PaíTados eftes dous dias 

fe foy el Rey pór húa menham fobre 

hum outeyro que íe chamaua Bei- 

dao,que eftaua dous tiros de Falcão, 

& mandando recolher os Capitaens 

que guardauão as portas, a trifte ci- 

dade de Martauão foy entregue á 

gente do campo, a qual ao tiro de 

húa bombarda que eraofinalderra- 

deyro,arremeteo tão denodadamê- 

te a ella, que ao entrar das portas !è 

diíTe q fe afogaraó mais de trezentas 

peííòas, porque como a gente era in- 

finita, & de nações muyto differen- 

tes, ôc os mais delles Tem Rey, Tem 

ley,& fem temor nem conhecimen- 

to de Deos,and,auão todos tão cegos 

ôc encarniçados na preía, que o que 

menos aquy Te eftimaua era mataré 

cem homés por hum fó cruzado, em 

tanto que por Teys ou íete vezes toy 

neceíTario acudir el Rey em pefioa 

a quietar a reuolta Ôc tumulto que 

auia nacidade, O Taco delia durou 

tres dias Ôc meyo com tanta fede,cu- 

biça, Ôc crueldade daquelles feros Ôc 

inimigos íòldados, que de todo fi- 

cou defpojada, Tem ficar couTa nel- 

la em que Te pudeílem pòr os olhos. 

El Rey,com húa noua cerimonia de 

pregoes com tróbetas, mandou der- 

rubar as caías do Chaubainhaa, que 

erão muyto nobres ôc muyto ricas, 

Sc outras trinta ou quaréta mais, que 

-craó dos principaes capitaés, com to- 

das as varellas, pagodes, ôc brallas de 

toda a cidade,onde a perda dos Tum- 

quiTsima íè affirmou por dito e 

muytos q pafíara de dez contos e 

ouro,& não cótente inda có ifto 011 

dou pór fogo por mais decempartes 

ao que ficara em pé, o qual, por ^ 

em conjunção de vento Te ateou coifl 

tãto impeto,que fó naquella 

ra noite não ficou couía q não fo' 

abrafada de tal maneyra, que ate o> 

meTmos muros có torres^baluartesV* 

cubellos,arderão em partes até-os a»" 

ceces. E Teita afsi a eímo a aualíaÇ*0 

.Ôc a lifta defta deíauenturada ving3* 

ç,a,fe diííe que morrerão a fome>& 3 

ferro cento 6c feíTenta mil peíToas, ^ 

fora quaíi outras tantas catiuas,& »0' 

raó queimadas cento ôc quarenta i111 

caías,& mil ôc feiTcétos templos, n°j 

quais dizem que arderão feíTenta^1' 

ff íi"5 f"l 1 O P rio /I nltT C U 
eftatuas de idolos,a mayor parte à? 

las cozidas em ouro,& tres mil eN* 

tes q fe comerão no cerco, ôc feys ^ 

peças de artilharia de ferro ôc de !>í0 

zo, &cem mil quintais de pitnetltií 

ôc quaíi outros tantos de drogaS» 

fandalo, beijoim, lacre, puc^°'r^ 

çamalha, aguila, canfora-, $ 

outras muytas Tortes de fazefl"'1 

muyto ricas , ôc fobre tudo i*1*1 

nidade de roupas que de to^s aS 

partes da índia aly tinhão vin 0' 

em mais de cem naos de 

baya, Aachem, Melinde, Cci'ã°> 

ôc de todo o eftreyto de Meca,ke 

quios, & China. E da prata, &°1' 

ro, ôc pedraria Te não pode fab£r ^ 

certeza, por íer couTa que geralfl3CI* 

te Te encobre ôc Te nega, íõmente o 

que efte Rey Bramaa tomou para J 



^ folido do tifouro do Chaubai- 

aa^affirmou que, paflara de cg 

ntos douro,dos c|uais,como jâ fica 

^lt°atras, cl Rcv noílò Senhor per- 

^°a ineradc por noíles pcccadcs, 

Sll)1Ça pela fraqueza ou inuejade 

ilTl0s mal intencionados. Logo ao 

Jlltlodia feguinte deípois que a ci- 

^a, c foy laqueada, deítruyda, abra- 

& pofta por terra, aparecerap 

a illcnham fobre o mefmo outey- 

!°°ndcel Rey eftiuera vinte & húa 

!Ca?*asy«ice todas de hum teor, 3c 

j^fràmàis pequenaarmáda iobre 

pires de pedu,& fechada em roda 

grades de pao preto, & por ci- 

a '!l'rn guardapo cõ grimpas dou- 

w ^Acêm Bramaasdc cauallo q a 

^rdauãô,: & por fora húa cerca de 

'°smuyto largos com muytas bã- 

j.eyi«spretas falpicadas de gotas de 

I£ como cila nouidade pro- 

t"j^a íy o q então ningueen- 

1 eo,nos determinamos ieysPortu- 

dc 
S a yriTJOS ver o q cra,& deípois 

Andarmos vedo todas eftas othci- 

s c'c morte, ouuimos no arrayal 

3j 
nde rumor em toda a gente, que 

Sl'tn tanto nos meteo em cófuiaõ, 

- eiT> podermos acabar de cayr no 

^S.uillo podia íer, vimos vir da el- 

fo^a? ^ Kcy grã^c 

K 
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j Ças nas mãos preparauão húa grã? 

A. M w 

a de homes a cauallo, que com 

f ' 

p ^ai& deziao em altas vozes, q ÍÓ 

de morte ningué apareceíle cõ 

Cç 
1as,nem lançafle pela boca o con- 

J co do ícu coracão.Aditado deftes 

niivii - 

os m grandè eípaço vinha 

' eniim bruim meftre do campo,có 

\ 1 irn Ut 

cem elífantes armados,&milita gen* 

tede'pe. Aposeftes vinhaõ mil & 

quinhentos Bramaas de cauallo,poP 

tos cm quatro ordens de fileyras,de 

feys em icys a fiteyra, dos quais era 

capitão o Talanhagibray Viforrey 

do Tãgú. Detrás deíles vinha o Chau 

feroo Siammom có tres mil Siamês 

de efpingardas & lanças todos jun- ' 

tos nua pinha, & no meyo delles vi- 

nha húa grade copia de molheres, q 

íegúdo íeahy dific,crao ceto & qua-» 

réta.atadas todas de quatro em qua* 

tro,acópanhadas de talagrepos de aa 

ftera vida, que iaõ como entrenós 

frades capuchos,que as vinhaõ esfor 

çando naquelle trance da morte que 

auiao então de padecer. Tras eftas, 

cercada de doze porteyroscõ maças 

de prata, vinha a Nhay Cnnatoo fi- 

lha do Rey de Pegíi aq efte tyranno 

Brama tinha tomado o reyno,& mo- 

Iher do Chaubainhaa có quatro criã 

ças fiíhos ícus,q homes a cauallo tra- 

ziãonos braços, & todas a cento & 

quarcta padecétcs eraõ molheres & 

filhas dos principacs Capitaés que o 

Chaubainhaa tiuera comíígo na ci- 

dadelas quais efte tyranno Bramaa 

a modo de vingança quiz executar 

fua ira, & a mâ inclinação q fempre 

teue cõtra as molheres. Todas eftas 

padecentes, ou a mayor parte delias 

eraõ de idade de dezaftete até 25, 

annos, & todas muyto aluas,& muy- 

to fermofas, cos cabellos como ma- 

deixas douro,as quais hião taõ fracas 

ôc tão fora de fy que a cada pregão 

q ouuião cahiao efmorecidas e terra, 

a q outras moíheres que as feuauão 

A A 2 íobra- 



íòbraçadas acudiao com esforços de 

couias doces, de qastriftes faziãobé 

pouco cafo, porq nefte tépo hiãotaò 

treipailadas que quaíi não acudião 

ao q os talagrepos lhe hião dizendo, 

mais que íotr.entealgúas vezes, inda 

que poucas,aleuantarem as mãos ao 

Ceo, Logo apos efta princeíà vmhão 

em duas fileyras, fefíenta grepos re- 

zando por liuros,cos roftos baixos 3c 

chorando muytas lagrimas, os quais 

de quando em quando com voz en- 

toada a modo de ladainha dezião:tu 

que por ty rés o fer de quem es,jufti- 

hca em ty noíTas obras, paraque fe- 

jáo aceitas na tua juftiça, a que ou- 

tros reípondião chorando,aísi te pra- 

za Senhor que leja, porque ruo per- 

camos por nós os ricos does das tuas 

promeflas. Tras eftes grepos hia hua 

procifíaó de mais de trezentos míni- 

nos,nús da cinta para baixo,com vel- 

las de cera branca nas mãos,& cordas 

de cairo aospefcoços, que em outra 

ladaynha muyta fentida hião dizen- 

do, piadofo Senhor, ouue à voz do 

noflò clamor, & concede perdão a e- 

fías tuas catiuas,porque Te gozem cò 

rifo alegre nas merces dos teus ricos 

tifouros; & afsi a efte modo hião di- 

zendo outras couias femelhantcs a 

cilas em íauor das padecentes. De- 

trás defta prociíTaò vinha outra guar- 

da de gente de pé também de Bra- 

maas, com lanças & frechas,& algíias 

com arcabuzes. E por derradeyro 

detudohiáo outros cem elifantesda 

guarda como os que hião na dian- 

te) ra. De modo que a gente que fe 

occupaua aísi no miniílet io,como na 

^Peregrinações de 

guarda & aparato deita juftiça,crj£ 

dez mil homés de pè, & do^s,T1' 1 

cauallo,& duzentoselifantes, a 

gente do pouo que não tinha cont°> 

aísi de naturais, como de eftrangcy 

ros. 

CAT. CLll 

De que maneyra fe executou Af' 

fiiça nas cento & quarenta 

tentes jio Cbaubainbaa>na 

anatoo, nos Jeus qM' 

trofilhinhos. 

ê 

Efta ordem foy círl11 

H nhando efta trifte gfíl 

11 te pelo meyo do ai1"'1 

, J ya para o lugar0111 

ffllbA. 1 , r ... nJe- 
«wíêsí,. todos auiao de pJ ^ 

cer, ao qual chegarão com aí&21 ^ 

trabalho,porque como eraõ mol'1 

res fracas de animo, & de forças,& 

mais delias moças & muyto ddlC ^ 

das,a cada paíío efmorecião, & c 

gadas em hm onde eftas vir>tc ^ 1 e 

forcas eílauaOjOsfeys porteyr^s <[ ^ 

hião a cauallo, tornaraó de n°u° 

lançar o feu pregão, dizendoeií1 

zes muyto altas, ouçao & veÍa°Aj, 

gentes do mundo a criminofa Ju 

ça que manda fazer o Deos viu0, 

nhor da verdade Rey foberano . 

noíTas cabeças, que quer & lhe P 

que morrão todas eftas cento & <ltí 

renta molheres entregues ao 0 

to do ar, porque por íeu conte , 

Teus maridos &pays feleuátafa0 . 

efta cidade,& mataraõ por vezcS^zg 
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iii ní'm,^ra,TJaasdoreyno Ian- gopoftas nas vírtte forcas, fere em piin r —iu 1*11- 

L tocando hum fino,toda a tur- 

nt) ''
l!Ca dedes miniílros, & gente de 

era ' * f'aUa taman^a grita que 

to 
c°11'*1 medonha de ouuir,& muy- 

alcf'lra Cenicr'Qiierendojâ os crueys 

íi aCS ^ar eí^c't0 a aquclla rigiiro- 

a(| 5a'as miferaueis padecentes có 

çq^ uc lagrimas fe. abraçarão huas 

j,111 ns outras, & pondo todasos o- 

p0°c
S'la ^hay Canatooque aefteté? 

coll aUa Como morti'1 encoftada no 

rão°^C 'uia mo^er velha, lhe fize- 

u guiais delias fuás çumbayas, & 

^e»ascomo que fallaua em no- 

fa- 0tiS nia's ^racas C1L,C ° f)â0 podiáo 

t(^
r> ^'cdifle, Senhora, capella dc 

tl!a 
s uc noíías cabeças, ja que por 

(| 
c'tCiuas nos embarcamoscomti- 

ojne^as C1'iftcs cajas da morte, con- 

f»ar n°S Com a v'^a c^a tua Prc^en<íaJ 

j|a 
íc1lle partamos có menos dór de- 

^.^nejpenofa a ver o jufto luiz da 

tc|j° P°deroíà; diante do qualpro- 

■ i;irioscom lagrimas requerertua 

'''tiro o" ir 
r .V1 co vingança perpetua da íem 

0j|
a° deíle crime. A Nhay Canatoo 

para ellas com rofto jà de 

refpondeo com húa falia 

]]jcj 
aca que a penas fe podia ouuir, 

j íc Hocao finarato quiay vanzi- 

^ ''"Uforem hotapir, que quer di- 

íHaovos partais irmãs minhas,& 

c0 
mceys a leuar eftes filhos: & 

^ ifto tornou a encoftar a cabeça 

0^
c°ll° da molher, fem filiar mais 

^ palaura. E começando osmi- 

^.r°sdo braço da ira (que afsi clu- 

lá os algozes) a fazer fcu officio 

pobres molheres,foraó todas lo- 

cada húa atadas pelos peis, &as ca- 

beças para baixo, as quais dando 

grandes eftalejaduras, como que ti- 

nhao a morte penofa, o íangue as a- 

fagou a todas em menos de húa ho- 

ra. Os de cauallo fizerao então de 

nouo afaftar a gente, que era tanta 

quenãoauia quem pudeííe romper 

por ella, & a Nhay Canatoo foy 

trazida pelas quatro molheres em 

que vinha encoftada , â forca onde 

auia de fer poftft cos feus quatro fi- 

lhinhos, & dizendolhe o Rolim de 

Mounay, que entre elles era tido em 

reputação de íanto, algúas palauras 

com que a esforçou, pedio ella que 

lhe dellem húa pouca dagoa, a qual 

lhe trouxeraõ logo, & tomandoa na 

boca a repartio cos quatro filhinhos 

que então tinha nos braços, & bei- 

jandoos muytas vezes lhes diífe cho- 

rando: O filhinhos filhinhos meus, 

gerados agora de nouo no interior 

de minha alma, quem fora taó bem- 

auenturada que pudera remir vof- 

ías vidas a troco de poriiTo me da- 

rem mil mortes, eu vos certifico por 

efta hora de temor & trifteza em 

que vos eu vejo, & todos me vem, 

que afsi o aceitara da mão defte fra- 

co inimigo, como ver aprefençado 

alto Senhor no defeanço da fua cele- 

fte morada. E pondo os olhos no al- 

goz,que ja a efte tépo tinha atados os 

dous dos mininosjhe diíle, rogote a« 

migo meu q não fejas tão defpiadofo 

q queiras q veja eu a morte a meus 

filhos, porque pecaras grauemen- 

te,mas dama a mym primeyro, & fi- 

A A 5 carteey 



w * , 

Teregrinrtções de 

cartcey deuvendo efta efmola,que por mefma noite no mar com hua p^r<l 

Ocos te peço. E tornando de nouo a 

tomar os filhinhos nos braços, def- 

pois de lhe dar muytos beijos nos ro- 

ftos como que le deípidia dclles, ef 

pirou no colloda molherfem bulir 

mais comfigo,a q o algoz acudio có 

inuyta preíía, & a pindurou na forca 

da maneyra das outras, o q também 

fez aos quatro filhinhos, pondolhe 

dous de cada parte, de maneyra q a 

trifteda mãy ficaua no meyo. Ao 

qual Iaftimofo & crdtllifsimo efpec- 

taculo le leuantou em todo o pouo 

hum tamanho tumulto de gritos ôc 

vozes q a terra tremia debaixo dos 

peis,& no campo fe aleuantou hum 

motim com q elle cíleue táo reuolto 

ôc baralhado, q a el Rey lhe foy ne- 

•ceflariofazeríe forte na fua eftancia 

có feis mil Bramas de cauallo ôc trin- 

ta mil de pé,& ainda aísi eftaua bem 

cheyo de medo do q lépre arreceou 

que ouuefle,*como ouuera de ler fe a 

noite onao eftoruara,porq não auia 

couía que baílaíTe a quietar a gente, 

po; q dos fetecentos mil homés q auia 

no arrayal,os feiícentos mil eraó pe- 

guSjde cujo Rey aquella Raynha fo- 

ra filha,mas traziaos eíle Bramaa tão 

íogigados & tão cortados do ferro, 

que não ouíauáo de leuantar os o- 

lhos. E deíla maneyra, com taó bai- 

xo &afroncoío genero de morte a- 

cabou efta Muhee Canatoo,filha dei 

Rey de Peguu Emperador de noue 

revnos, ôc molher do Chaubainhaá 

Rey de Martauão, princefa de tres 

contos douro de renda. Eofemuen- 

tura de ieu marido !oy lançado eíla 

ao pefcoço,'tó mais outros cinqlien 

ta ou íeíienta vaííallos feus, em ^ 

entrarão algús fenhorcs de trinta ^ 

quarenta mil cruzados de réda,pa)'s> 

maridos & irmãos das cento 8cc]113 

rentamolheres que tanto femculp 

receberão húa cão cruel & tão afr°n 

tofa morte, no conto das qi'alS eí1 

traraó tres criadas deíh princefa oft 

o Rey Bramaa fendo conde mano3 

ra requerer decafamento, deqi'cC' 

las nem leus pays então cjui/eraó 

zer conca,mas lãó fuccefíos da forCl^ 

na, ôc do tépo quefempre cuftu"13 

raó trazer comfigo eftas 

CAT\ (Llll 

Da defauentura que me acont^ú 

em Martauao, ç> do que o W* 

bramaafe^defpois que cbegoU 

a Teguu. 

Oue dias fe deceu^' 

quy o tyrannoBrafllíl. 

delpois que fez rl 

m gurofa juítiça, cm c 

da hú dos quais 

pre fezjuftiçasnouas na gente da c^ 

dade, E no fim deíle tempo fe P3f 

tio para Peguu, ôc deixou aty o '' 

nhaa Chaque feu mordomo m°r? 

ra aífencar alguas couías ncccíforl* 

á quiecação do reyno, ôc cornara * 

zer de nouo o que o fogo cotifa11! 

'ara o qual lhe deixou guarn]Vy 

ante, &leuou comfigo ti ba 
f 

Aí 
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g* do cxefcito*em que leuòu ta- 

j> 0 Ioaõ cayeyro cos fetecentos 

rtllSUefes , fcm ficarem aly delles 

, ls clUe ío os tres ou quatro,homes 

tarhk'Ca^L,^ancia- A fora eftes ficou 
aibc outro por nome Gonçallo fal- 

o °> loniem fidalgo & de bó fangue, 

3>al antre os gentios fe chamaua 

flo'na Paca,1>clue<ill,er dizer flor das 

JCs,nor,ie antre elles honroío, aue 

ç" !7 ^ramâlhedera em fatisfa- Vo de íèruiço. E porque Pero de Fa- 

3 çjuando party de Malaca me de- 

Hia carta para elle,em que lhe pe- 

fa
aSlle íe la me íoífeneceííario o leu 

Horpara o negocio a cjue me man- 

mo não negaíTe,aísi poríèr fer- 

tllf dei ReX' como por lhe fazer a 

Ci|i ^ 
tanto q cheguey a Mar- 

, ,a°)Ondeo achcy de morada, lhe 

liP-3 carta>'^: difle també o aque 

0 A era cófirmar as pazes antigas q 

rc !?aubainhaaporíeusembaixado- 

dcp Cra COm Malaca guando Pero 

la jaria^a outra vez fora capitão dei 

-qual tinha muytoconhecimen- 

Suc paraiíTb lhe trazia húa car- 

^ c grande amizade, com hum pre 

çntc de peças ricas da China, Efte 

^nSalo Falcão quiçá parecendolhe 

^Por aquy reconfirmaria na gra- 

o Rey do Bramaa, para quem 

0 rf
rC°^e f'n^a paílado, deixando 

iii '^ainhaa a quem antes íer- 

S pafiados fós tres dias depois da 

^ Rey foy a efte íeu Go- 

vi& lhe diííe que era eu aly 

^ _ ° com hua embaixada do Ca- 

^a° de Malaca para o Chanbítf- 

^em quelhemandapaoíFerecer 

icfeçJPinto. ig g' 

muyta gente contra o Rey'do Bra- 

maa,por quem aterra então eftaua, 

para fazer fortaleza em MarraUão,& 

lançar os Bramaas fora do reyno, ôc 

outras tantas coufasa efte modo, que 

o Gouernador me mandou logo pré- 

der,& defpois de me ter pofto a bom 

recado, fe fov ao junco em que eu ti- 

nha vindo de Malaca,& lançou mão 

porelle com toda a fazenda que ti- 

nha dentro,que valeria mais de cem 

mil cruzados, & prendeo oNccodá 

capitão & lenhorio dojunco com to- 

dos os mais que achou nelle, q íoraò 

cento & feílènta ôc quatro pefToas, 

em que entrauão quarenta mercado- 

res ricos Malayos Ôc Men.nncabos, 

Mouros&Gétios naturais de Malaca', 

os quais logo afsi em breueforaõ íen, 

tenciados na perda das fazendas,& q 

ficaílem 'catiuos dei Rey afsi como 

eu,por íeré confentidorcs ôc encubri- 

dores da traição q o Capitão de Ma- 

laca trataua em fegredo co Chaubai 

nhaa cótra el Rey do Bramaa. E ma- 

dádoosmetera todos núamazmor- 

ra,lhe madou dar muy tos açoutes,dc 

maneyra cj em obra de hii mes q efti- 

ueraó prelos,morrerão dos cento & 

íeífenta Ôc quatro, ao defemparo Ôc 

de modorra,& á fome ôc âfede, céto 

Ôc dezanoue,& aos quarenta ôc cinco 

q ficarao, mandou meter nua cham- 

Dana fem vella nem remos,& lança- 

ospelo rio abaixo; os quais afsi en- 

tregues ao arbitrio da fortuna forao 

dar nua ilha deípouoada que íè de- 

zia Pullo Camude, vinte legoasao 

mar defla barra, onde lè fornecerão 

de algum mantimento de inarifeo, 

A A 4 Ôc fruy-» 
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&frnytas do mato, & engenharaó 

húa vella dos pannos que traziao ve- 

ílidos,& com hum 'par de remos que 

aly ou acharaó feitos, ou ordenarão, 

fizerao íeu caminho ao longo da co- 

fia até Iunçalao, & dahy em outro 

pouío, em que gaítaraó dous mefes, 

foraoter ao rio de Parles no revno 

de Quedaa,onde a mayor parte del- 

les fe confumio de húas poílemas na 

gargãta a maneyra de nacidas de pe- 

ite,d'e que a Malaca não foraó ter vi- 

uos mais que fós dous, que conraraò 

a Pero de Faria todo o iucceíTo deita 

trifte viagem, & como o pobre de 

mym ficaua ja íentenciado â morte 

como na verdade ficaua, da qual nof 

lo Senhor me liurou milagrofamen- 

te, p.orque deípoisque oNecodá& 

os mercadores foraò deíterrados pe- 

la maneyra que tenho dito, me paf- 

farao logo a outra prifaó mais aper- 

tada,na qual me tiueraó trinta & féis 

dias carregado de ferros com afTaz 

de afpereza&crueldade. E procedé- 

do eíte perro contra mim ordinaria- 

mente com feus libellos,me veyo p5 

do nelles muvtos aleyues nunca cuy- 

dados,16afim de me matar, & de 

me roubar, como fizera a todos os 

outros que vierao no júco,& me fez 

em juizopreguntas por tres vezes em 

publico,a que eu nunca refpõdi cou- 

faque foíle a pròpotito, de que elle 

com todos os mais que eítauao pre- 

fentes íe meteraó em muyta cólera, 

& difleraó que eu o fazia poríober- 

ba, & por defprezo da juítiça, pelo 

qual logo aly em publico me deraó 

muy tos açoutes & pingos de fogo có 

ttfOes de 

canudos de lacre, de que aly fique/ 

quaii morto de todo,& afsi eftiucel- 

paço de mais vinte dias em que 11 

gueni me julgou a vida. E dizendo 

eu alguas vezes que por me roubar6 

minha fazenda me aííacauao todo* 

aquellesfalfos teflemurihos,masqlie 

0 capitão íoão Cayeyro que eítalia 

em Pegu daria coma diflo a el Re/ 

muyto cedo, por iíio que eu a ca'0 

difle iâcomo defefperado, &lem 

1 . • - (Tn Çe- 
bero cjue dezia, permitio nono-' ^ 

nhor que foííe liure da morte. P°ríl 

eítandojâ e(te perro para dar a e*e 

cução a (entenda que tinha dadacofl' 

tra mim,lhe foraõ algíis feus arr>igos 

âmão aconíelhandoo-que o nao" 

zefle,porque íe me mataílc, 

tuguefes todos em Pegu íe auiao 

queixar delle a el Rey, & dizerll">e<3 

por me roubar cem mileruzados1! 

trouxera do capitão de Malaca 

condenara á morte,& ma dera,& ^ 

eflaua claro que el Rey lhe auia c 

pedir conta de toda cita contia, ^ 

ainda que na verdade entregalíetl1^ 

do o que me tinha tomado lènao 

uia de auer por fa tis feito, pareceno 

lhe que era muyto mais,pelo que ]° 

dia daquy ficar em tanto defere" ^ 

com el Rey que nunca mais enÇj"3 

íe em ília graça,& ficariao íeus m 

de todo perdidos com abatimento 

deshonra muyto grande, O pel 

do Gouemador Bainhaa Chaq ue'^. 

receando que pudeííefer iftoaísi> 
I I , * • rp nC 

xoli de yr com lua teima adianta 

proceffando de nouo fobre a 

ça que tinha dado,fahio que me a 

íoluia da pena da morte, mas ^ 



Me(Te a fazenda, & ficaffe catiuo 

cl ^cy,& tãto que fu^ íaó das cha* 

&as c|ue me fízeraõ os acoutes & os 

Ç'„nii2s> me leuaráo em ferros a pe- 

EL'i0n3e como catiuo fuy entregue 

ahum Bramaa tifoureyro dei Rey 

P0r nome Dioforay, que em fua cõ- 

Panhia tinha oito Portuguefes, que 

târnbem por infortúnios nacidos de 

Pecados como os meus,já la eftauão 

ai"a íeis meles,.os quais foraó de húa 

llao dedom Anrique Deçade Cana-» 

ll0|"5quecom tempo fora aly dar â 

c°fta. Eja queatequy tratey dofuc- 

Cefíoda minha viagem a Martauao, 

^ proueito que delia me refultou 

P°r feruiço dc^Rey noíTo Senhor, q 

^y^porfím de tantos trabalhos rou- 

^mme minha fazenda,«Sc ficar ca- 

lll|o,antes que pafíe mais adiíte de- 

terr*iino de tratar o que paííey mais 

^ftes reynos no difeurfo de dous an« 

n°s ôc meyo, que íoy o tépo do meu 

Catiueyro,& das terras por onde, por 

Cai'fa de trabalhos & infortúnios que 

jj0r mim paííaraõ,andeyperegrina- 

°' porque afsi me pareceo que era 

^eGario para declaraçaó do q vou 

^fttinuando. Partido efte Rey Bra»* 

da cidade de Martauão, como 

Jtras fica dito, caminhou tanto por 

l'as jornadas que çhegeu a Pe- 

&1*» onde antes de defpidir íeus capi- 

nes fez reííenha da gente que tinha, 

^ achou que dos íetecentos mil ho» 

cõ que cercara o Chaubainhaa 

flazia me,nos oitenta & féis mil. E 

Porqueja neftç tempo tinha atoar- 

a!Slle o Rey do Auaaiconfederado 

c°s Sauadijs,& Chakus daua entrada 

mde^ Tinto. 18<? 

ao Siammon (que pelo fcrtãodefíéá 

reynos confina a Locfte &a Lioesiíor- 

oefteco Calaminhan Emperadorda 

forca bruta dos elifantes da terra.co- 

mo adiante deebrarey quando tratat- 

delle)para que tomaíle as fortalezas 

do reyno Tanguu a efte Bramaa, el- 

lecomo bom capitão & muy to pra- 

tico Ôc aftuto nas couías da guerra, 

mandou logo primeyro que tudo 

prouer bem de gente ôc de todo o 

neceíTario as principaes quatro for» 

ças que tinha, & de que mais fe arre- 

cearia. E determinando de yriobre 

a cidade do Prom, fez deter o exerci- 

to que tinha junto, Ôc fez de noyo 

grandes apercebimentos por todo o 

reyno,&icm cinco meles ajuntou ate 

nouecentos mil homes,com os quais 

partio da cidade de Bagou,a cj o vul- 

gar chama Peguu, embarcados em 

doze mil embarcaçtkns de remo,das 

quais as duas mil etaó, feroòs, lau- 

lees,catures, Ôc furtas. E partida efla 

frota anoue dias do mês de Março 

do annodei545. pelo rio de Aníe- 

fedaaacimajFoy ter a Danapluu, on- 

de íe efteue reformado de algus ma* 

timentos de que hia falta. E íeguin- 

do daquy íua derrota por hum. graa 

de rio de agoa doce de mais de hpa 

legoa em largo, que íe deziaPichau 

malacou, íurgio a v/fta do\Prom a 

treze de Abril,& por e ípias q aquella 

noite fe tomaraó teufi por noua&que 

o Rey era morto,& que por li.ia mor- 

te Iheíocedera horçynò htíhiTcufi- 

lho moço de trezè knnos^ o <^Waí, feti 

pay,antes, que mórteíTe, ça fiara com 

húa fua cunhada irmam de fua mo- 

lher, 



lher, & tia do mefmo moço, & filha 

do Rey do Auaa;& efta fabendo da 

vinda do Bramaa fobre efta íua cida 

de do Prom,mandara logo pedir fo- 

corro a el Rey (eu pay,o qual íê affir- 

maua que mandaua hum feu filho ir- 

mão da Raynha, có hfia armada em 

q vinhão feíféta mil Mq£S,& Tarees, 

& Chalés,gente efcolhida, & muyto 

determinada na guerra, com a qual 

ilouàoRey Bramaa fe deu muyta 

preíTa, determinando de tomar a ci- 

dade antes que o focorro vieífe, Ôc 

defembarcandoem hum campo que 

fedezia Meigauotau, duas legoasa- 

qaixo da cidade, fe efteue nelle pre- 

parando de tudo o que lhe era ne- 

ceflario por efpaço de cinco dias. E 

deípois de dar ordem ao que fe auia 

dcfazer,abalou daly hum dia antes 

que amanhecefTe, & marchando ao 

íom de infinidade de tambores ôc pí- 

faros de guerra, chegou à cidade às 

onze horas do dia, (em até então a- 

char contradiçaó algúa, onde come- 

çou logo de adernar o campo por 

fua ordem cuftumada,& antes de fer 

noice ficou todo fechado em roda 

com trincheyras & vallos muyto for- 

tes^ com feis eftancias de artilharia. 

t^T. CLIlll; 

*Do quepaffou entre a T^jnha do 

Tromo T(ey "Bramaa, & do 

frimeyro ajjalto que fe deu a ci- 

dade9 & ofuccefa de lie. 

Terigríndçoes de 

R Vendojâ cinco diasq 

efte Rey Bramaa a- 

quy era chegado,2 

Raynha cercada,q er3 

a que gouernaua p°J 

feu marido^o mãdou vifitar com^u 

rico prefente de peças douro ôc peí^ra 

ria por hnm talagrepo religiofo de 

mais de cem annos,& tido entre clles 

por home fanto, pelo qual lhe efc^' 

ueo hfia carta qdezia afsi. Poderoío 

& grande íènhor,mais fauorecido na 

caía da fortuna q todos os Reys q"e 

habirão na terra, fortaleza forte de 

grande poder, enchimento dos ma-4 

res faIgados,em que todos os rios pe- 

quenos da terra, como a pobre de 

mym,té o vitimo defcãço de fuas cor 

rétes,eícudo forte de grades deuifas> 

poífuidor de grades eftados, em cuj3 

cadeyra teus peis fe aíTentão có roífa 

deíafrontado, de grande mageftadc» 

EuaKhay Niuolau pobre molher> 

aya, & ferua defte orfaó mininote 

peço com lagrimas proftrada diante 

dety,comaquelleacataméto que(e 

te deue como a íènhor,qtie não atra- 

ques tua eípada contra minha h*' 

queza, porque fou molherqmenao 

íey defender,nem fey mais que cho- 

rar diante de Deos a fem razão que 

fe me fizer, a cuja diuina natitfeZ? 

he tão proprio íòcorrer com mifcf1' 

cordia, ôc caftigar com juftiça, 

por muyto grandes que íejão os ci- 

tados do mudo os trilha debaixo do 

pé com hua potencia tão eípai^0'3' 

que até os habitadores da concava 

baixa da caía do fumo temem ôc tfe 

mem diante defte Senhor. Por 

do 
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qi,P^Ua^tC ^ f0S° Cllie me n*° trcgoas em quanto andafle fteíléâ 

jj lras tomar o iticUj pois,como ía- 

cw tão pouco, que nem com elle 

® esíer rriayor,nem fem elle ficarás 

enor, mas antes fenhor viando co- 

^'g0 de piedade, íerà húa tamanha 

b^ndeza na fama de tua peífoa,que 

^e °s mininos deixaraó de mamar 

a tirados peitos de fuás mãyspor 

arem louuores cos beiços limpos 

f
e l,âinnocencia,& todos os natu- 

çft
s & eftranhos terão na memoria 

a cfmolla que me fizeres,a qual eu 

aaarey efereuernas íepulturas dos 

Ortos,paraque elles & os viuos te 

°r,lt'íit]uem por mim iíto que com 

t 
ta ^ficada de minhas entranhas 

PcÇo. Ao fanto Auemlach im que 

jra Çy fenhor leua eíta carta eferita 

^(|
r,ln'ia mão, dey poder & autori- 

e para em nome deite ortaó mini 

f >&meu aíTentar comtigo todo o 

0 
ncert:oqiie jufto for,& te conceder 

r'buc0& páreas que tc bem pare- 

is e,1Vom tanto que nos deixes pof 

^rnoíTasc.ifas,paraque debaixo do 

f0^
l'r° Je tua verdade criemos nof- 

s, & colhamos as nouidades 

j noflas lauouras para fuftentaçaò 

pob CS mora^ores catiua & 

tjj 
re aldea,os quais todos, Sc cu cò 

iijr
CS)C°m humilde acatamento teíer 

ta/1*105 naclu'^0 em <1ue a tua von* 
1 e nos occupar, Eíta carta & em- 

(je 
Xa^a t ecebeo o Bramaa co gran- 

4 
autoridade,faiendo honra ao que 

fçr°
Uxe5alsi por fua idade,como por 

er>rre ellcs tido por fanto, & lhe 

coiií l0g° no principio alguas'- 
as ^ue lhe elle pedio,como foraõ 

certos,& liberdade para os cercados 

Gommunicarem com a gente do ca- 

po, & Outras coufas como eítas de 

pouca importancia, porem vendo as 

codiçoés que eíta pobre Raynha lhe 

mandaua cometer,& as humildes pa- 

íauras da fua carta, atribuindo tudo a 

medo Sc a fraqueza, nunca mais quiz 

rt íponder a propofito ao meníagey- 

ro,mas antes íecretamente mandauá 

fazer algus ialtos por toda a terra eiri 

gente fraca & deíàtmadá,que confia- 

da em í'ua" pobreza fe não fayra das 

choças q tinha pelos matos, na qual 

cites inimigos cruevs Sc deshumanos 

faziao tamanho eítrago, fem achate 

rehítencia ou contradicaõ algúa,que 

em fós cinco dias fe difle que mara- 

rao quatorze mil pefToas,& todas ef- 

tas, ou a mayor parte delias foraô 

molheres& criãças &homés velhos 

que não podião tomar arma?.E def- 

enganado o Roolim que trouxera a 

carta das falias promeíiàs deite tyra- 

no,& aflaz defeontente do pouco ref. 

peito que fê lhe tiuera, lhe pedio li- 

cença para fe tornar â cidade,a qual 

lhe elle não negou, & lhe refpondeo 

por palaura que fe lhe entregaífea 

Raynha primeyro,com fua gente,ti- 

fouro & reyno,& que elle a fatisfaria 

em outra coula de que ella foífe cò- 

tentc,& que a iíto lhe refpondeífe lo- 

go no mefmo dia que para líío lhe 

daua de efpaço fomente,porque com 

a lua repoíta fe determinaria no que 

auiade fazer. O Roolim fe defpidio 

logo delle, &c íe foy â cidade, & deu 

conta â Raynha de tudo o que paf- 

íara, 
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iàra, &lhe declarou a danada tenção 

do tyranno, & a fua pouca verdade, 

Sc lhe pos diante o que em Martauão 

fizera co Chaubainhaa que íe lhe eh 

tregara lobre íeu feguro, & como o 

madara matar aelle ôc a fuamolher 

&aleus filhos,com todos os nobres 

do reyno. Pelo que logo aly aílen- 

tou a Raynha com todos os do feu 

conleihoque íe defendeííea cidade 

ate que o íocorro de feu pay viefle 

que não poderia tardar quinze dias, 

&diíio lhes tornou denouoa tomar 

a todos as menagés. E corti efta de- 

terminação, lem fazer mais nenhúa 

detença, cheya de hum efprito aífaz 

animoto 3c aferuorado proueo logo 

em todas as coufas que eraó impor- 

tantes à defenfaó da cidade, esforça- 

do os íeus có animo varonil Ôc muy- 

ta prudência,& partindo liberalmen- 

te com elles do íeu tifouro, lhes pro- 

meteo também a todos que ao dian- 

te lhes fatisfaria feus íeruiços com 

muytasmerces, & honras, com que 

todos ficarão rnuyto animados. O 

Rey Bramaa, vendo que o Roolim 

não tornara com a reporta no termo 

que paraiíío lhe dera, logo ao outro 

dia tratou de fortificar as eítancias 

com artilharia dobrada, para có ella 

bater a cidade toda em roda, & mã- 

dou fazer grande foma de efeadas 

para aííaltar os muros à efcala viíla, 

ôc com iíto mandou lançar pregão q 

todos em termo de tres dias eftiuef- 

fem preftes lo pena de morte. Che- 

gado efte dia determinado para o aÊ 

íalto, que foy aos tres de Mayo de 

1545. el Reyaballou hfia hora ante 

menham da fua eílancia ondeefh1'3 

furto no rio com dous mil feroos e 

quipados de gente muyto efcolhi1'^ 

& fazendo final aos Capitaes da 

ra, que jâ a efte tempo eftauão pre' 

ftes,todos juntamente num corpo ^ 

remeterão aos muros com tamann 

efl: rondo de gritas & alaridos q paic' 

ciaajuntarfe o Ceo com aterra, & 

chegando os iniifiigos hus aosoutroS' 

íetrauou entre todos hua táocrtfc 

& tão ai pêra briga,que era pouco c ' 

paço o ar íe vio arder todo em 

go.&aterra banhada em langu<V 

ajuntandoíe a iftoo reíplandor d-3 

efpadas, & dos ferros das lanças <}lie 

por entre as labaredas de quádo cn1 

quando reluzião,fáziao hum tão m- 

donho elpeótaculo.que nós os 

guefes andauamos como paíma'u° • 

Durou a(si efta peleja por eípaço1- 

mais de cinco horas,no fim das qll'^,s 

vendo o tyranno Bramaa que 05 

dentro íe defendião esforçadam^11 

te,& que os feus em partes hiãoj*efI 

fraquecendo,(altou cm terra có ot,r^ 

de dez ou doze mil homes, dos m' 

lhores da armada,& reforçando co' 

muyta preíleza as companhias d<-lS I 

pelejauáo, a briga fe tornou a trai» 

de nouo com tanto impeto & ✓ 

ço de ambas as partes, que parc^ 

então fe começaua. Durou efte 

do aperto ate le querer ja qua»1 c 

rar a noite, mas nem iííò foy PA 

ara el Rey querer deíiftir Ã°c°l y 

•ate,por mais que os feus lhe ac 

felharaó que fe retiraífe, antes l11^ ^ 

de dormir aquella noite dos rm'r . 

dcncro,ou mandar cortar as ca 

a qua°l 
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juntos capitaes nao viíle feridos,^ 

°y cauía de grande defmancho,por 

lle_ durando efta contumaz porfia a 

ra$l P°s a S ^er'a as ^l,as ^°" 
S(-c)poisda meya noite,em que os 

_ 3nd°Li retirar,íe achou pelo alardo 

c ez ao outro dia que morrerão 

1Ce &: quatro mil homens, a fora 

a|sc|e trirtta mj| ferj^0S) (je qdefc 

is ao defemparo morreo outra 

J^ack quantidade, donde naceo a- 

I Carnanha pefte no campo,afsi pe- 

°^Upção do ar, como porque a a- 

puo ri0 eftaua cheya de Tangue,& 

'^° 4uafi danada,que iiTo íó fpy 

j. ' a de morrerem deípois (fegundo 

e) mais de oitenta milhorrés, 

cjUeentrarao quinhentos Portu- 

o^CÍço ^ " r "A 

íç i 1 S116 encao le nao deu outra 

Cl,ra fe não a que os abutres & 

^fC°ruos lhe derao dentro em fy 

y Maçandòos nos campos & pra- 

sP°r ondejazião. 

t CAT. CLV. 

0 Mais que focedeo nefte cerco, 

dos crnejs castigos que cite 

tyranno fe^ nos que tomou 

catiuos. 

Endo o Rey Bramaa 

quão caro lhe cuftara 

efte primeyro aflalto, 

nao quiz auenturar 

mais a ília gente por 

yç a,mas mandou fazer hu gran- 

t)fajs
icll^ho de terra & faxina com 

<j0 
ls^edez mii palmeyras q man- 

COftar,& veyo criando húa ferra 

<£\4 ende^ Tinto. i p r 

tao alta que fobreleuaua por cima 

dos muros quafíduas braças,na qual 

mandou aífeftar oitenta peças gro£ 

fas de artilharia, & varejando com 

dias toda a cidade por efpaço de no- 

ue dias,a mayor parte delia,ou qua- 

íi toda foy pofta por terra com mor- 

te de quatorze mil peíToas, de que a 

jobre Raynha ficou de todo que- 

>rada,fem jâ a efte tempo ter comfi- 

go mais que fós cinco mil homes que 

pudeílem pelejar, porq tudo o mais 

eraõ molheres Sc crianças, & gente 

inhabil para as armas. Pelo que aui- 

doconlelho fobre o remedio defte 

tamanho aperto,le aflentou por pa- 

recer dos principais da terra que íe 

vntaílem todos co azeite das alam- 

padas da capella do Quiay Niuan- 

deI,deos das batalhas do campo Vi- 

tau, Sc afsi oíferecidos em facrificio 

cometeflem a ferra,& ou vence/Tem, 

ou morreflem todos feitos amoucos 

peladefenfaó dofeu Rey, pois era 

minino, Sc lhe tinhao dado menage, 

Sc feito juramento de lhe íèrem bós 

& leays,& aíTentados todos nefte pa- 

recer, que a Raynha Sc todos ouue- 

rão então por milhor & mais acerta- 

do para o tempo em que eftauão,pa- 

ra mais firmeza difto, fizeraó todos 

entre fy hum juramento folenne de 

afsi o cumprirem. E feito ifto, fe deu 

logo ordem ao modo que fe auia de 

ter nefte negocio, Sc fizeraó capitão 

defta gente hum tio da Raynha, por 

nome Manica votau,o qual ajuntan- 

do logo todos os cinco mil homes q 

auia na cidade, aquellamcfma noite, 

defpoisde fer rendido o quarto dá 

modorra 



fPeri?riti<rçoes de 

modorra fahio pelas duas portas que 

efhuão mais fronteyras â ferra, & a 

cometerão tão determinadamente,q 

em pouco mais de húa hora o capo 

fe diuidio em mais de cem partes, ôc 

a ferra fov tomada com as oitenta 

peças de artilharia, & cl Rey ferido, 

as-rranqueyras cjueimadas, os vallos 

derrubados,ôbo Xemim Brum gene- 

ral do campo morto, com mais de 

quinze mil iomes, em que entrarao 

feifeentos Turcos, & foraõ tomados 

quarenta elifantes, & outros muytos 

mortos, & oitocentos Bramaas cati- 

uos, de modo que eftes cinco mil a- 

moucos fizeraó coufa que cem mil 

homes outros por esforçados, que fo- 

raó parece que fizerao muyto diffí- 

culu)lamente,& recolhendofé ja húa 

hora ante menham, íe não acharaó 

mortos dos cinco mil mais que íós 

íètecentos. Deite fucceífo fe deu o 

Rey Bramaa por tão afrontado,pon- 

do a culpa de lea algusdos íeus ca- 

pitats pela mà vigia que em fy tiue- 

raó,& peio delcuydo que íèteuena 

guardada íerra, que logo naquelle 

meímo dia mandou deícabeçar mais 

dgdousmil P-ggús que eraóos que 

vigiauao aquelle quarto. Aposefte 

íircceíTo fieou a coufa quieta por efc 

paço de doze dias em que nos de fo- 

í.anão ouue nenhum rebuliço,& ne~ 

çempo hum capitão dos quatro 

prinçipais da cidade por nome Xe- 

mim Meleitay,temendo o que gerai-, 

mente já todos temião, que. era não 

poderem eícapar a efle inimigo que 

os tinha cercados, fe carteou íecreta- 

mente com elle, com partido de o 

deixar liuremente poífuyf Teu 

do,& lhe não tocaíle cm cafi ne 

nhum feti familiar, ôc o fizefle 

reynoPegu Xemim de Anfedaa<^ 

toda a renda que nelle tiuera o 

nhaa de Malacou, q eraó trinta j111 

cruzados,& que elle lhe entregai ia a 

cidade dandolhe entrada ne la 

li fia porta que tinha a feu cargo» 

Rey Bramaa aceitou o partido cor*1 

todas eftas co'ndiçoés,& para per>|l0j 

de fua verdade lhe mãdou hum an£ 

rico que tinha no dedo. E no dia11 

prazado em que iílo auia de fer,^ 

foy veípera de São Bertolanieu 0 

anno de 1545. âs tres horas defp0'5 

da meya noite fe pôs por obra ç01*1 

aquella ferina & horrenda cruel1''1 e 

que efte tyranno Bramaa fempre cú 

ftumou cm todas as coufas delia 4l v 

lidade, E porque me parece que »eJ/* 

proceífo infinito contar por eftcn 

como efte negocio paílou, não d'r / 

mais delle,fe não que a porta f°y 3 

berta, a cidade entrada, ôc 3 rl 

delia toda metida á efpada, 

darvida a peíToa nenhúa, Ôc 0 ' 

a Raynha catiuos,&,o tifouro t0llj 

do,&todos os edifícios Ôc tcn1i'rt;<l5 

poftos por terra, & outras m°) ' 

maney ras d e crueldad es tanto aCI 

das imaginações & dos penfarPen
0q 

dos homés,que realmente arnri ^ 

eu melmo quando algua hora . 

paíía pelo penfimento o como P à 

fou ifto que eu vy por meus 

co de todo fora./de mim. P°rÊlLlC^r 

mo o tyranno eftaua magoado ^ 

frontadodo lucceífo paííado,t0^ 

os modos de cruezas vfou com 

dei 
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Para t0™r vin. gritas lhe rrouxeraÔ maísde cem ca- 
rj f n 3^-"»» 1-vumi yui- 

& nca da fortuna que tiuera no 

ccrco' mas a verdade 
«o f0y por clle fer fraco de animo, 

**£ baixo fangSTg  

£beldade & o deíejo de vinv 

aculluma a ter mais JugãTqnõs 

i£nero 
losSesforçadosT^ Tohr^ tu- 

|Q r nao ter verdade em nen li na 

, ,^A/êrpor natureza afancKcT 

inirnícTlsim.o de molherês 

Cr»doas naquelle reyno & em todos 

s mais de que era fenhor, tão aluas 

tao íermoías que muyto poucas 

e fazem vétagem. Acabada a cruel 

^nguinolétadeftruyçaodeífa tri- 

cidade,o tyranno,a modo de triu- 

r^o, com muyto grande pompa Ôc 

pado entrou dentro nella por hum 

anÇ0 de rnuroque mandouderru- 

,ar> & chegando às caías que foráo 

0 pobre Rey minino fe coroou nel- 

aspor Rey do Prom, tendoo fem- 

P[c em quanto durarão eftas cerimo- 

*'as Porto de joelhos com as mãos Ie 

Atadas,como quem adora a Deos, 

de quando em quando lhe fazião 

a aixar a cabeia até o chão, & bei- 

MHe os peis,de que o ty ranno fingia 

JUe fe não daua por achado. E defc 

r°'s de ifto feito ie veyo pòra híía 

|atiella que eftaua na frontaria de hu 

Jrreyro.onde lhe trouxerao mais de 

l)as mil crianças mortas que jaziáo 

F^las ruas, & logo aly perante fy as 

^andou fazer em poftas muyto miu 

(as>& emburilhallas eni farellos dar- 

*Çz ôc em erua, & dalas a comer a<as 

dantes. E defpois com outro modo 

e cerimonia de muy tos tangeres Ôc 

uallos carregados de quartos deho- 

mes & de molheres mortas,a q tam- 

bem^deipois de feitos em poftas ma- 

dou poro fogo, Apos ido lhetrou- 

xerão a Raynha molher do Reizi-, 

nh°,que comojâfe diííe,elle era de 

idade de treze anno^, ôc ella de trin- 

ta & lèys,molher muyto alua,& bem 

aíTombrada)<5k tia de feu marido, ir« 

mam de fua may,& filha do Rey do */< 

Auaa,que he a terra donde os rubis, 

&as çafíras, & as efmeraldas vem a f+8-i 

Pegu,a qual Raynhaauia tres annos 

que eíle Bramaa mandara pedir por 

molher a feu pay, fegundo fe então 

là dezia,& elle lha negara dizedo na 

repofta que deu ao embaixador que 

em muy to mais alto pòto trazia fua 

filha o peníamentoque em fer mo- 

lher do Xemim do Tanguu, que era 

a geração donde procedia efte cruel 

Ôc fraco tyranno, o qual agora afsi 

para defprezo delia & de feu pay,co- 

mopara fe vingar da paífada afron* 

ta que recebera delle, a mandou aly 

em publico defpir nua,& darlhe muy 

tos açoutes,& apos iflo a mandou le- 

uarpor toda a cidade, &comgran» 

des gritas & apupadas de gente bai- 

xa ôc deshonefta lhe mandou dar ou- 

tro tormento,com que a pobre Ray- 

nha logo efpirou,& defpois de morta 

a mandou atar abraçada co Reizi- 

nho feu marido que ainda eftaua vi- 

uo, & com cada hum fua pedra áo 

peícoço os lançarão ambos pelo rio 

abaixOjque foy hum genero de cruel 

dade aííaz eípantoío para quem o 

yia. E a efte modo fez outras muy tas 

cruezas 



cruezas nuca imaginadas. E para dar 

remate a todas ellas, ao outro dia 

cjue foy o de São Bertolameu man- 

dou efpetar em caloetes todos os no- 

bres cjue tomarão viuos, que ferião 

quaíi trezentos homés, & aísi efpe- 

tados como leitões foraò também 

lançados pelo rio abaixo.De maney- 

ra que fez aquy efte tyranno juftiças 

tão nouas neftes miíeraueis, que nòs 

osPortugueles andauamos todos co 

mo palmados. 

QAT. CLFI. 

£omo o Hey do Grania a foy [obre 

a cidade de Meleitay onde eftaua 

o príncipe do aÃuaa co trinta 

mil bornes do quefo- 

cedeo nc/iayda. 

Vatorze dias auia ja q 

eftas coufas erao palia- 

das,nos quais o tyran- 

no le occupou fempre 

em fortificar a cidade 

cò grande prefteza 8c cuydado,quan- 

do lhe chegou noua certa pelas eípias 

q nilTo trazia, q da cidade do Auaa 

era partida pelo rio de Queitor abai- 

xo húa armada de quatrocentas vel- 

las de remo, em que vinhão trinta 

mil homés do Siammó,a fora a chuz 

iria & a gente da marearão, de q vi- 

nha por general hum filho do Rey 

do Auaa irmão da pobre Raynha, o 

qual íendo auifado da perdição da ci 

dade de Prom,& da morte de fua ir- 

mã^ de feu cunhado, fe alojara na 

Terigrinctçoes de 

fortaleza de Meleitay, q era daly de- 

zoito legoas do Prom pelo rio aci- 

ma,a qual noua fez no tyrãno tama- 

nho abalo,q lhe foy neceífario yr 

go em pefloa fobre eíta gente,antes 

q lhe vieíTeo outro focorro q únjrt 

por nouas q fe ficaua fazendo preítes 

em q vinha o Rey do Auaa por ge- 

neral de oitenta mil Moés.E com ci- 

ta determinação fe partio logo eítP 

tyranno Bramaa em bufea deita g£te 

q eftaua no Meleitay, 8c leuou com- 

figo hú exercito de trezentos milho 

mes,os duzentos mil por terra ao Ion 

go do rio, de que hia por capino 0 

Chaumigrem íeu colaço,& os cé mi 

leuou elle em íua copanhia pelo rio 

em dous mil íeroos,& todos huns & 

outros gente muyto efeolhida. E C'1 

gandoâvifta do Meleitay, os Auaa* 

por moftraré quanto mayor impre 

faó fazia nelles a determinação00^ 

cj aly vierão,que o temor que tinha 

diante, & arreceando q os inimi 

lhe pudefiem tomar a íua armada q 

tinhaó no rio,que para ellcs íer'* , 

muyto grande afronta,lhe pule,ra0 

fogo, 8c determinados todos cot 

húa brutal oufania, de vingar*^ * 

oííenía que era feita ao feu Reyve, 

porem diante aquillo que natur^ 

mente a carne mais arreceya, fe Pll 

feraõ todos em campo, & íe fizel ^ 

em quatro batalhas, nas tres, ql,e , 

rao de dez mil homés cada hua,n'^ 

os crifítattnl Moés, & na outra, Q 

era hum pouco mais groílã, Hia t 

da a chuzma do remo das cjuat^ 

centasvellas que tinhaó queima 

Eíta lançaraõ elles diante, com 

* cerm*03 
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termitiação de canfarem os inimigos por feu Rey a fortaleza como fem- 

pre cuydaraó, pelo focorro da gente 

de refreíco q o Bramaa trouxera na 

armada, querendoque foflè delles o 

q fora dos outros fe determinarão co- 

mo esforçados q erão de ire morrer 

ao campo como fizeraõ feus compa- 

nheyroSj& vingar! í uas mortes com 

a qual arremetendo ]ogo a el- 

Cs)trauou com ellcs hua cruel briga, 

durou por efpaço de hua meya 

0r^eni que a mayor parte da chuz- 

r"a toy coníumida. Logo apos ifto 

°s tnnta mil Moes,aísi fechados co- 

1110 eílauáo nas tres batalhas, arre- 

meterão cos inimigos com grandiísi- 

ni° ímpeto, ôc como nefte tèpo, por 

c'lllfa da peleja que tiuerao có a chuz 

os acharão cançados, & muytos 

piles mortos,ôc outros muytos feri- 

da batalha foy entre elles tão cruel 

^tão defacuftumada, que por me 

deter em particularizar couía 

^ que parece que pode auer duui- 

Vúo direy defta mais, fenão q dos 

^tamil Mocs nao efcaparãomais 

fós oitocentos, os quais afsi feri- 

as «Sc desbaratados fe recolherão ao 

V^eytay, deixando no campo dos 

bentos mil do Rey do Bramaa os 

Cento & quinze mil mortos, Ôc os 

^ros quaíi todos feridos. Nefte té- 

0 tyranno Bramaa que vinha pe- 

no nos dous mil feroos,chegou ao 

fronde fora a peleja, Ôc vendo o 

p3go que os Mocs nos feus cinhaó 

^lto, ficou como atonito ôc fora de 

j^^defembaicando em terra, pós 

°go cerco â fortaleza comdetermi- 

^ãojcomo elle dezia,de tomaras 

*ãos viuos os oitocétos que eftauão 

Efte cerco fe cótinuou fete dias 

Sue os de fora lhe deráo cinco 

í 'altos,& os oitocétos le defenderão 

-etílprc valerofamentejporem vendo 

|)erachegada a derradeyra horade 

l,4s vidas, ôc q nao podião íuftentar 

'o 

o 

III 

as de:íeus inimigos, vifto como den- 

tro íc não podião aproueitar de feus 

esforços como defejauão,& q a arti- 

lharia do Bramaa os hia cófumlndo 

poucos a poucos. E com efta deter- 

minação fe iayraò-híia noite;-q acer- 

tou de ler muyro £ÍGiiraí&de grande 

çarraçaó Ôc de grande chuua,& dado 

nas prim.éyras difas efíanciís' que ef- 

tauão mais juncas cò a porta dofer- 

tão per onde layrão, as dcfpejarao 

de tode a gente q eftaua nçllas, ^ie- 

guindo com feu propofitoadiãteco- 

mo homesjâde todo determinados, 

& cegos da deíefperação, ou deièjos 

de ganhare honra ôc fama onde dei- 

xauãoas vidas, fizeraó tanto que o 

tyranno lhe foy neceiTario lançarfe 

a nado ao rio para fe íaluar,& o cam- 

po efteuc quaíi de todo desbaratado, 

ôc íc diuidio em mais de cem par- 

tes,com morte de doze mil homens, 

em q entrarão mil & quinhecos Bra- 

maas,& dous mil eftrangeyrosde di- 

uerías nações,Ôc os outros todos Pe- 

gíis. Efta peleja duraria pouco mais 

de hum quarto de hora,& não fe aca 

bou fenão defpois que os Soo. Moes 

foraò de todo confumidos, fem auer 

nenhu q fe quifeífe dar a partido, ôc 

vendo o tyrano Bramaa a peleja aca 

bada,& acoufa jade todo quieta, fe 

B B cornou 
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tornou a recolhei ao campo, & ajun- 

tando outra vez a géte,entrou na for- 

taleza de Meleitay,onde mandou lo 

go cortar a cabsça ao Xemim, dizé- 

do q ellc fora caufa daquelle defaftre 

q lhe acõtecera,porq quem fora tre- 

cho ao feu Rey não; lhe podia aelle 

íer rnijyto leaí,& efte foy o pago q o 

tyrannolhe deu por lhe entregar a 

çjdadé do Pr ora, mas bem deuido a 

queentregou ieu Rey& a fua mefma 

patria em podêr de íeus inimigos. E 

por eficao naofê entendeo em mais q 

em,eiirar os feridos,de q tambe ouue 

hÇjftg.unde quantidade. 

b • > 

m CA T. QLVll. 

[ P'j't; r- , yr ■ 

2)o que focedeo a efte Itey TZra- 

' inaJate chegar a cidade do 
^ • r o 

zÃuaa, do que ahy 

mais fe^. 

Oda aquella noite fe 

paífoucom muyto te- 

mor & boa vigia,& tEr 

to q foy men iam cla- 

ra fe proueo logo pri— 

meyip q tudo em fe de/pejar o capo 

cia gente morta, de q todo eftaua cu- 

bei to. E feita re.ílçnha de toda a co- 

pia dos mortos de ambas as partes q 

tinha cuílado efta vinda ao Meley- 

cay,fe achou q da parte do Bramaa e- 

jao cento ôc vinte & oito mil, ôc da 

do príncipe filho do Rey do Auaa 

quarenta Sc dous mil em q entrarão 

todos os trinta mil Moés do focorro. 

Ifto feito,o tyran.no Bramaa defpois 

de fortalecera cidade do Prom,& 

Terigrináçocs de 

efta fortaleza do Meleytay, Scc^1 

de nouo outras duas fortalezas á b01 

da dò rio, em lugares importar^5 

a fegurança daquelle reyno, fe Par' 

tio cm mil iferoos ligeyros de remo 

pelo rio de Queitor acima,nos cju315 

ieuou fetenta mil homés,com det^' 

minaçao de yr em peííoa eípiar o 

reyno do Auaa,& dar de íy feu* fl10' 

ílra á cidade, pára ver cos olli°s'ls 

forças delia,& que poder-aueria wf 

fter para a tomar, ôc a cabo de vi°' 

te & oito dias defte caminho, defltf0 

nos quais paffou por lugares muyr0 

nobres do Rey do Chaleu, Ôc Ucú' 

çalao que eftauão â borda da ag0*1' 

fem tratar de nenhum delles, cb* 

gou a efta cidade do Auaa aos tre- 

ze dias de Outubro defte mefa0 

anno de 1545. fobre o porco & 

qual efteue treze dias fem fazer 

dano que fomente queimar duas ^ 

tres mil embarcações de feruiÇQ^' 

achou no porto, & pòr fogo a alglJ3S 

aldeas que ao redor eftauão, o <-] J)õ 

naocuftou tão barato, que não c"e 

gaííe a defpeza deftes faltos a 0"^ 

mil dos feus,em que entrarao feflcn 

ta ôc dous Portuguefes,porqueja^ 

ííe tempo que aquy chegamos 

lia tudo muyto béprouido,&a ei 3 

de ale de fer forte,aísi por íitiocoW° 

por fortificação,eftaua apercebida <- 

vinte mil Moés, dos quais fe dez''1 H 

auia fós cinco dias que erão cheg3 

dos dos montes de pondaleUjOn^ 0 

Rey do Auaa, com licença do1 ^ 

Siammon Emperador defta Mofl3^ 

chi a, fica li a fazendo mais oitenta m1 

homés para tornar a ganhar o Protf> 

0 porq»e 



Fernão Mcndc^into. 

P^rquc fendo efte Rey do Alaaa cèrK 

morte de fua 

da 

||fiçadò da deshonraâ: 

"a & de Teu genro, como urras fica 

■Ito>& vendorCjue porify não era po:r 

er°r° para feiacisfazer; das offenías/ 

^ inales q efte tyrannollie tinha fci- 

0s>& íègurarle dos que temia cj ue ao 

lante lhe fizefle,que era tomarlhe o 

rcyno,de quealgúas vezes o tinha jà- 

laçado,le foy em pefloa com fua 

^olher & Ce'us filhos lançar aos peis 

Siammòn, & dandolhe conta- 

0s feus trabalhos & afrontas» & do 

Npofao.çjue leuaua, por hum con- 

j^to feito entre ambos fe fez feu cri- 

^ario em (eiícentas mil bicas ca-v 

a°no, .que da noífa moeda laó 

bentos mil cruzados, & húa guan- 

te rubis,, que he hua medida co- 

11)0 canada, para húa joya de fua 

|^°lher, do qual tributo dizem que 

e fez Logo pagamento por dezan- 

||0sdante mão, afora outras peitas 

cpedraria.muyto rica, & baixellas 

PcÇas que valerião mais de dous 

Nos douro. Pelo qual o Siammon 

| lhe obrigou de o tomar debaixo 

°íeu empai©, & fepór em pefíoa 

' campo por elle todas as vezes que 

lefofíe neceííario, & o reftituyr no 

y^odo Prom dentro de hum an- 

dara o que lhe logo deu cento & 

Jllta milhomés, os trinta mil do fo- 

,^rroque o Bramaa tinha morto no 

e'eitay, & os vinte mil que aquy 

Í3uão nefta cidade, ôc os oitenta 

11 porque íè efperaua,de que o mef- 

^ Rey do Auaa vinha por general. 

que fendo efte tyranno auifado 

e todas eftas coufas, temendo po- 

IP4 

der fer efta â mais certa occafião de 

fe perder que todas as outras de que 

fepodia arrecear, leitornou logo' a 

fortificar o Prom com muyr.o mavor ' 

inftancia cio.que até então tinha fei- 

to,porem antes q fe partiflè daquel- 

le rio onde eftaua furto,q íeria hfia le- 

goa deita cidade do Auaa,mandou o 

Bramaa feu tilou reyro por nome Dio 

foray (em cujo poder eu atras jâdif-: 

fe que eftauamos os oito Portugue- 

fes catiuos) por embaixador ao Ca- 

laminhan,que he hú príncipe de gra- 

de poder q'ué habita no amagodcfte 

lertáo emmuyta diftancia de terra, 

do!qual adiante tratarey hum pouco 

quando vier a dar informaçao delle, 

paraque por liga & contrato de no- 

na amizade fe nzeíTe íê^i irmão em 

armas, offerecendolhe por iífo cer- 

ta quantidade douro ôc pedraria, 

& rendimentos de algúas terrasco- 

marcãs ao íeu reyno, paraque efte 

Calaminhan entretiuefle com guer- 

ra ao Siammon o verão feguinte, 

com que nao pudeflè íoccorrer o 

Rey do Auaa, ôc lhe ficaífc a elle 

mais fácil poder tomar efta cidade, 

fem recevo defte focorro de que jfe 

tetnia. Efte Embaixador partio da- 

quy embarcado em hua laulee,& do- 

ze feroos,em que hião trezentos ho- 

mes de feu leruiço, & guarda, a fora 

a ehuzma do remo, que íerião quaíl 

outros tantos, ôc lhe leuou de prefen- 

te muy tas peças ricas douro & pedra 

lia,em que entrou hum arreyo de e- 

lifante que fe affirmaua q valia perto 

defeiícentos mil cruzados, de modo 

qtodo o prefente deziao que paflara 

B3 s de 
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de hum conto, douro. E entre alguas fuduefte,& em partes a Lefte franca, 

raerces que o Rey Bramaafez nef- 

ta yda a efte feu embaixador, hiía 

delias foy darlhe a nós todos oito, 

com que dahy por diante ficamos ca 

tiiios defte tifoureyro, o qual nos ve- 

fíio&nos proueo de todo o neceí^ 

lario em muyta abaftança, Sc fe mo- 

ftrou muyto contente de nos leuar 

comíiigo, & fez fempre de nòs muyta 

mais conta que de todos os outros q 

leuaua em fua companhia. 

CAT. CLVllI. 

Do caminho qne filemos ate che- 

garmos ao pagode de Tina- 

googoo. 

Areceome razão & co- 

ueniente às coufas de 

que vou tratando apar 

tarme agora hum pou 

co defte tyranno Bra- 

maa,ao qual me tornarey a feu tem- 

po, para tratar do caminho que fi- 

zemos daquy para a cidade de Tim- 

plao metropoli defte império Cala-» 

mi.nhan, que quer dizer, fenhor do 

inundo, porque na fua lingoa, cala, 

he fenhor, Sc minhan he mundo, Sc 

por outra via fe intitula também,ab- 

íojuto fenhor da força bruta dos eli- 

fantes da terra, porque na verdade 

efte o he mais que outro nenhum em 

todo o vniuerfo como adiante fe di- 

rá, Partido efte embaixador daquy 

do Auaa em Outubro do anno de 

1545. fez feu caminho por efte rio 

do Queitor acima, com a proa Loés 
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por caufa das voltas que a decente 

daagoafaziaj Sc por efta variedade 

de rumos continuamos por noflader 

rota íète dias, em que chegamos a 

hum efteyró que fe dezia Guamp3- 

noo, pelo qual o Robão, que era o 

noífo piloto fez íeu caminho, porfc 

defuiar da terra do Siammori, como 

leuaua por regimento dei Rey, & 

chegamos a hua grande pouoaçao 

que fe chamaua Guatelday,onde ci- 

te embaixador fe deteue tres dias» 

prouendofe dalgúas coufas neeeíTa- 

rias para fua viage. Partindo da- 

quy, feguirnos por efte efteyro aci- 

ma mais onze d ias,em todos os ql,alS 

náo achamos nem vimos lugar ne- 

nhum que foííe notauel, fênáo & 

mente aldeaspequenas de caí# íy 

palha, pouoadas de gente pobri»51- 

ma, Sc nos campos auia infinida^ 

de gado vacum, que,fegundo p3fe" 

cia, não tinha dono, porque m#*" 

uamos perante os da terra vinte # 

trinta cabeças cada dia, fem auer 

quem nos fofle á mão, nem nos 

diffeífe palaura nenhua , mas an- 

tes em partes nollo traziao de gia' 

ca,, como que folgauão de o ma^ 

rem. Sayndo defte efteyro de Guan1 

panoo, entramos em hum rio muy 

to grande que íe chamaua Ange 

gumaa, de mais de tres legoas ern 

largo,& em partes de cento &vinj 

braças de fundo, com réueífas w 

impetuofas, que muytas vezes no 

fazião defandar muyta parte do ca.ni 

nho. E cofteãdo por elle acima eiP 

eo de mais fete dias,chegamos a ^ 

P 



Jidade pequena & bem cercada, que 

e ^e.zia Gumbim, do reyno do lan- 

S°ttiaa, rodeada da parte do íertao 

diítancia de cinco ou feys legoas 

e aruoredo de beijoim, & de cam* 

),nas de lact e,o qual deita cidade íe 

çUa de veniaga a Martanao, onde le 

c3rregJo muytas naos delle para di- 

Jjerfos partes da índia, para o eltreito 

eMeca,para Alcocer, Sc ludaa. Ha 

^mheni neita cidade muyta foma 

^ almizc.re muyto milhor que o da 

H^a, que também Te leua para 

^artauão «Sc Peguu,onde os noilos 

°c°ivipraò para de veniaga o leua- 

!et*i a Nariinga, Orixaa, 8c Mafu- 

cpatão. As molheres deita terra 

"j0 geralmente muyto aluas õc bem-. 

'°nibradas, veítem pannos deíe- 

algodão, trazem xorcasdou- 
V * 

0 8c de prata nos peis, 8c colares de 

l^is groíTos ao pclcoço. A terra em 

^ muyto abailada de trigos, ar- 

^es, & carnes, 8c fobre tudo abun- 

ailtifsima de mel, de açucár, 8c de 

Ceit'1' Rende cila cidade com lua co- 

tn*rca, que he de dez legoás cm ro- 

' para o Rey do Iangomaa,fefíen • 

P mil alcás douro, que íaó da nof- 

Fcrnao Mende^ Tinto, 
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^oeda fetecentos 8c vinte mil 

ll,2ados. Daquy coiteamos o rio 

a parte do Sul por eipaço de mais 

^ dias, 8c chegamos a hua gran- 

c cidade por nome Catammaas, 

?lle em noffa lingoagem quer di- 

sCr5 camarão douro, do fenhoriodo 

faudiuaa de Tinlau, fíiho fegun- 

0 Cajaminhan, que he como 

^1 França o duque de Orliens. O 

augator deita cidade agafalhou 

bemeite embaixador, com muytos 

reirelcos para todos os feus, 8c lhe 

deu por nouas que o Çalaminhan 

cílaua na cidade de Timplão. Da- 

quy partimos hum Domingo pela 

menham, & ao outro dia á vefpera 

fomos ter á híia fortaleza que fe de- 

zia Campalagor, Íkluc. fobre hua 

ponta de rocha metida no rio a mo- 

do de ilheo, cercada de boacanta- 

m, com tres baluartes,8c duas torres 

de fete iobrados, dentro dos quais 

diííèraó ao Embaixador que tinha 

o Çalaminhan hum groíio tiíouro 

dos vinte 8c duatro que cítauão re- 

partidos pelo reyno, de que a ma- 

yor parte era em prata, o qual teria 

de peíòíeys mil candins,que da nof- 

fa conta fao vinte Sc qtiatro mil quin 

tais,o qual todo eitaua cm poços de- 

baixo do chão. Daquy continuamos 

noíTo caminho mais treze dias,ven- 

do ao longo do rio aisi de hua parte 

como da outra muytos lugares muy- 

to nobres, que Jfegundo o appárato 

das moílras de foi*a,deuião de fer os 

mais dcllcs cidades ricas, 8c tudo o 

mais erao bofques de grandes aruo- 

redos,em qauia muytas hortas, jar- 

dins^ pumares,& aforaiíto capinas 

de trigo muyto grãdes,em que pacia 

grade. íoma de gado vacum, muytos 

veados,antas,& badas, 8c tudo atiacé- 

tado por homésa cauallo.Norio auia 

infinidade de embarcações de remo, 

nas quais fe vendiao todas as cotifas 

quátasa terra produze,em grande a - 

búdancia,das quais iioíío Senhor foy 

feruido de enriquecer â gente deitas 

partes muyto mais q todas as outras 

B_B: 3 que 
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íj fc agora fabé em todo o mundo,el- feição, que até muíícas de mojHer« 

le fabe o porque. E porq o embaixa- 

dor adoeceo aquy de hú inchaço nos 

peitos,foy acõlelhado q não paíTaífe 

adiãte até não fer íao delIe,pelo q af- 

fentou có algús dos íèus de íè yr cu- 

rar a híía grande enfermaria q eftaua 

daly doze iegoas adiante em hú pago 

de por nome Tinagoogoo,q quer di- 

zer,deos de mil deofes,para onde pat 

tio logo, & chegou là hum fabbado 

jâquafi noite. 

CJT. CU*- 

Do faio fabrica deffe pagode 

de Ttnagoogoo, & do grande 

cmcurfo de gente que a 

elle vem. 

Efembarcado o em- 

baixador em terra, lo- 

go ao outro dia fe- 

guinte pela menham 

foy leuado a húa en- 

fermaria de gente nobre por nome 

Chipanocão, em que auia quarenta 

& duas cafas muyto limpas, & muy- 

ro bem concertadas, em húa das 

quais o recolherão por mandado do 

Puitaleu> que era como regente da- 

cjuella enfermaria,onde foy curado 

Sc prouido aísi de fificos, como de 

tudo o neceíTario muyto abaftada- 

mente, a fora ifto os cheyros, os pre- 

fumes, a limpeza & concerto dos fer- 

uiços, as baixelias, as roupas, os mã- 

jares, os regalos, & os paflatempos 

crao com tanta curiofídade & per: 

muyto fermofasque tangião óccan 

tauão muyto bem, lhe dauão du*s 

vezes cada dia, ôc algúas horas HlC 

reprefentauao farças de grande ap3' 

rato. E porque me não atreuo a con- 

tar por eftenfo o muyto que nifto ''a 

para dizer, calarey muytas coufasde 

que outros que as íõuberaó dizer m' 

líior que eu, por vétura fizerão m°y 

to caio. PaíTados vinte & oito «iaS 

deípoisque aquy chegamos em que 

o embaixador conualeceo de toM 

nos partimos para húa cidade que 

dezia Meidur, doze legoas a^a^.rCç 

peio rio de Angegumaa acima. M ^ 

porque não fique em falta com a pf0 

meífa que atras fiz de dar infoi'n13 

ção defle pagode de Tinagoog0^ 

quero agora deixar o embaixada ^ 

zer íèu caminho, & tornarme ao p 

gode,& dizer breuemete algúa c0tf ^ 

das muytas q nelle vimos,paraqv^- 

mos eu &os Chriftaõs q íaó taó dc 

cuydados na vida como eu,quao p 

co fazemos por nos [aluarmos em 

paraçãodo muyto que eftes ceêoS 

miferaueis fazem para fe perdei 

Porq como nos vinte & oito di# 

o embaixador efteue em cura, n 

os noue Portuguefes,& toda a out^ 

gente que hia em fua compa0^3?^ 

dauamos ocioíos, nem tínhamos 

que gaftaífemos o tempo,o galy11' 

mos em diueríos modos de 

damentos,cada hum naquelle a q_ ^ 

mais aíFeiçoado, que para todos e 

chauaaly commodidade, Eafsi ^ 

fe occupauão em caças,de que na 

finidade nefta terra, principam1*-^ 

i 



^ veados & porcos monteies-outros 

iirt,T°"t(;ar c,gresJ badas, onças, ze- 

Mioes, bufaras,'vacas brauas,& ou- 

rj 
S llll,ytâs diuerfídades de alima- 

napnilnCa vií*as nem nomeadas cà 

f :i,r°Pa> ^ maneyra que os mais 

'bUeyios fempre andauão no ma- 

i()urros andauao no campo à ca- 

j^as marrecas, das ades, &dos pa- 

Ca>^ros com falcoens & açores â 

Ça de altenaria, outros nos rios pef 

goa |° tri,icas! boSas> bordallos, lin- 
dós, az eu ias, mugens, & outras 

^'Has diueríidades de peixes que 

Aõs
ern COt*os os rios dcílc império. E 

^ Pela mefma maneyra gaftaua- 

tr,v° ^P0 oranúacoufa ora nou- 

'> Na q o mais era em ver,ouuir,& 

ti^Htar de leys,pagodes, & facrifi- 

J>5t mo* grande temor & ef- 
^°idos cjuais não darey rejaçaóde 

^'s 9 de cinco ou feys íomente%co- 

em outros, porq me parece 

/■ ^ • mm s-m 
' '^Cs íós baílaraó para por elles fc 

• r» . _ 1 w « 1 

lç n _ -} 

Ue não crato. Hum deftes fe fez 

(?Crern infirir & enteder os outros 

L Ia ^a Lua nouâ de Dezebro,que 

t(|a
a°s noue do mes,& Jie o dia em q 

^gentilidade cuííuma a celebrar 

^ a q a gente defta terra cha- 

(^afíunteriuoó, ôc os lapões lhe 

C° Forioo, ôc os Chins Mane- 

C °S keífUIÔfS Chapas,& os Cau- 

^y^mpatilor, ôc os Siamês, Bra- 

a^l!as> & Qacotais lhe chamao 

Hi'!f0rail)de maneyra S amda que íl fl * i 

^ cliueríidade daslingoas os no 

a I ' "  e"7 V" 

^ 'ingoagem querem dizer húa 

ler^ fy laõ difíerentes, todos na 

^acouía, q he memoria de to- 

Fernao Mende^ Tinto. jpó 

dos os mortos. A q uai fefta vimos a- 

quy nefte dia celebrar com tantas 

differenças deco.uías nuca cuydadas» 

que não mefey determinar,por qual 

delias comece,porq fó a imaginaçaó 

difto mifturadacoma cegueyra def 

tes miíeraueis, em tanto menofeabo 

da hora de Deos,bafta para hum ho- 

mem ficar mudo.Porque a efte lugar 

concorre nefte tempo innumerauel 

gente de todas as nações daquellas 

paftes,que vem a hua feira que fe faz 

nefta fefta que dura quinze dias,que 

faõ os da Lua .noua até a Lfia che- 

ya, na qual fe vendem quantas cou- 

las a natureza criou no mar Sc na ter- 

ia, em tão alto grao de abundancia, 

que nao ha efpecie de coufa por fy 

de que não aja dez, doze, quinze, 

vinte ruas de cafas,& cabanas, fren- 

das tão cumpridas que quafi íè per- 

dem de vifta, pouoadas todas de 

mercadores muyto ricos,a fora a ou- 

tra mais gente do pouo que não tem 

conto, a qual toda fe aloja ao longo 

de hum grande rio em hum cam- 

po rafo de mais de duas legoas, to- 

do pouoado de aruoredo de diuer- 

fas maneyras, cm que ha foutos de 

nogueyras, ôc caftanheyros, ôc pi- 

nhaes,^palmares de cocos,&datiles, 

de q todos tomão quato queré, porq 

tudo ifto he do pagode. O templo 

defte idolo he hum fumptuoíifsimo 

edifício que eftâ no meyo defte cam- 

po em hum outeyro redondo q tem 

mais de meya legoa em roda,chãfra- 

do todo ao picão em altura de quin- 

ze braças,& delias acima eftâ hú mu- 

ro de cantaria muyto detres 

BB 4 braças 
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braças com feus baluartes, & cubel- 

los,&: torres ao noíío modo. Defte 

muro para dentro tem hum terraple 

no que vem ao liuelcó asameyasde 

m2isde tiro de pedra em largo, que 

pela mefma maneyra do muro,cinge 

também o outeyro todo em roda, q 

ao parecer fica como varanda; onde 

eftáo ao comprido cento 8c íefien- 

ca hoípedarias, & cada húa delias 

de mais de trezentas caías terreas 

muyto limpas & bem concertadas, 

cm queíe agafalhão os peregrinos, 

Fancatoés,& daroezes,q vem em ca- 

bildas como ciganos com feus capi- 

tães,de duas tres mil peífoas cada ca- 

bilda,húas mais, outras menos, con- 

forme ao longe ou perto das terras 

Sc dos reynos donde vem,& logo pe- 

las deuilas das bandeyras que traze, 

íe conhecem donde faõ naturais. Da 

cjuy para cima he tudo fechado com 

grande aruoredo de acipreftes & ce- 

dros,com muytas fontes dagoa muy 

to boa,& no mais alto defte outeyro 

<iue fera de quafí hum quarto de le- 

goa em roda eftão vinte & quatro 

inofteyros de templos muyto fum- 

ptuofos & ricos doze de homés,& do 

ze de molheres.que fegundo ahy nos 

affirmaraó tinha cada hú deíles qui- 

nhétas pelíoas. No meyo deíles vin- 

te & quatro mofteyros, em hum jar- 

dim íechadocom tres ordés de gra- 

des de latão, com arcos a cada dez 

braças laurados de macenaria muyto 

rica,com íeus curucheos cozidos em 

ouro,& com muytas campainhas de 

prata que continuamente eftão ran- 

gendo co mouimento que faz nellas 

ãçoes de 

o ar que lhes dá, eftana a capeia ^ 

idolo Tinagoogoo que he o deos 

mildeofes,em húacharolla redor) ^ 

toda dalto abaixo forrada de 

chas de prata, com muyta íom* 

candieyros do mefmo. O feu mofl 

ftruoío vulto, (o qual nâo íouben10* 

íe era douro, fe de pao, fe de co^L 

dourado) eftaua em pé com am 

1 1 
as maosleuantadas ao Ceo,& 'llia r 

roa rica na cabeça, ao redor delle e ^ 

tauão outros muytos idolos PeClllf 

nos, aflentados em joelhos olhaJ1(-, 

para elle como pafmados, & en1 \ 

xo eftauao doze vultos de hoines 

gantados feitos de bronzo, de VlUi 

&fete palmos em alto, muyto>re) 

em grande maneyra.Eftes dezrt0 

les que eraó os deoíès dos doze 

fes do anno. Fora defta caía 

cento & quarenta gigantes, q P° 

toaic' 
cm duasfileyrasa fechauão toda 

roda, os quais erao feytos de tc 

coado comfuas alabardas nas.n ' e) 

como que eftauao em guarda ^ 

le edifício. Entre hus & oUtrO^0$ 

muytos íinos de metal 

de tirantes de ferro muyto gr0' s 

eftauao lançados de hús ombros 

outros deftes gigãtes,o qual c 1 

vifto afsi todo por junto moi 

de fy hum tamanho aparato,<ll*c^. 

go em fe pondo os olhos nelle, 

xergaua a grade riqueza & /*L,rnjj0 y 

fídade daíua fabrica. E deixa0 

gora a parte a mais informado ^ 

pudera dar das officinas c .ç 

tcmplo.porque a que dey P. ^ 

que bafta para íe entender <]u" ^ 

era, tratarey aquy hum PoU^crjíí- 
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^ciificios que nelle vimos em hua 

'°fta a queelles lá chamao Xipatilau 

c3lJe quer dizer refrigerio dos bós. 
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D a grande ç> [umptuofa procif- 

fio queje fa^ nesíe pagode 

dosjacrificios que je fa- 

sçm nella. 

Orno efta fua fefta & 

efta feira que nella íe 

fazia com tanta con- 

corrência de gente, Sc 

_ diucríídade de com- 

P^nhias de peregrinos,como atras fi- 

nito,duraua quinze dias, .em que 

ail'amuvtasdilierençasde facrificios 

^cerimonias, não auia nenhum dia 

^ que não ouueíTe muytas maney- 

ras de couíàs muyto nôuas & muy- 

t0cuftofas,& muyto para ver,& muy 

l° mais para notar,hua das quais foy 

aPs cinco da lua em que fe publica- 

la° osjubileus,hua prociftaó que te- 

**a de cumpriméto, íegundo o efmo 

0s noílos, mais de tres legoas, na 

S,Jal fc affírmou pelo dito de toda a 

j?ente, quehião quarenta mil facer- 

l°tesdas vinte & quatro feitas que 

inerte império, dos quais muytos 

t,rihaõ differentes dignidades,como 

Craó grepos,talagrepos,roolins, nee- 

P°is,bicos,facureus,& chanfarauhos, 

quais todos pelas veftiduras de q 

ornados, & pelas diuiías & iníi- 

E^ias que leuauão nas maós, le co- 

ntacião quais erao húç & quais erao 

°utros,& conforme â dignidade que 

tinhão afsi erao reuereciados do po 

110,porem eftes nao hiaõ a pé, como 

os outros facerdotes comús,porq lhe 

naó era licito naquelle dia poderem 

poros peisno cháó fem cometerem 

grande peccado,mas hião nus palan- 

quins que outros facerdotes feus in- 

feriores leuauão aos ombros verti- 

dos de citim verde,& íuas altirnas de 

damafeo roxo íobraçadas a modo de 

eftolas. Nomeyodas fileyrasdefta 

procifíaò hiaõ todas as inuençoens 

dós facrifícios com fuás charollas ri- 

cas,em que hiaò os idolos de que ca- 

da hiíera deuoto,com feus confrades 

veítidos de amarello,& c5 cirios nas 

mãos,& entre eí paço de cadâ quinze 

charollasdeftas,hiahum carro triun- 

fal,os quais carros ao todo eraõ du- 

zentos & vinte & íeys. Cada carro 

deftes era de quatro íobrados Sc al- 

gus de cinco,com outras tantas rodas 

por cada banda, em cada hum dos 

quais hiaò pelo menos duzentas pef- 

foas entre facerdotes Si gete de guar- 

da, & em todo cima hia hum idolo 

de prata com híia mitra douro na 

cabeça,& todos leuauaó ao pefcoço 

fios de pérolas,& colares ricos de pe- 

draria. Derredor delleshiao muytas 

caçoulas de cheyros fuauilsimos, Sc 

mininos em joelhos com maças de 

prata aos ombros, Sc outros com tri- 

bulos nas mãos que de quando em 

quando ao fom de certos inftrumen- 

tos encençauaò por tres vezes dizen- 

do em voztrifte Sc fentida, pautixo- 

rou numilem forandacheevaticur a- 

polem, que quer dizer, abranda fe- 

nhora pena dos mortos, paraquete 

louuem 
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loturem com folio quieto, a que todo taua os olhos fomente. E defta ma- 

o pouo com hum tumulto de vozes 

reipondia, afsi te apraza que' feja em 

todos os dias que nos moftras o teu 

Sol. Cada carro deftes,por feys cor- 

das muyto cumpridas forradas de 

feda5tirauão mais de tres mil peíToas, 

a que por iíío era concedida plenaria 

remifíaó dospeccados fem reftituy- 

ção de couía nenhua. E o modo que 

tinhaÓ para lerem muytos os que pu- 

xando por eftas cordas participaíTem 

defta abfoluiçao,era, por hum a mão 

na corda 3c fechar o punho, &apos 

efte outro, 3c logo outro & outro da 

mcfma maneyra,& afsi continuando 

até o cabo ficaua todo o cumprimen- 

to da corda cuberto de punhos cer- 

rados fem fe ver mais outra coula, & 

porque outros que ficauão de fora q 

erão muytos, ganhaflem também o 

meímo Iubileu & indulgência,ajuda- 

uao aquelles que leuauao as mãos nas 

cordas,com lhes pore as fuás nos pef. 

coços, & outros Faziaó o mefmo a ef- 

tes,de modo que acadacompriméto 

de cada hfu deftas cordas hião feys 

& fete fileyras,em cada hfia das quais 

yrião mais de quinhétas peíloas. Por 

fora de todo o cumprimento defta 

prociílaó corrião muytos homés a 

canal lo com baftoens ferrados nas 

maos,bradando muyto alto â gente 

do pouo,que era infinita, paraque íe 

afaftaííèm,& nãodeílem trouaçaóa 

osfacerdotesquehião rezando, & ás 

vezes dauão tamanhas pancadas que 

derrubauao tres quatro no chão, & 

outros muytos hião cícalaurados,a 

que nenhum reipondia, nem leuan- 

neyra foy paíTando efta efpantofi 

prociíTaõpor mais de cem ruas que 

para iíío eftauao feitas,enramadas de 

palmeryas & com febes de murta,co 

muytos eftendartes & bandeyras de 

feda, & em partes muytos entreme- 

fescom mefas poftas em que íe dana 

de comer pelo amor de Deos a todo 

o genero de gente que o queria,Ôc em 

algíías partes íe dauáo veftidos & di- 

nheyro,& fe faziao reconciliações de 

inimizades, & quietas de diuidas, & 

outras obras pias tao próprias da 

Chriftandade, que fe cilas fe fizerao 

com fé & bautilmo por Chrifto nof 

fo Senhor, íèm leuarem m ifturado 

mundo, a mym me parece que lhc 

foraó muyto aceitas,mas faltoulhe 0 

milhor por feus peccados 3c pelos no» 

íos. indo afsi toda efta turbamulta 

de charollas & carros, com eípantO* 

íos roydos de tangeres 3c gritas,&011 

tras muytasdifferençasde coufas,^* 

hião de certas caías de madeyra ql,e 

em partes eftauão jâ feitas para in°> 

feys, íete, oito, dez homens enuolt°s 

em muytos cheyros, ôc encachados 

com patolas de feda,& fuas manilha 

douro nosjbraçosj aos quais todaa 

gente fe afaftaua ôc daua lugar, ôc fa- 

zendo eftes por alguas vezes çlimba' 

yas ao ídolo que hia emeima no csX* 

ro, fe arremeflauao de brutos 

chão, ôc paíTando as rodas por cim3 

delles os cortauão em dous pedaços» 

a que toda a gente com hua grande 

grita deziaj pachiloo a furão, q qL,cf 

dizer a minha alma com a tua. E de- 

tendo logo de cima do carro hum 

facerdote 
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Jj^erdote dos que hião nelle cò mais bre elles para os tomarem,que âS ve- 

zes íe afogauão hus cos outros, porq 

os tinhão por muyto grade relíquia, 

de maneyra que andando eftes ma- 

lauenturadosem pè,enuoltos no leu 

mefmo Tangue, & fem narizes, nem 

orelhas,nem femelhança de homés, 

cahião mortos no chão,a que osgre- 

pos de cima do carro acudião logo 

com muyta prefíàj & cortandolhe a 

cabeça a moftrauão ao pouo,oqual 

também cos joelhos poftos em terra, 

& as mãos aleuantadas, dezia cò húá 

grande grita,cheganos Senhor a tem- 

po que por te feruir façamos o mef- 

mo. Vinhaõ mais outros que també 

o demonio aquy trazia por outro 

modo,os quais pedindo efmola de- 

zião, minta dremaa xixapurha pa- 

ram, que quer dizer, dame eímola 

por Deos & fenão matarmeey, &fe 

lha não dauao logo muyto deprefía 

metião por fy hus natialhoés que tra- 

ziaó nas maós & fe degolauaó,ou bo 

tauao as tripas fora,& cahiaó mortos 

nochaõ. A eíles acudiao também os 

grepos,& lhe cortauão as cabeças, 8c 

pela mefma maneyra dos outros as 

moílrauáo ao pouo, o qual também 

com grandes gritas as venerauapro- 

ílrado cos roílos no chaò. Vinhão 

também outros que fe chamauap 

Nucaramoés, muyto fey os & malaia 

fombrados, vertidos de pelles de ti- 

gres com huas panellas de cobre de- 

baixo dos braços,cheyas de hua cer - 

ta confeição de ourina podre, miílu- 

radacom eílerco de homés, taó pe- 

çonhenta & de fedor taò incompor- 

tauel, que por nenhum modo fe po- 

dia 

ou doze facerdotes comíigo fe 

ctlegaua a aquelles bemauenturados 

Cllrnalauenturados quejazião mor- 

'0s>& ajuntand o os pedaços & as ca- 

e<ças & as tripas com tudo o mais q 

a'y eftaua daquelles defauenturados 

^Orposem huas bandejas muyto grá- 

"Cso moílrauáo ao pouo de cima do 

^ alto fobrado do carro onde hia 

j^dolo, dizendo num tom muyto 

^tido, rogay peccadores todos a 

eos que vos faça dignos de ferdes 

atitos como eíle q agora motreo em 

Oficio de cheyro fuaue, a q todo 

0 Polio proílrado cos roílos no chão 

^ húa eípantofa grita tefpondia, 

s'cfperamosno deos de mil deofes 

|llle feja. E afsi pelo modo deites ma- 

íllenturados fe façrificarao mais ou- 

tr°s muytos, que em copia, fegundo 

J^ieahy nos contaraó mercadores 

°ni'ados a que íè podia dar credito, 

Mfaraõ de íeifeentos. A fora eíles 

V[ntaõ também outros a que elles 

jSnão Xixaporaus, que também fe 

aci"ificauão diante deíles carros, cor^ 

No pela fua mefma carne tanto 

eiVl piedade,que pareciacoufa muy- 

to^orada natureza humana, & to- 

ando os pedaços da fua carne, que 

'Cs cortauão com huns naualhoens 

^yto agudos,os metião em husar- 

J°scomo pilouros,&rirauão com el- 

Jspara o Ceo,dizendo que os man- 

dão a Deos de prefente pela alma 

feu pay, ou filho, ou molher, ou 

da peííoa por quem aquillo fa- 

*'ão,& no lugar onde cahia qualquer 

^ftes pedaços, era tanta a gente fo- 

% 
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dia fofrer nos narizes, &pedindo ef- 

molla ao pouo deziao, dame eímola 

logo neffa hora,& fc nãocomerey di- 

fto que come o diabo,& borrifarteey 

com que fiques maldito como elle;a 

que logo todos acudiáo a lhe darem 

címolla muyto depreíTa, & íe tarda - 

ua mais hum momento do que elic 

queria punha a panella á boca, & be- 

bendo bum grande trago daquella 

fedorenta confeyçao, borrifaua com 

cila aos que queria fazer mal,porque 

roda a outra gente que os via borri- 

fados, auendoos jà por malditos, íal- 

taua nelles,& lhes daua tão mao tra- 

to,que os triftes nao íabiaò parte de 

íy,porqa nenhua peííoa cataua cor- 

teíiaque o naó deshonraíle, &lhe 

deííe muytas bofetadas & arrepeloes, 

dizendo queerão eícomungados por 

fereni cauía de aquelle homem lanto 

comer aquella^ugidadecomo os dia 

bos,& ficar íempre fedorento diante 

dc Deos,para não poder yr ao paray 

ío, nem ninguém o ver mais nefte 

mundo. E a cfte modo ha entre eíla 

gente,a que por outra parte naó fal- 

ta grande juizo & entendimento em 

todas as outras coufas,outras muytas 

maneyras decegueyras & brutalida- 

des tão fora de toda a razão 8c enten- 

dimento humano,que fica fendo hu 

grandifsimo motiuo dc dar conti- 

nuamente infinitas gradas a Deos a- 

quelle a quem elle por fua infinita 

bondade 8c milericordia quiz 

dar o lume da verdadey- 

ra Fé,para íe faluar 

com elle. 

iAT. (LXL 

De bus penitentes cjue vimosc'1' 

cima na / erra detie pago de, & 

da vida que fa^em. 

IP Endoja paíTados 

[ tes quinze dias os 

ue, fingindo toda c'Lil 

turba multa da gclir^ 

que aquy eftaua junríl 
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que vinha a ferpe tragadora da4- 

caua funda da caía do fumo quc 

Lúcifer (como jâ atras difle)^a ^ 

bar a cinza dos que morrerão n° 

crificio paflàdo,piara não irem asl1' 

almas ao Ceo, íe leuantou em roc 

f reté 

eíte pouo hfia grita taoeípantoia, 

riuel,& medonha para ouuir,<^e j 

tão palauras para o encarecer, a qL1 

acompanhada de infinidade dehn° 

bacias,tambores,búzios,8c fefti'°s> , 

hum tão deíâcuftumado eftrondoip 

a terra tremia debaixo dos pe,s» j 

to tudo a fim de efpatarem o 

o qual eftrondo durou desda hua q 

ra defpois do meyo dia até o °u ^ 

quafi menham clara,na qualnp,r^s 

gaftou infinito numero de cera ^ 

luminárias que fe fizeraõ,as qua,s 

matião tanto efpaço de terra 

a vifta podia alcançar, o cjue 

parecia então que ardia cm fog0' 0 

razão difto era,porque deziao 51 ^ 

Tinagoogoo deos de mil deolcs ^ 

idoembufeada ferpe tragadoi^F^ 

ra a matar com húa efpada q*]e 

viera do Ceo, Paffada aísi câz n°^ 

nefte infernal eftrondo nunca cU1 

dó,q^ 
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ío
0,cllIílncj0 a raienham foy clara apa- eftaua fabricado, no qual auia feys 

•ruas muyto compridas, cheyas todas 

de balanças pinduradas dc tirantes 

de bronzo,nas quais fe pefaua infini- 

ta gente para cumprimento de votos 

que emaduerlidades & doenças ti- 

nha feitos,& para remiííaó de quan 

Jeceo todo efteouteyroçm queefía- 

templo cheyo de bandeyras 

^ rancas,com a qual viftaó pouo pa? 

a ^ar graças a Deos fe proftrou todo 

^terra,rnoftrando grande alegria, 

daqdofe mqytas peças hus aos ou» 

^r°s daluiííara? pela noua que os Sa- 

botes lhes d,auão com as bandey- 

as brancas que lhes moíí:rauão,por- 

Jnj erão final certo de fera ferpe tra 

Sadora ja mofta, E fubindo com 

ol*nde alegria toda efta gente ao ou- 

yro onde eftaua o templo por vin- 

& quatro entradas que auia para 

^ foraõ todos dar os parabésao 

^'9, da vitpna que a noite paflada 

t 
Cfa com a morte da ferpe a q cor* 

^a cabeça, A qual concorrência 

£ente durou tres dias có fuás noi- 

ío em t0^0 e^e temp° fe poder 

^per por nenhum dos caminhos 

0s 
a° com muyto trabalho. E como 

,noue Portuguefes que aly nosa- 

.artlQs andauamos ociofos, deter» 

y ^os de nos não ficar couíà por 

tor e ^pedimos licença 

.Embaixador, o qual nola negou 

^£ efltão,mas nosdifle que ao outro 

j ciamos com elle,porque fe tinha 

^Widona doença paíTada,de 

... n°s não pefoupor podermos ter 

f3 ^ entrada,& vermos mais à nof 

Poj 0r,tade o que defejauamos.E def. 

jt^s SUe o impeto da gente deu al- 

d^euaíàõ, que foy aos dous dias 

Pa f Concurfo,nos fomos em fua co- 

^ acima ao templo do Tina- 

lS°o,& ainda então com traba- 

lhamos ao outeyro onde elle 

tas culpas tinhaó cometidas contra 

Deos desde que íouberaó peccaraté 

aquella hora} & fegundo o prometi- 

mento, ou a graueza da culpa- ou a 

poísibilidade que cada hum tinha,af- 

íi fe pefaua. E a coufa que daua por 

íy era cóforme ao peccado que tinha 

cometido. Porque os queíefentião 

culpados no peccado da gula, & não 

tinhaó feito naquelle anno abftinen- 

cia nenhúajíe pefauão a mel,áçuca<-, 

ouos,&manteiga, por ferem coutes' 

agradaueis aos Sacerdotes de quem 

auiao de receber a abfoluição. E os cj 

fe fintião culpados na lenfualidade/e 

pefauão a algodão, & frouxel, & pa- 

nha,& roupa, & vinho, ôc cheyros, 

porque dezião queeftas eraò as cou- 

íàs que íeruião para efte peccado. Os 

tibios & froxosno amor de Deos, Ôc 

auarentos no dar das efmolas íe peíã- 

uão a dinheyro amoedado de cobre, 

eftanho,& prata,ou apeças douro.Os 

culpados na preguiça,íe pefauão a le- 

nha,arroz,caruão,porcos,& fruyta.O 

que peccou na inueja, de que íè não 

tira mais fruyto que o pefar do bem 

que Deos quizdar aoutrenijopaga- 

ua com o confeflar publicamente,Ôc 

com lhe darem doze bofetadas no 

roílo em louuor das doze luas do an- 

no. E o peccado da foberbafe paga- 

ua a peixe íeco,& a yaílburas^ bolta 

de 
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de boy,por íèrem coufas mais baixas não paííante de ce mil pardaos dou- 

que todas, & o que peccou em fallar 

muyto em perjuizo do proximo lem 

lhe pedir por iílo perdão, ofFercce 

por íy na balança hua vaca, 011 hum 

porco,011 carneyro,ou veado.de mo- 

. do que por eira via le.pefaua infini- 

dade de gente em todas as balanças 

que eítauão neftas leys ruas, de que 

V k * w m 

os Sacerdotes recebiao taõ grande 

quantidade deitas eímollas, que de 

cada couia auia rumas muyto granr 

des. E o pouo mais pobre que não ti- 

nha que dar nem que offerecer em 

remiílaó de léus peccados, daua os 

cabellos da cabeça, que logo aly lhe 

truiquiauao mais de cem Sacerdotes, 

que podo? por ordem eftauao para 

iílo afientados em tripeças.com ti- 

íouras nas mãos- E tambe auia muy- 

to grandes montes daquelles- cabe- 

los, dos quais outra companhia de 

mais de mil grepos todos pollos em 

ordem,faziaó cordoes,tranças,aneis, 

& manilhas, que toda agente cõpra- 

uaparaleuarem para fuás cafas, co- 

mo entrenós cuftumaõ os romeyros 

que vem de Santiago trazer os brin- 

cos dazeuiebe. E porque não pareça 

abuíaó iílo de que trato.aífirmo real- 

mente que eípantado efte noíTo em- 

baixador das coufas increiueis que 

aquy vio, declarandolhe os grepos a 

iignihçaçáo de cada híía delias, & o q 

rendião todas eftas eímollas, & as 

mais offertas que íe offereciao por di- 

ucríascoulas nos quinze dias defte 

concurfojlhe affirmaraõ que fomen- 

te eílas couíasque íe faziao dos ca- 

bellos da gente pobre, lhe importa- 

ro,queíaõ nouentámil cruzados^ 

noflà moeda,& por aquy íe julgara o 

muyto mais a que todo o outro po- 

dia chegar. Deípois queoeinbaixa' 

dor fe deteue hum efpàço neftas ruas 

das balanças, paflando mais adiante 

por todas aseíbçocs dos íacrifiçios, 

eímollas,entremeies,bailes jautos,^111 

liças,& lutas,chêganiós â caía do Ti* 

nagoogoo com aííãz de a frota & W 

loalho,por íer a gente tanta em tantf 

quatidade, que náo auia romperp01' 

ella por muyto que niíTo fe traba* 

lh a fie- a qual caía era de húa ío flã' 

ue,mas muyto comprida,larga, 

paçoía,& muyto rica & bem conec- 

tada, com infinidade de * 

de cera, & de- candieyros de p?ata & 

dez doze torcidas cada hum,& n 

tos cheyros de aguila õc beijoim- 7 

idolo deíle Tinagoogooeílaua c\ur 

do aquy chegamos no meyo do W 

po da caírem hua rica tribuna colTl0 

altar ce*cado de muytos c.mdicyroS 

&caíbçaesde prata, & de minin°s 

veílidos de roxo, que com tribul°s° 

ctèauáo cncençando ao fom de tfiVj 

tos & muyto vários eftromentos t*111 

licos,quaíi ao nofío modo que m11)'" 

tos Sacerdotes tangião nao deícon, 

Acertadamente, ao qual íom dan* 

çauão também diante delle molhei 

muito fermoíãs& ricaméte vefti^ 

ás quais o pouo daua as eíitioll^s ^ 

fe olferecião, & da mão delias as & 

cebião os Sacerdotes, & as offerecia0 

diante da tribuna do idolo cò grafl 

des cerimonias de corteíias, deitan 

doíe de quando em quando de bf^ 
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chao. Aeftatua defíemonílro 

raçe prata cm vulto de homem a- 

Hl 

^'gatado, de vinte & fete palmos em 

Coitinha os cabellos de cafre, & as 

entãs dos narizes muyto disformes, 

.os beiços groíI1Qsl& toda a fifono- 

^'a doroftotriílonha & mal afloro» 

ida. Tinha na mão húa biíarma a 

caí! tanoeyi"o, mas co 
o muyto mais comprido, coma 

J ^ezião os Sacerdotes ao pouo cj 

^oite paífada matara a íerpe tra- 

f °ra da concaua funda da cafa do> 

fa
1Tl0'Por querer roubar a cinza dos 

Crifícados; a qual ferpe tragadora 

t 
aua no meyo da cafa diante da 

> úna do idolo, em figura da mais 

Jernelhauel cobra que o entendi- 

e,:o humano pode imaginar, & táo 

tia Ural em canca maneyra que me-, 

^ ^cdo,ôc as carnes tremiao fódea 

3o
rern)a qual jazia eftirada no chaõ 

^Cornprido,&com a cabeça corta- 

da no colo de groílura de húa pi- 

to °*to ^raÇas de comprimen- 

^ com quanto eítauamos vendo, 

3 j^ndiamos muyto bem que era 

^cia],nem iíTobaftaua para dei- 

, Refazer temor & efpanto muyto 

^ a quem a via, por fer, como 

í^0 tão natural em tudo, que fe. 

lh^Podia julgar fenão por couíà vi- 

^jp toda a gente fe chegaua a picar 

d, a com hus ferros como agulhas 

i,r 
ai'da, & lhe dezia muytas pala- 

"Jiuriòías em feu defprezo &a- 

nj ta> chamandolhe turbação, ma- 

valoo, hapacou, tangamur, 

Hj,°uta»que quer dizer, foberba, 

1Ca>payol do inferno, lago pro- 

\ 2.00 

fundo de condenação, enuejofa dos 

beés do Senhor, dragaò esfaimado 

no meyo da noite, & afsi lhedezião 

outras muy tas injurias & afrontas 

por íiíias palauras tão nouas & tão 

próprias aos eíFeitos da mefma fer- 

pente,que nos fazião a todos pairoat; 

& paílãndo adiate lançauáo nuas ba- 

cias q eftauão ao pé da tribuna fuás 

eíínolas de ouro, prata, anéis, peças 

de feda,dinheyro amoedado, & pan- 

nos finos dalgodão, deque aly a.uia 

hua grande quantidade. Daquy nos 

íaymos em companhia do embaixa- 

dor,& tomos cóelle' ver as lapas dos 

penitentes, que pelo bofque abaixo 

eftauão obra de hum tiro de berço, 

feitas â mão entre hus penedosttarore 

chavi.ua nua grande ordem de fur- 

nas,coufa que não parecia poder ler 

feita por maós de hornes, as quais e- 

raopor todas cento ôc quarenta & 

duas,em algúas das quais eitauao ho- 

roés que elles tem por fantos fazédo 

penitencia com hum ellranho excef- 

iode auíleridade, ôc afpereza devi-, 

da. Hús doze que eílauão logo â en- 

trada nas primeyras lapas, tinhão as 

veftiduras pretas ao modo dos bon- 

zos de Iapaò, & feguião a ley de hú 

idolo que fora hum homem que fe 

chamou Situmpor micay, que dei- 

xou por preceito aos feus lequazes, cj 

em quanto eftiuefíem vertidos na 

podridão deites oflos paíTaflem feus 

dias em muy ta afpereza de vida,por 

que lhes affirmaua que fó no caftigo 

da carne eftaua o merecimento do 

ceo muyto mais que em outra couíà 

nenhúa,& que quanto mais fem pie- 

dade 
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da de fe mataflfem por fy, tanto mais nitencia. Vimos mais outros de outfj 

largamente lhe auia Deos de dar to- 

dos osbees que fempre lhe pedifsé, 

Eftes cjue aquy vimos nos diíferaó q 

naócoimão ordinariaméte mais que 

fós eruas cozidas com feijões torra- 

dos^ algua fruyta filueftre, que por 

hum buraco da furna lhe borauão 

outros Sacerdotes como crauftais q 

tinhao cuydado de prouerem eftes 

penitentes conforme ao que manda- 

ua a ley que cada hum delles íèguia. 

Adiante deíles em outras furnas da 

mefma maneyra vimos outrosda fei 

ta de outro diabo por nome Ange- 

macur,que eftauão em huas couas 

debaixo do chaó,cauadas no mociço 

da mel ma rocha, & eraò feitas con- 

formes á opinião deites coitados, os 

quais lem comerem outra coufa íè- 

naó mofcas,formigas,alacraas,& ara- 

nhas,com cumo de húas eruas q ne- 

ftanofla terra chamão falgadeyras, 

meditando todo o dia & toda a noi- 

te cos olhos no Ceo, & ambos os pu- 

nhos das maõs cerrados em íinal de 

não quererem nada do mundo, íe 

deixão morrer como beftas, & eftes 

comummente fe tem entre elles por 

maisTantosque todos, & por íerem 

tais, defpois de mortos os queimão 

em fogueyras cheyroíàs de grande 

cufto, & com grande mageftade, & 

pompa fúnebre, & com oífertas de 

peças ricas para lhe edificarem tem- 

plos fumptuofos, paraque os viuos q 

ifto virem cubicem fazer o meímo, 

para alcançarem efta vamgloria que 

o mudo lhe dà fomente por premio 

&fatisfação da fua tão cxcefsiuape- 

diabolica feita, inuentada por hum q 

fe chamaua Gilcu mitray, os qnais le 

guem diuerías maneyras nà ordem 

da penitencia, & quaíi que na var,e' 

dade dasopinioes fe conformao em 
I # 0\7+ 

parte cos Abexins da Etiópia no re,^ 

no do Prefteloaõ. Hús deftes,p°r^ 

• o íeu jejum.pela afpereza com que ^ 

fazem,lhe íeja milhor recebido,^ 

comem mais que eícarros podres 

muyto viícofos,& gafanhotos,& pjJeS 

de galinha. E outros comem p°''a 

de langue coalhado das fangrias 

outros homeSjCom fruytas & eruasa 

margoías do mato,por onde ordina- 

riamente durão muyto poucos di*5» 

& faõ tão disformes na cor ôc naaPf 

rcncia dos roftos, que metem nica 

a quem os vé. Vimos"também outro* 

da íeita de hum que fe chamaua 

domem,que acabaó feus dias por ^ 

darem gritando continuamente, 

batendo comamaõ na boca, pel°^ 

montes de dia & de noite em vozC' 

muyto altas, dizendo fem defcanÇ3 

rem Godomem,Godomem, ateCl 

caem mortos no chaò por nao p 

derem tomar italego. Outros vi^ 

também de outra feita que fe 

mauao Taxilacoes,que morrem iní 

muyto mais beílialmente que tod° 

eftoutros,porque fe metem emlaP 

muyto pequenas, & muyto tapa 

que ja para iiTo tem feitas ao pr0P 

íito de íua tenção, & fazendo dentf ^ 

grandes fumaças de cardos Sc 

detrouilco verde fe deixaòafsi a 

gar. De maneyra que todos 

eílasran vsrisc fls roA rerriUCJS^ P 

tcz*s 



rezas de vida íàó martyres do demo 

n'0)O qual lhes dá por premio delias 

0 eterno para íèmpre. Pelo qual he 

c°l)ía digna de grádifsima dor & íeri 

tirí1éto ver o muyto que eftes mife- 

raUeis íazem por íe perderem, & o 

P°ucoque os mais dos Chriítaós ía- 

*etflos por nos faluamos. 

CAT. CLXIÍ. 

^oejue mais pajjamos &- vimos 

antes de checarmos a cidade 

de 7 implão. 

Eípois de viítas todas 

eílascouíascò aííaz ef- 

panto de todos, nos 

partimos defte pagode 

de Tinagoogoo,& co- 

camos noíTo caminho por efpaço 

*"nais treze dias em q chegamos a 

,^Smuyto grandes cidades,fituadas 

b°rda do riodefrote hiía da outra 

^ diftãcia de pouco mais de hu tiro 

e Pedra,húa por nome Manauedee, 

. °^cra Singilapan, & no meyo do 

i ?»S aquyjâ era maiseftreito, eftaua 

uilheo redondo que a natureza aly 

^lara em pedra viua de trinta & íeys 

dalto, & mais de hum tiro de 

em largo,no meyo do qual ef- 

r^
Ua edi ficado hum caftello roquey- 

j, cõnoue baluartes, & cinco-torres. 

Por fora do terrapleno do muro e- 

^chado todo em roda com duas 

raes dc grades de ferro muyto grof 

dos quatro baluartes que efta- 

a_° ^onteyros às duas cidades cor- 

a° duas cadeas de ferro que fecha- 
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uão em ambas,de maney ra q o rio có 

ellas fícaua fechado fem poder en- 

trar por elle couíãnenhúa. Na cida- 

de deílas duas que íe chamaua Sin- 

gilapau,fahio o Embaixador em ter- 

ra, onde lhe foy feito muyto gafalha- 

do pelo Xemim dum q era capitaó 

delia,& proueo a todos os íeus com 

muyta abundancia de refreíco.E par 

tido daquy ao outro dia pela menhá 

acompanhado de vinte lauleees de 

remo em q hiaõ mil homés, chegou 

quaíi âvefperaàstauangrás do rey« 

no,q eraó aous caftellos muyto for- 

tes q de hum ao outro com cinco ca- 

deyasde latão muyto groíías fecha- 

uão toda a largura do rio de maney-» 

ra q nenhúa coufa podia paífar por 

elle. Aquy chegou hum home num 

•íèroo ligeiro,& diíTe ao Embaixador 

que foffe furgir ao diuão de Campa- 

lagrau,qera hum dos dous caftellos 

que eftaua da banda do Sul, para mo 

ftrar aly a carta que leuaua do íeu 

Rey para o Calaminhan, ôc fe ver fe 

vinha na forma ord inaria com que íe 

lhecimuma a falar, o que o Embai- 

xador logo fez, & delèmbarcando 

em terra,entrou cm hua grande caía, 

onde eítauão tres homés afíentados 

a hua meia acompanhados de outra 

muyta gente nobre, os quais o rece- 

berão com gaíàlhado, & preguntan- 

dolhe o que queria como Homés que 

naõ fabiaõ o a que vinha,lhes reípó- 

deoelleq era Embaixador do Rey 

do Bramaa fenhor do Tanguu, &c 

trazia hua embaixada para o fanto 

Calaminhan fobre couías muyto im 

portantes a feu eftado, Edefpoisde 

C C tefpon- 

• « 
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j-efpondera certas preguntasquepor 

cerimonia lhe fizeráo os tres princi- 

pais que eftauão á mefa,lhes moftrou 

a carta,na qual emendarão algúas pa 

latiras que vinhão fora do eftilo por- 

que fe lhe cuftuma a falar,& também 

lhes moftrou o prefente que leuaua, 

de que todos ficaraó muyto efpanta- 

dos, principalmente quando viraó a 

cadeyra douro,& a pedraria do eli- 

fance,cujo preço ôi valia, fegundo o 

dito de muytos lapidairos era de qui 

nhentos ou feifcentos mil cruzados,a 

fora outras muytas peças muyto ri- 

cas que também leuaua, comojadif- 

fe. Deípois que o defpacharaó nefta 

mtfa da primeyra tauangraa,nos fo- 

mos a outra que eftaua mais adian- 

te,daly híia legoa,pelo rio acima, na 

qual achamos outros homésde muy- 

to mòr refpeito, os quais também có 

outra noua cerimonia viraó a carta 

&o prefente, & puferaó cm todasas 

peças hús cordoes de retrós encarna- 

do com tres mutras de lacre,que foy. 

o remate para a embaixada poder 

ler recebida do Calaminhan. E nefte 

mefmo dia chegou hum recado de 

cima da cidade do Queytor que era 

oGouernador do reyno, em que ma 

daua vilitar o Embaixador com pre- 

fèntes de muyto refrelco, afsi de car- 

nes como de fruitas,& de outras cou- 

ías ao feumodo, Eem todos os noue 

dias que efte Embaixador aquy mais 

efteue foy fempre prouido muyto 

largamente de todas as couías, afsi 

para lua peííoa, como para todos os 

léus, & a fora ifto teue muytos paflã- 

tempos de peícarias, caças, banque- 

açoes de 

tes, muíícas, & farças reprefenta^ 

por molheres muyto fermofas &r1' 

camente veftidas. E neftes mefmo5 

noue dias,nós os Portugueíes com 'j 

cença do Embaixador fomos ver a 

gíías coufas que a gente da terra 

tinha gabado,de edifícios aníigos>te 

plosfumptuofos 8c ricos, quintis, cl 

ftellos,& caías q eftauão ao long0 

fte rio feitas por hu eftranho moo0 

de fortaleza & cufto grandifsi'110'^ 

tre as quais foy hua hoípedaria 

peregrinos que tinha por nome 

nicaf-araó, que em noíla lingoag^ 

propriamente quer dizer prifaó1'0 

deofes, a qual era hua cerca de m^15 

de hualegoa em roda, có doze ru35 

de arcos dabobada, em cada hús 

quais auia 240. calas,a razáo dcc^° 

& vinte porbada,qao todo vem a*3' 

zerduas mil &'oitocentas ôcoitefltí 

caías,as quais a efte tépo eftatiãG^J 

íi todascheyasde peregrinos 

uerías partes aquy concorre em pere 

grin.ação todo oanno continuam^' 

& dizé ellesq por íer deos catiuo ^ 

gente eftrangeyra,& não ter liberd^ 

de para fe: poder tornar para 4 

ra fica muyto mais aceita cfta vuir ^ 

cão que todas as outras. A cftcs p 

regrinos, que, fegundo dizem os 

turais da terra; laó em todo °*tllVc 

mais de cem mil pcftoas continuas^ 

dá comer, & gafalhado todo o te, 

po q aquy eftão â cufta das rcn * > 

& das efmollas da cafa. E eftclcr^ 

Ço deftes peregrinos era w fao 

por quatro mil facerdotes do me ^ 

Manicafarão,q com outros 111 

reíidem aquy dentro nefta cerc^t<j 
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£ento & vinte caías de religião, qnde deixo de contar,& não podendo eir 

k 

^ também outras tãtas de molheres 

Y^ruena' no mefmo niiniílerio.O té- 

deíla hofpedaria era hua caíâ 

to grande de tres naues, a modo 

as noílas igreijas, no, meyo da qual 

e|taua hua.cápella redonda^fechada 

Co tres ordés de gradei de latão muy 

t0 grofías 00 feus âldraboes nas por- 

jas d a m eíma man ey ra,&,dentro nel 

a^ftatlão"oiíenta eftatiia's: de idok?s 

Cl11 vultos de homes^ de molheres, 

c°rti òufra fott*á>!de'ólittos mais pé* 

JUenos áeitádòs Wo - ofeílõ^ os oitéta 

0l^ente, que erao os màyores, efta;^ 

l!a°etn pé, prefos todos por cadeas 

e^rroi& cõ colaresgrollos do mef 

1110 aos pefcoços, & algús cò algemas 

asmãos,& os pequenos que jazião 

^ chão como filhos deftes mayores, 

tauão cingidos pelas cintas de féis 

Cl11 íeis corri outras cadeas mais del- 

Nas,&por Fora das grades em duas 

°Uc^s filcyras de tres em tres a filey- 

rí'eftauão duzentos & quarenta & 

^atr° gigantes de bronzo, de vinte 

. I Çmco palmos cada hum,com fuás 

bardas & maças âs coftas, como q 

? ardauão os outrosq eílauao prefos, 

todo cima,em tirantes de ferro 

^ t0triauão toda a largura danaue, 

aiia huamuyto grade foma de lu- 

farias a modo de cadieyros da In- 

ç
lade dez torcidas cada hú, os quais 

'nuernizados, como também o 

- p° as paredes da cafa,&tudo o mais 

]Q ^anèlla, em final de trifteza pe- 

eu catiueyro. Eípantados nos os 

c 
Ue aísi diffco que tenho contado, 

^ode outras muycas coufas que 

• tender o íegredo da prifaõ deites d eo 

íesjpregiintamos aos facerdotes pela 

fignificação diíto que viamos, a que 

hum delles que entre todos-parecia 

de maiskucoridadie refpondeo: la q 

como eftrangeyros-quereis faber o q 

eu entendo q nunca oiuiiítes, nem os 

voííot !«iros cratarão dilfo, diruasey 

o qaPÊííftô he, & o como patloirna 

verdade -conforme ao que conrao as 

nòílas hiílorias.Agorancita lííaxm q 

eftamosfãzríete mil&trezétas & vin 

te luas (que íaó feifccntos & dez an ^ 

nospehí rconta das outras na^oés')q 

imperando na Monarchia dos vinte 

& fece rcynos defta coroa hum íanto- 

Calaminhan, por nome Xixiuarom 

meleutay,fobre ditferenças q ouúe eu 

Cie eile&oSiamoii Emperadordos 

motes da terra, fe ajutaraò de ambas 

as partes fefíènta & dous Reys, os 

quaispoftos todos em capo, vieraó a 

ter entre fy hua cruel & afpera bata- 

lha,^ durou deída hua hora anteme- 

nham até os dous terços do dia paíli 

dos,em q morrerão efe ambas as par- 

tes dezaí eis laquefaas de homens, 8c 

cada laquefaa té cé mil. E ficando en- 

tão a vitoria co noíío Calaminhan Co 

fôs duzétos & trinta mil dos feus vi- 

nos,deftruyo toda a terra dos inimi- 

gos em tépo de quatro mefes de ca- 

minho,na qual deílruyção £by tama- 

nho o eftrago da géte,q fe lie verdade 

o q as nofias hiftorias contao, como 

muytosaffirmão,nellas fe achaq mor 

rerao cinquéta laqueíãas de peffoasJ 

Efla batal ia fe deu aos noue dias da 

primeyra lua defte tempo que di-go* 

CC2 de 
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d e fete mil & trezentas & vinte no a- 

famado capo vitau, onde lhes apare- 

ceo o QuiayNiuandel aíTentado nua 

cadeyra de pao, o qual fico.u daquy 

cõ grao de nome mais hórofo q to- 

dos os outros deofes dosMoés&Sioés 

celebrado por deos das batalhas, em 

taco q quando fejurão coufasincrei- 

ueis entre as nações q habitao a ter- 

ra,para fe lhes dar credito a ellas,nao 

fe diz outra coufa fenao pelo Tanto 

Qiiiay Niuádel deos das batalhas do 

capo vitau, & em húa grande cidade 

q íe claamaua Sorocataô, em q foraõ 

mortas quinhêtas mil pefloas,fe cati- 

uaraõ todos eftes deoles q aquy ve- 

des prefos em defpeito dos Reys que 

crião nelles, & dos facerdotes q lhe 

miniftrauaó ocheyro íuaue de Teus 

fãcrificios, E por efte refpeito defta 

vitoria tão glorioía todos eftes pouos 

nosficaraó (ogeitos cõ obrigaçaó de 

parias hórofas à coroa dos que agora 

gouernaó o cetro da juftiça Çalami- 

nhan,indaqtécuftado aíTaz de Tan- 

gue & trabalho em TeíTenta & quatro 

aleuãtamentos q dentaó para ca ou- 

ue em todos eftes pouos,os quais naõ 

pode íofrer veréTeus deoTes catiuoSj 

porq na verdade he grande afrõta pa 

ra elles,& íobre q té Teito voto de em 

quanto os naó tirare daquy naõ ceie 

braréfefta nenhíía em q Te enxergue 

alegria,né nas Tuas brallas & caTas de 

eraçaõ íe accendeo mais Togo até o. 

diadeoje, nem Te acendera em quan 

to aqtfy eftiuerem catiuos. E eTpecu- 

lado bem efte negocio por algús dos 

noífos q eraó mais curioíos, ie affir- 

ma/egundo o ditQ defte grepo, & pe 

çoes de 

lo q aly nos jurou em Tua verdade, q 

fobre a libertaçaõ deftes idolos qllC 

aquy vimos preíos, íaõ mortos p"-^ 

algíias vezes mais de tres contos a 

homens,a fora os das batalhas pai'3' 

das, donde Te pode ver claramente 

quanto o demonio tem lojeitos eltt 

tniTeraueis,& pòr quantas maneyt*15 

de deípropofitos & defatinos oslcu3 

fm tanta quantidade ao inferno.D* 

quy nos partimos para outro temp 0 

q fe dezia Vrp4neíendòo,de q«ie y 

cuTodar relação, por nao tratard 

matérias deshoneftas & abornii13' 

ueis,do qual deixado a parte a ex(*'■* 

íiua íobegidão do q nelle vimos>a ^ 

de riqueza como de tudo o mais, oi 

rey Tóméte o de q Terue q he de tod^s 

as molheres virgés filhas dos pr,nC.í' 

pes & Tenhores do reyno, & de to * 

a outra mais géte nobre irem aly 

voto q de pequenas lhe Taze fazcrv 

erifiçar Tuas horas, porq Tem 

quer nenhú homem honrado cal 

com ellas, ainda que lhe d emt0 V 

dinheyro do mundo, por íct entreeJ 

les deshonra muyto grande, o <]11 

torpe & TenTual Tacrincio íe faz c° 

tanta defpeTa de íiias fazendas, q 

mqytos delles em q fe gaftão de 

jnjl cruzados para cima,có as °"el; 

q Te fazê a efte idolo Vrpaneíen. ^ 

a quém ellas entregão fuas hor>raS' 

qual eftá em hua capella re<^°n
£j(J 

toda cozida em ouro,Sc he feito tc» 

de prata,& eftâ aíTentado em hua 

buna a modo de altar cercado 

cima de muytos candieyros ^ 

de prata de íeys íere torcidas c 

hum, ao redor defta tribuna 



°utros muytos ídolos em vultos de 

tolheres muyto fermoías cozidos 

en] ouro,q cos joelhos no chão & as 

ftiãos leuãtadas o eflao venerando,as 

Sll_3is os Sacerdotes nos diííeraó que 

erão almas Tantas de algíias moças q 

^yacabaraó as vidas,q para todos os 

parentes delias fora húa grandifsima 

õra, &q mais eftimão cj todas quã- 

Cas os R.eys lhes podem dar. Té efte 

Maldito idolo de renda cada anno,le- 

sando aly nosatfirmaraó, trezentos 

^ cruzados,a fora as oífertas & pe- 

^ ricas dos léus abominaueis íacri- 

^'os^que le orçao em muyto mayor 

^'antidade.Neíle diabolico templo 

e^ão metidas em religião em muy- 

t?s cafas q vimos mais de cinco mil 

^olheres,mas o q notey he,q faó to- 

^ velhas,fem nenhúafer moça,& a 

^tyor parte delias muyto ricas, as 

^áis todas por iuasmortes faze doa- 

Sj? de feus beésa efte pagode,& por 

, o tê elle tanta renda. Tornadonos 

acJUy para a tauangraa onde deixa- 

dos o Embaixador, fomos de ca- 

inho ver as cabildas dos jo 

9cll)y vinhaoem romaria pe 

. «i * ^ q atras tenho dito, q eraó qua- 

& feys,de ceto,duzétas, trezétas, 

/jquinhétas peííoas cada cabilda, 6c 

SL,as de muytas mais, q como num 

3lrayal,eftauão todas alojadas ao ló* 

^ do rio. Em húa deftas achamos 

l,aniolherPortuguefa, de que fica- 

^0s rnuyto mais efpantados q de tu- 

0 quãto aly tínhamos vifto, & que- 

r^do nòs faber delia a razao de tão 

tl'anhanouidade,nosdiíTe cò muy- 

s lagtimas que era,&o modo como 
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gues q 

a ma 

aly viera,& fe cafara có hújogue que 

peregrinaua nacjuellas cabildas, cô q 

fora caiada 23, annos, & ao prefente 

eftaua javiuuadeíle.E porque naófe 

atrenia a viuer entre C iriftaós, cóti- 

riuáua nacjlla defauecura atè cj Deos a 

leuaíTe a terra onde acabaílè leus dias 

có fazer penitencia da vida paífada. 

Mas q ainda q a videmos aly daqueU 

Ja maneyra,&naquelles trajos, do dia 

bo,nunca deixara de fer verdadeyra 

Chriftã. Aílaz efpatados ficamos to- 

dos de hú calo tão nouo como efte,&- 

tambe afiàz trifles de vermos o dela 

ueturado eftadoem qèftauaefta po- 

bre molher,& lhe dillemos entaó o q 

nos pareceo razaó, & o q íe nos ente- 

dia^ por fim da pratica aííencou có 

nofeo dcyr dahy a dez dias ter â'ci- 

dade de Tifnpiá6,para Fe vir cm nof 

ía cópanhia para Pegu,& dahy fe em 

barcarpara Choromandel,& acabar 

feus dias ria pouoação doApoftoloS. 

Tomè.Có efte concerto, cj ellaaffir- 

ttiou có jurameto,nos defpidimos dei 

la,parecédonos q íèm duuida não fa- 

ria outra couíà por naó perder húa 

taó boa occafiaó de íe tirar da erro- 

nia em qandaua,& tornarfe a eftado 

em q fe pudeíTe faluar, como era or- 

denar noíío Senhor q nos encótraffe 

naquella terra tão apartada,& taó lo 

gedoqella podia cuydarnem efpe- 

rar,poré ella em tudo nos faltou,,por 

q nuca mais a vimos,nefoubemosno 

nas delia, por onde parece q 011 de- 

uiadeter algú grande inconuenien- 

te com q naó pode tornar,ou andaua 

taó defatinada em feus pcccados que 

por elles nao mereceo aproucitarfe 

C C 5 deita 



deita merce q noíTo Senhor por lua 

infinita mifericordia lhe pos diante. 

c AT. ÇLXUL 

De que maneara efle Embaixa- 

dor do 7{ej> do Bramaa foy recebi- 

do no dia da fua entrada, da 

grande mageslade apara- 

to das cafas do Qtla- 

tninhan. 

peleja 

deyras 

Afiados os noue dias cj 

tfte Embaixador aquy 

fe deteue,q he cerimo- 

nia que lhe fizerão por 

honra da fua embaixa- 

da,como he cuílume daquella terra, 

o veyo bufear da cidade hú dos go- 

uernadores delia por nome QjLiam- 

panogrem,acompanhado de oitenta 

feroos & laulees muyto bem concer* 

tadosdeefquipação,& de gete muy- 

to luzida,cõ tanta diuerfidade de tã- 

geres barbaros & deíconcertados q 

quaíi fazião tremer as carnes,porque 

os mais delles erao finos,bacias, tam- 

bores, atabalesjfeftros, cornetas, & bú- 

zios^ fobre tudo a grita da chuzma 

cj parecia couía de encantaméto, ou, 

para dizer milhor, mufica do infer- 

no, íè lâ hâ algua. Com efte defeon- 

certado eftrondo nos partimos para 

a cidade, que feria daly pouco mais 

de húa legoa, onde chegamos ja qua 

íi ao meyo dia, & abordados ao pri- 

meyrocaizquefe dezia Campalar- 

raja,vimosnelle infinidade de gente 

muyto luzida,afsi de pê como de ca- 

Terigrlndçoes de 

ualio, &muytos elifantes de 

muyto bé concertados, có ca 

& caftellos guarnecidos de prata, # 

fuas panouras de guerra nos denteS> 

cj os fazião muyto temerofos.De»e 

barcado o Embaixador em terra» 0 

Campanogrem,que era o Mãdan^ 

que o trazia,o tomou pela mao,& 

íentado em joelhos o entregou ao°u 

troque o eftaua íeíperando no calZ 

1 1 ê» O j 

com grande eftado, por nome i aL ^ 

dação,homem dos principais do g° 

uerno do reyno,& fegundo fe ^eZl3j 

de muyta renda & vaíTallos, o qv* 

defpois que com húa noua cerimo11'3 

de corteíiafe entregou do En)bai*a* 

dor,lhe ofFereceo hum elifante 

tinha apar de fy, concertado conlC 

deyra & jaezes douro, mas o Em»33' 

xador o não quiz aceitar por 

que oMandarim infiftio niíToj#111? 

dando logo trazer outro qu^1 , 

meíma maneyra,lho deu,& pa»"2 

os noue Portuguefes com mais 0a 

tros cinquenta ou feíTenta Bra^^ 

trouxeraó cauallos em que todos* __ 

mos. Defta. maneyra abalamos 

quycom grande eftrondo detaflg^ 

res & gritas,& dezaíleis carretas 

. atabales de prata, & outras taor ■ 

de tambores & finos, & fornos & 

dando [por húa grande cop,a.1 

ruas muyto compridas, das clua,s
rfl 

noue fomente erao fechadas c° 

grades de lataó, & nas entradas 

las arcos de obra rica, ern ílue 

uia muytos curucheos todos dou 

dos,& finos de metal muyto gra*1 ^ 

q como relogios dauão as^ ^OT*S^0 

quartos do dia, qheopor6^c0J.iia- 



^inariamenceíe gouerria. Chega- 

^°s nos com afiàz de trabalho, pelo 

8rande concurfo de gente que auia 

P^las ruas, aoprimeyro terreyro das 

cafas do Calaminhan, que teria de 

c°^primcnto qualí hum tiro de ber 

a largura em proporção xonue- 

njente,fe deleitaraõ os olhos aílaz no 

viraò nelle, porq a elte tépo efta* 

(Segundo algus q oviraó) cõ mais 

íeys mil de cauallo,todos com cu- 

ertas de Íeda,& axreyos de prata,ôc 

°s homés todos armados de colíole- 

jCs de cobre & de latão,com íuas ce- 

â(tas de argentaria, ôc bandeirinhas 

^mãos, & rodellas & adargas nos 

arÇés das íèllasjda qual gente era ca- 

pcãoo Queitor da juíliça, que heo 

^prerno Gouernador delia lobre to- 

?°sos miniftros do ciuil & crime, q 

ejurifdicEo feparada por fy com 

No ôc mifto império, de que não 

rappellação nem agrauo. Chegan- 

do embaixador a elle, quejâ aefte 

e,11po o vinha demandar apeado có 

°ScW Mandarins que o traziao, fe 

^ftrarão todos afsi como hiâo no 
rl ** 

Vio tres vezes,que he outra noua cc 

^onia de corteíia entre elles, a q o 

xL!eitor não refpondeo cõ mais q í<> 

^ente cõ lhe tocar com a mão na ca- 

darlhe hú trepado q tinha na 

?nta>S o Embaixador aceitou delle, 

0 beijou tres vezes. O Queitor o 

então júto cofigo, & deixando os 

I 3ndarins ambos jhú pouco atras,a- 

aUrão pelameyo de húarua de eli- 

atites,q era do eõprimento de todo 

^erreyro, cm q aueria mais de mil 

^Su^hetos,ôc todos ajaezados com 

és^Pintô. 204, 

caftellos &cadeyras ricas de diuerfats 

inuençoes, ôc muytas cubertas ôc kan 

deyras de íèda, ôc ao redor dellcs, 

muytos homés de alabardas, cuja vi- 

fta daua de íy moftra de hum grade 

aparato &mageftade, por onde to- 

dos julgamos fer eltc príncipe hum 

dos mayores Ôc mais poderofos da- 

quellas partes,afsi em riqueza, comp 

em eflado. Chegados nòs a juiagrííT 

de porta que eftaua çntre duas torres 

muyto altas,na qual eftauão duzétos 

homes armados,q em vedo o Quei- 

tor fe puferão todos cos joelhos em 

terra,ene ramos por ella,& fomos dac 

em outro terreyro muyto comprido, 

no qual eftaua a lègunda guarda dei 

Rey qerão mil homés.de efpadas,&: 

adargas, armados de armas doura- 

das^có celadas de argentaria douro;& 

de prata,& muytas plumas de diuer- 

iascores* E paliando pdomçyo dc 

toda efta gente,chegamos a hú grade 

pátio do recebimento das caías, on- 

de eftaua hú Mandarim tio dei Rey, 

por nome Monuagaruu, homem de 

mais de fetenta annos, acompanha- 

do de gente muyto nobre,com muy- 

tos capitaés, ôc fenhores do reyno, Ôc 

em torrão delle eftauão doze mini- 

nos ricamente vertidos, com cade- 

yas douro groíTas a tiracolo,& maça? 

de prata aos ombros. Efte,em o Emr 

baixador chegando a elle, lhe coçou 

na cabeça cò hum auano q tinha na 

mão,& lhe diíTe, a tua entrada nefta 

cafa do íenhor do mudo (eja tão agra 

dauclcjiante dos feus olhos, como a 

chuua no campo dos noíTos arrozes, 

porq íendo aísi te concedera o q tevi 

C.C 4 Rey 
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Rbylhíe pede. JDaqtiy ftibimos por 

hú& grade eícada acima, Ôc entrámos 

èitfhiia fala muyto cóprida, na qual 

Cftfatião muytos lenhores & capitaés 

Bc outra ruuyta gence nobre, que em 

Vêndo o Monuagaruu le lèuantaráo 

todos em pe como q conheciáo nelle 

íuperioridade. Paliando efta fala en- 

ttfálnosem outra caía onde eftauão 

quatro altares muyto bem concerta- 

dos,todos com idolos de prata, em 

hum dos quais vimos hííà molher 

como hum grande gigante de trin- 

ta palmos dalto,cos braços abertos, 

olhando para o Ceo, a qual era tam- 

bém úc prata, & tinha Os cabellos 

douro muyto cumpridos lançados 

íòlcos por cima dos ombros. Auià. 

aquy também hua tribunàsem torno 

da qíial eílauao'trinta gigantes de 

brohzo fundidos, com macas doura- 
j 

das ás coíla§,tãofe'yos dos roftos co- 

rno ô proprio demonio. paílada eftà 

oáfà entramos cm outra muvto co* 

prida a modo de corredor guarneci- 

da -dalto abaixo de miíy tos prateley- 

tos de pao preto marchetados de 

marfim,cheyos todos de mu) tas ca*- 

tieylras dehomés, todas com letrey- 

ròs nAs teftas de letras douro que de- 

xlàraulo os nomes de èujas eráo. No 

cumprimento de toda elia cafaauiâ 

dòz^tirantes de ferro douradoSjChe- 

yòsde muytas luminarias de pratá 

âe "muyto cuftofo feitio, & muytas a 

trfódo <ie tribulos em q ardiao muy- 

Jtòspinetes de chéyro liiauiísimo, & 

erçoúlas de ambre & calambaa. fe 

<nurri àkar redondo fechado có tres 

ordies de grades de jwuta^ftàuão tre- 

çoès de 

ze vultos de Reys também de pí;ra' 

com mitras de ouro has cabeças, 

encima de cada húa delias eftaua 

caueyra de home, & embaixo m11)" 

toscaftiçaes de prata com vellas & 

cera branca, as quais os mininos ^ 

nhão cargo de eípiuitar cantando4 

confonancia de outras vozes ento*" 

das por greposamodo de ladainha? 

a que huns aos outros fe refpondi*0, 

Eftas treze caueyras quê eftauãocfl 

cima deites vultos, nos diílerao 

grepos,que foraó dos treze Calâi®1 

nhans que antigamente ganhafa^^ 

quelle império a húa gente foral^; 

ra por nome Ropâroés, que por 

-mas o tinha vfurpado aos natui"3 

donde elles todos decendern, & ^ 

as mais caueyras que aly virâíT1 ^ 

naquelles fagiraues que eraó os pr, 

tileyros,foraõ também de capií^J 

nareíèituyção daquelle impei"^ . 

zendo feitos heroicos acabaraò as ^ 

das honradamente, pelo qual er* ^ 

zão que ja que a morte lhes cin 

fado o premio qne merecerão P 

<fuas obras,IIle não tiraílè o n^n j 

memoria que fe lhes deuia, °^ 

'os bós & animofos faria inueja co 

■que le lhes acreccntaílè o anilT!ló?, / 

os fracos & couardes feria contu 

de fua fraqueza. Paflãdà efta CA ^ 

traueííamos por hua cumpridaf . 

te a mòdo de rua, toda cotn 

de obra muyto rica & 

chada toda com grades de Jatao c 

ítias ci malhas de prataA^ ^js 

mas có letreyros dourados, os.^i ^ 

encima nas voltas dos arco* 

•por timbre mapas redódos dt p ^ 
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1 e tfraiide íèys palmos em roda fei* 

|°s com grande primor & <íúfl:b,em q 

c Joftraua hum real aparato &ma-; 

j^ftade.Paflando por eíta grade rua, 

amofeahtãá gratv 

^ cafa,^ qual nefte tempo tinha as 

Partas cerradas, & bacetidoíe ciellas 

S^acro vezes por cerirrioliia,não rei- 

"°ndeo ninguém de dentro, até que 

C°caraó hum fino aprtíTadamente 

, —quadro vezes, ao qual acuáio, 

triolher de mais de cinquéta an« 

^acompanhada de feys moças pe- 

^r\as ricamente veftidas, com íuas 

^fnasde;pt!4tá fobraçadas ao mo- 

0 deeftc>Ías,& comtreçados de th a 

pia douro às coftas, Efta velha pre- 

stou ao Monuagartiu<jue queria, 

^ porque tangera o fino, & elíelhe 

e|pondco com acatamento,que tra- 

?a aly hum embaixadoí do Rey do 

ra^iaa fenhor do Tanguu, para tra-> 

?rao pé doGalaminhan algúascou- 

s importantes ao íeu feruiço; da 

ill*l tepotta a velba,pela grande au* 

/Jdade de íua peljoa, moftrou que 

^ fazia cafo,de que todos ficamos 

fincados,por íèr o aque lhe falaua a 

"Clíicipalíçnhor do reyno,& tio, fe« 

do íe dezia, do 'Calaminhan, Ôc 

das feys moças refpondeo ao 

J. °^agaíuy pela fenh<atía,<Sâ lhe dik 

* clper<Q. jejje embaixador & voíTa 

ç ^ndçza com todos os mais que ve 

*ahl ?wé íe.faber fc hetempopa- 

l PQderttj©s beijar os peis a efta.td- 

ví^ ^i i  o, J r~ 
- . viihordo mundo, &denu* 

-a fjeiíst «ouvidos a vinda deffeeí* 

*»»»* fy conforme à merce que 

lo Seiíhcw: Oeos niffo oos quifcr 
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fazer, afsi fe alegrara o fetrcoKa^ã© & 

os noííoscom elle. E entrando para 

dentro íè tornou a porta-a Ferrari & 

alsi efteue por cerimonia cercad a por 

elpaco ds tres ou quatro credos, no 

fim dos quais-as-íeys moças pequei 

ilas a tornarão aabrir.poiem.não vi- 

mos então a velha que viera primey 

ro com ellas, mas vimos hum mini- 

no que poderia j^r de noue até dez 

annos riquifsimamçnte veítido, &-çò 

húa hurfangaa douto na cabeca,quç 

he a modo de mitra,, mas fechada tot- 

da emrodafem abertura,nephúa,&; 

hua maça douro.-a modo;de.cetro 

polia ao ombro,o qual icm fazer ca* 

fo do Monuagarwiijnem dos.o.wis íi- 

nhores q ue aly «í'tau.ão,conioufo. em» 

baixador íó pela ?jú ao, ■& Jhe dífíe, a 

os peis da Binaigiaa do forno Cala- 

minhan cetro dos-Reys qtic gouor- 

nâo a terra, k>y dada noticia da tua 

chegada,tãoapraziudi a íuas orelhas, 

que com boca de rito te manda buf- 

car para em fua prefença leres ouuii- 

dodo que teu R-ey;lhe pede,a quém 

no ua nlente recebe :©a guarda d efe us 

frimos com amor de filho de íuas 

entranhas, paraque-fique poderoío 

/b b r e -fe u s in i migos'; & mecédoo das 

,porta5Ç>ara dentro co Monuagaruu 

iomeiãfe,& cos íise&fenhor-es que vk 

•raõ com ell e/oda-a outra mais gen*- 

te ficou de fora: o embaixadDC então 

vendoíe tão deíacompanhado dos 

;feus,-olhou tres vezes paratwis,defr 

contente ao que parecia no rcrftòij.O 

q u e entend e n d o o Mo n u a garmui.po t 

quem aly fe gouernaua tudo^ccoou 

ao Queicprj q«ç ;vinha huni^pouco 

detrás 
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detrás delle, que fizefle entrar os ef- 

trangeyros fomente,& abrindoíe ou- 

tra vcz as portas para efte effeito,co- 

meçarão de entrar os Bramaas, & 

nòs os Portuguefes, & de volta com 

noíco foy tanta a gente quecometeo 

a entrada, que os porteyros todos, q 

craõ mais de vinte, tiueraó aflaz de 

trabalho cm fechar as portas, dando 

muytas pancadas cos baftoes que ti- 

nbão nas mãos, & ferindo algus ho- 

xnés de muyto refpeito,fem auer cou 

iaquepúdeflè deter o Ímpeto defta 

enchente com tamanhas gritas & vo- 

zariacj metiao medo. Entrados nós 

deftas portas para dentro, paííamos 

pelo meyo de hum grade jardim fa- 

bricado com tão eftranhas & varias 

maneyrasdecoufas apraziueisaos o- 

lhos,que faltao palauras para o enca- 

recer, porque auia nelle muytas ruas 

fechadas co grades de prata, 8c muy- 

tas aruores de cheyros eftranhos,das 

quais nos difierao que erao por na^ 

tureza táo acomodadas ás luas do an 

no,que todo o tempo té flor & fruy- 

ta, & a fora ifto tanta diueríidade de 

rofás, & de outras muytas flores & 

buriinas,queo nulhordifto entendo 

que he dilsimulalo, pois íc não pode 

dizer o que pafla na verdade. Pelo 

meyo deite jardim andauão muytas 

molheres moças tnuyto fermofas & 

muyto bem vertidas, recreãdofe em 

muytòs paííatempos,aísi de bailos & 

dançai; muyto concertadas, como dè 

muficasde muyca'variedade de? in- 

flrumentos fuaues quafi ao noílò mo 

doyosq.uais tangiaocom tanto con- 

certo,^ táo íuaue armonia, qije não 

ço$s. de 

auia ninguém que não tiueíTe'hiuytff 

goftodelhe inclinaras orelhas;ou- 

trás eftauão affentadas, lanrando,# 

fazendo debuxos, 8c cordoes douro» 

outras jugando, & outras colhendo 

fruvtas para comerem,& tudo iftoco 

tanto primor & concerto,& com hi]3 

quietação taó honefta,graue, Ôc fei,e" 

ra,que nòs os noue hiamos como p3 

mados. Saydos defte jardim emquC 

o Monuagaruu quiz que o Emt>31' 

xador fe detiueífe algum tanto paf3 

ter em Peguu que cotar ao feu R*/' 

entramos nua antefala muyto grá<te 

que fe dezia Cutamuiiau, na qual d- 

tauãoaíTentadosmuytos capitas & 

fenhores,& algfis príncipes de muyc 

renda 8c de grandes eftados,que c0lTl 

certas cerimonias de coitefias rece" 

beraó efte Embaixador,mas não <]lie 

nenhum delles íe tiraíTe do lugareI11 

que eftaua. PaíTada efta cafa cbeSa* 

mos a htía porta onde eftauão fry5 

porteyros com maças de prata,&Fof 

ella entramos noutra caía riqui^1* 

mente fabricada, onde eftauao ^ 

laminhan em hum teatro de grafl 

mageftadevfechado em roda c° ^ À 

ordés de grades de prataj acópa0 

do de doze molheres muyto ^erlTl^5 

fas,<& riquiísimamente yzfoà&t 

quais eftauão das grades para ^cpí^ 

aííentadas nos degraos da tribu112' 

gendo em inftrumentos fuaues,a q j 

los duas canraoíto a reuezes,# eíUn.j 

do cima ondefua pefíòa eftauâje 

uàret dozç moças de noue até dez ^ 

nos cada híiaiaftentadas em jo? ^ 

ao redor delle,com maças pc£Jue ^ 

douro a modo de cetrbs, 8c hvf ^ 
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^eSUe o eítauã ãuanando, & embai- 

xjj>por tòdo o comprimento da caía 

ai'ão muytos homés velhos com 

^'tras douro nas cabeias,& veftidos 

e SL,c'moés &raudiuaas de cicins Sc 

j, ^fcos,com guarnições largas de 

„°, °uro,& com maças de prata aos 

r'«, 0S5 os quais todos podião fer 

J enca ou Í£tenta,& eííes eftauão to 

k°s encoftados ao lõgo das paredes, 

c^i coda a mais largura da caía ef- 

^ãoaíTentadas em alcatifas & tape- 

s l'icos muytas molheres moças 

P ^Vto aluas Sc muyto fermofas,que 

e8undoo eímo dos noífos, ferião 

l3is de duzentas. Eíla cafa,afsina 

^uilhofa fabrica delia, como na 

o ande ordem «Sc concerto de tudo o 

Jlenella auia, affirmo em verdade 

He reprefentaua hua tão rica,tão hó 

j a> tão extraordinaria magefta- 

a todos nos encheo de efpã- 

tal maneyra que ao proprio 

ij^aixador, tratando alguas vezes 

^ °>ouuimos dizer,fe me Deos le- 

a Pcguu,eunão direy nada diílo 

J ^ey,afsi pelo nao encriftecer,co- 

. por me nao terem conta de ho- 

que finjo couías a que íè não 

^ dar credito. 

CAT. CLXUII. 
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jepe maneyra este Embaixa- 

ao falaminhàn> da re- 

0 que lhe deuy &■ como nefla 

Celade fe pregou antigamente a 

ley Suangelica, 

10(5 

Ntrandoo Embaixa- 

dor nefta cafa,como te 

nho dito,acompanha- 

do dos quatro prínci- 

pes que o leuauão, fe 

proftrou cinco vezes no chão,fem ou 

íar de aleuantaros olhos para o Ca- 

Jaminhan,por acatamento notauel q 

que fe lhe tem, ate que o Monuaga- 

ruu lhe mandou que paífaíTe adian- 

te, & chegando junto da primeyra 

grade,fempre co rofto em terra, difc 

íe contra o Calaminhan em voz alta 

que todos ouuiraò: Asnuués do ár q 

recrcao os fruytos de que nos man- 

temos,tem diuulgado por toda a mo 

narchia do mundo a grande mage- 

ftade do teu poderio,pelo qual cubi- 

cando o meu Rey,como pérola rica, 

a tua amizade,fe te manda por mim 

em feu nome entregar por irmão 

verdadeyro, Sc com obediencia hon- 

rofa por razão de feres tu mais ve- 

lho,^ elle mais moço, Sc como a tal 

te manda eíta carta,por fer ajoya fu- 

prema do feu tifouro, em que íèus o« 

lhos mais fe deleitão por honra Sc 

gofto, que em fer fenhor dos Reys 

do Auaa,com toda a pedraria da fer- 

ra Faleu,& latir,Sc Pontau. O Cala- 

minhan com rofto graue & feuero 

lhe1refpondeo,eu aceito em mim ef- 

ta noua amizade, para em tudo.fatis 

fazer a teu Rey como a filho noua- 

mentenacido de minhas entranhas. 

As molheres então tocaraó de nouo 

feus inftrumentos como antesfazião, 

Sc féis delias dançarão com feys mi- 

ninos pequenos por eípaço de tres 

ou quatro credos, Sc apos eftes, dan.» 

çarao 

L. 



çarao feysmininas muyto pequenas 

com feys homcs dos mais velhos q 

cftauão na caiaque a todos nos pare- 

cco muyto bem. Acabado ifto ouue 

húa comedia reprçíentada por doze 

molhercs muyto fermoías Ôc muyto 

bem veí}idas,naqual veyo húa filha 

de hum Rey atraueflada na boca de 

hum peixe, que delpois aly em pub- 

lico perante todos toy engulida do 

meímo peixe, o que vendo as doze, 

fe foraÓ com muyta preíía ôc muy- 

tas lagrimas fugindo para húa hermi 

da que eftaua ao pé de húa ferra,dó- 

de tornarão com hum ermitão com- 

figo, o qual fazendo ao feu modo 

grandes oraçoés ao Quiay Patureu 

deos do mar,que mandaíle lançar a- 

quelle peixe na praya para fe dar fe- 

pultura aaquelladonzella conforme 

aos altos quilates da fua geração, lhe 

foy relpondido pelo meímo Quiay 

Patureu, que conuerteííèm aquellas 

doze donzellas feu pranto em mufi- 

ca (uaue ôc agradauel a íuas orelhas, 

& queclle mandaria ao mar q lan- 

çâffe logo o peixe fora, &lhoentre- 

garia morto em fuás mãos. li, vindo 

encáo leis míninos com coroas douro 

nas cabeças,& aias do mefmo,da ma- 

neyraque entre nós fepintão os An- 

jos,porem nus,íem couía nenhúa íõ- 

bre fy, le puferaõ de joelhos diante 

das doze,& lhe derão tres arpas, & 

tres violas, com outros algus inftru- 

mentos muíicos^, em que entrauão 

duas doçaynas;& lhes diíferaõ que o 

Quiay Patureu lhes mãdaua do Ceo 

da Lua aquelles caulanges para com 

clks adormetarem os peixes do mar, 

11 t> 
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ôc ferem ellas pela íuauidade dafw 

mufíca fatisfeitas em feu defejo. A5 

doze tomarão com grande cerimo- 

nia de cortefia os inílru mentos âtf 

mãos dos íèys mininos,&os tocarão, 

& cantarao a elles com húa armou'3 

tão trifl:e,& com tantas lagrimas,ql]C 

algus íenhores dos que eftauão na 

fa as derramaraó também, 3c cont'" 

nuando em fua muíica por efpaçoo1- 

quaíi meyo quarto de hora, vi^0 

íayr debaixo do mar o peixe cjuec0 

mera a filha do Rey,& afsi como 

uoado, pouco a pouco veyo moft0 

darem leco na praya onde as doZc 

da mufica eftauáo, ôc tudo ifto 

proprio& tanto ao natural que n"r 

guem ojulgaua por couía contf^j, 

tájfénão por verdadeyra, ôc a fora' 

to era feito com grandifsiino 

& aparato de muyta riqueza & Per 

feição. Húa das doze arrancandoeI1 

tão húa adaga de pedraria que tio" 

na cinta,efcalou com ella o peixe p0,: 

■húa ilharga, Ôc lhe tirou de dentro £ 

filha do Rey,a qual ao iom daqllC 

la mefmafoy beijara mão ao CWj. 

minhan,quecom grande honra a J 

Tentou junta comíígo. E efla m0<{^ 

deziaque era fuaiobrinha, filh* 

hum feu irmão: ôc todas aso.ut^ 

doze que reprefentarao a Far^a, 

filhas de principes ôc grandes ^ T. 

res, cujos pays & irmãos eftauão a; 

prelentes. Ouue também outras t^ 

ou quatro comedias ao modo ocl > 

reprefentadas por molheres moÇ 

muyto nobres com tanto appar3t^ 

primor,& riqueza,& com tanta p* ■ 

feição em tudo que os olhos 
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r
e)3Uaode ver mais. Iâ fobola tarde Embaixador cinco vezes, afsi a ver 

coufas de grande admiração como a 

ouuir a doutrina dos que pregauão, 

& de tudo o que aquy paíTou vi.o,<& 

ouuio,leuou hum volume de patra- 

nhas eferitas ao Rey dó Br,amaa,que 

defpois em Pegíi mandou que íe pre 

gafle nos púlpitos de todas as brallas 

do reyno, como inda oje íe faz, do 

qual eu trouxe o treflado a efte rey* 

no,que hú Florentino me pedio em- 

preitado^ qu.erendoo eu tornar a a* 

uer à mão, mo fez perdição, & o le- 

uou comfigo a Florença,&. o prefen- 

tou ao duque da Tofcana,o qual me 

çhfferão que o mandara imprimir co 

titulo de crenças nouás :da gentilida- 

de do cabo do inundo. Aquy hum 

dia nefte pagoeje o Embaixador, nua 

pratica que teue com hum dos gre- 

pos de que era amigo (porque natu- 

ralmente todos íaó bem inclinados, 

& caridoíoá no conuerfar & commu-r 

nicar cos eftrangeyros) lhepregun- 

tou quantos annos auia que o mun- 

do tora criado, ou íe tiuerao princi- 

pio eftas coufas que Deos nos mof- 

traua aos olhos claramente, como e- 

rao dia, noite, foi, lua, eftrellas, &as 

mais criaturas a que íe não íabia por 

tjatureza pay nem mãy donde pro- 

çedeííem^a que o grepo,confiado no 

feu faber mais que os outros que efc 

tauao àroda,lhe refpondeo,q quan- 

to ao mundo 8c as mais coufas em cj 

apontaua,a que por natijreza fe não 

fabia pay nem mãy,que pay & mãy 

tiueraó,inda que não palpaueis 8c vii 

fineis como as outras coufas,& que o 

mundo por ÍI não tipçra mais cria- 

da ò 

o" v vlv V vi ilidis* M.Ct 1UL 

e rcçolhco o Calaminhan para ou- 

tra caía de dentro acompanhado das 

j^lheres fomente, & todos os mais 

Cvierãoco Mpuagaruu,o qual tróu- 

e 0 Embaixador pela mão até a der 

^eyrafala,& aly fe defpidio delle, 

0 entregou ao Queytor, que o le- 

para fuacaíã, onde fempre pou- 

até fe tornar, que foraó trinta 8c 

0lls dias, em tpdos os quais foy bã- 

Ateado dos principais íenhores da 

C°rte com hum eílranho modo de 

PCrfeição & riqueza; 8c nós os íeus 

^bem fomos muyto bem proui-, 

de tudo.OjneceíTario em muyta 

^idancia, & eni todos eftesdias 

fempre muytos paíTatemposde 

jj.Carias,caças, & outros muytos de 

maneyras, 8c por toda a ci- 

8c ao redor delia vimos alguns 

god 

cios notaueis, 8c templos de pa- 

es fumptuoíifsimos, 8c de offici- 

s & obras muyto ricas, entre os 

| ais foy hum muyto mais nobre & 

c.>tUofo que todos os outros da 

j por nome Q_uiay Pimpocau, 

e°sdos enfermos, em que auia hfia 

J^nde íõmade facerdotes com ha- 

to„s pardos, 8c fuasaltirnas de da- 

r a co roxo/cbraçadas, como já dif- 

a^as vezes,a modo de êftolas, os 

ç 
!a's por ferem mais (abios que to- 

h°s°s outros das vinte & quatro íci- 

£ ^cfl:e império, trazem húa certa 

'Ul^cle cordoes amarellos, com q 

te cingidps,a que o vulgar da gé- 

^por grao fupremo de honra no- 

^ fapor Sigiputoés,que quer dizer 

0l)1és perfeitos, A efte templo foy o 



y>o que aquella que procedera da 

vontade do leu criador, a qual elle 

em hum cerco tempo determinado 

na lua mente diuina manifeftara aos 

moradores do Ceo que jâ antes eraó. 

E que fegundo o que diífo era efcri- 

to,auia oitenta & duas mil luas, & q 

âeícuberta a terra do lago das agoas, 

criara Deos nella hum fermoío jar- 

dim^em que puferao primevro ho- 

mem a que pòsnome Adaa,com íua 

moUierBazagom,aos quais dera por 

preceito, pelos meter em jugo de o* 

bediencia, que não tocaíTem na frui-' 

ta de húa aruoreque fe chamaua Hi- 

faforaó,porque.eíTa íò referuaua pa- 

ra fy,& comendo delia,gofíarião por 

caftigo deíla culpa, o rigor do acolite 

daíuajufíiça, a que perpetuamente 

ficaria obrigado com todos os mais 

quedecendeflfem d elle, E que vendo 

o grande Lupancoo, íerpe tragadera 

daconcaua funda da cafa do fumo, 

eftepreceito a que Deos fojeitara o 

homem por lhe dar merecimento no 

Ceo/e fora a fua molher, & lhe dif- 

íèra que comefie & conuidaííe feu 

marido,porque lhe afirmaua que em 

comendo ficarião ambos nâ íabedu- 

riamuyto mais excellentes do que 

Deos os criara,& liures daquella na- 

tureza pelada de que os compufera, 

com que num fó momenco feus cor- 

pos entrariaõ no Ceo. E que ouuin- 

do a Bazagom molher do Adaa ifto 

que lhe dezia oLupantoo,cubicando 

eftaexcellenciaque lhe elle punha 

diantc,comera da fruita,& fizera tarn 

bem comer feu m2rido, & que pelo 

goftodotriíle bocado ficaraó logo 

^Peregrinações de 

ambos Ibgeitos a pena de morte, Sc 

dór,& pobreza. E que vendo De°s 

a defobediencia deftes dous prima- 

res léus criados no mundo, cheyo ^ 

rigor de juftiça, os mandara lançar 

fora do jardim em que os pufera, & 

confirmaranelles as penalidades^7 

que os ameaçara. E que vendofe o 

Adaa ameaçado cogoílo da mor[£,> 

temendo que paílaíle ainda acíiaorc 

o açoute da diuina jufli^a, paílbu-l\l! 

efpaçode annosem continuas lagr|* 

mas,pelo qual lhe mandou Deos à' 

zer que leperíeueraíT^hi feu arrepef1' 

dimento qnanto" de fua parte 

lhe prorrietia perdão do íèu erro. v 

Embaixador, para quem era 

nouo iftoqíie ouuira a efl:egrepwj!e 

difie,certo que nunca el Rey meu lc" 

nhor ouuioCoufa como efta quea|0 

ra me dilíeíte^nemos facerdotes 

noífas braljas tal nos diííeraó, ncítt 

nos poem o premio de noíías ob^5 

em mais que em pofluyrmos riqlie'. 

zás & íaUdehefl;a vida, porque"^ 

pois da morte dizem que não h3 

lardão, mas que auerrios de aca^ 

todos como as alimárias doruat0' 

rando as vacas, que deípois de ta*** 

tas,pelo leite que nos dão,fe conue ^ 

tem em outras vacas do mar, & ^lI 

dos bugalhos dos feus olhos faern ^ 

pérolas quenellefe achaó. A ql,e f 

grepo,quali vamgloriandofe ^ 

tinhadito,reípódeo, nem ift° ^e£j," 

eu agora te quiz tratar por amiza ' 

te dirá ninguém neílá terra, íênao ^ 

for hum grepo muyto douto c°n\ 

eu íou. E olhando com efte 

prefumpçaó para os nouc <}ucC Q} 
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[lamos detrás do Embaixador ,nofdif 

c ^orrindoíe como mmiftro do de- 

^nio que era, & cuydando que o 

ter,amos nós na conta em que elle te 

'nna: ja que vofoutros por íèrdes e- 

ranoeyros,careceis da noticia delia 

Verdade, folgaria q me ouuiíTeis mais 

Vexes, para faberdes o como Deos 

^r|ou citas couíãs, & quanto lhe to- 

^ deuemos pelo benefício deita 

'riílÇaõ. Hum ennaodasda noíía có - 

)atlHia,chamado Gafpar de Meire- 

/^uerehdoíc moftrar nifto mais cu 

,0'° que os outros, deípois de lhe 

ar nome de todos as graças de- 

^*5,lhe. pedio licença para lhepre- 

algúas coufas que folgaria de 

, bcr delle,a q o grepo fe abrio muy- 

^'zcndo, que leuaria niffo muyto 

° ^porque do homem diícreto ôc 

riolo era preguntar para faber, & 

,0,Bnorante ouuir lem faber refpô- 

t1, O Gaípar de Meirelez lhe pre<- 

ç,ntou então, fe defpois que Deos 

. *ra todas aquellas coufas de que 

^ tratado, obrara mais na terra 

{ §
l)3sobras de juftiça ou de miferi- 

ld'â,& elle diííèque fy,porque cia 

v c'taua que nunca no homem dei- 

Ur* de aiier culpas para fe caftigaré, 

em Deos faltara vontade para 

lç
,ls perdoar. Eque multiplicando- 

J?ek corrupção da natureza os pec 

^ 05 dos homes no mundo, alagara 

^.^stoda a terra, com madar âs nu- 

]j 0 Ceoque choueíTem lobre el- 

afogaíTemtodaacouíã viuaque 

1 ^ouueíTe,1 & fe faluara fomente 

^jufto comilia familia qije Deos 

% 

^odar a recolher nua grande caía 

depao,do qual defpois procederão 

todos os outros que habitão a terra. 

Onofib lhe tornou a preguntar, íe 

defpois deftc caftrgo dera Deos ou- 

tro algum,& refpondeo, que geral ne 

nhum outro que foffe femclhante a 

efte,mas que em particular caíliga- 

ua continuamente a todos, alsiaos 

reynos&aos pouos com guerras & 

fomes,como aos homescom aflições, 

trabalhos, & doenças, & fobre tudo 

com pobreza,que era o remate de to 

dos os males, b .tornado a preguntar 

fe tinhão elperança que Deos em al- 

gum tempo íe aplacafle, para os ho- 

mes a poderem também ter de en- 

trarem no Ceo, dilk que o nãofabia, 

mas que claro eftaua, & de fè fe po- 

dia crer,que afsi como Deos era bem 

infinito, le auia de inclinar aos beés 

que os homes por feu amor & por 

feu reípeito fizeíTemna terra. Epre- 

guntandolhe também, fe ouuira di- 

zer ou achara eícritoque delpoisde 

paííadas aquellas coufas de que tinha 

tratâdojvjeifè algum homem ao mu- 

do,o qual morrendo morte de Cruz 

íatisfizefie a Deos por todos o£ ho- 

mes, ou fe auia entre elles algúa noti- 

cia difto,reípondeo : ninguém pode 

fatisfazer perfeitamente a Deos fe 

nao o mefmo Deos, ainda que ouue 

ja no mundo homes fantos & virtuo 

íbs que iatisfizeraó por fy, & por al- 

gíis leus amigos, como os deofes das 

noífas varelas,íegundo o q os grepos 

nos certificao diífo: mas auer hum 

foque latisíizeíTe por todos, nao te- 

mos ategora nénhúa noticia diflb, ne 

pode fer criar a terra por fy em pe- 

dreyra 

L. 
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dreyra tão baixa ruby de tão altos 

quilates. Ainda que ja iíío fe certifi- 

cou neíla terra antigamente pelo di • 

to de hum homem chamado Ioaó q 

veyo ter a efta cidade, do qualíe ef- 

creuequecra homem fanto,&que 

fora difcipulo doutro que íe chama- 

ua Tome Modcliar,criado de Deos, 

que os naturais de Dumclee tinhaõ 

morto,porque pregaua publicamen» 

te que Deos fe fizera homem,& mor 

rera poios homés,coufa que nefta ter 

ra fez tamanho abalo em toda a gen- 

te,que muytoscreraó ícriílo verda- 

de; & outros a maneyra de contraba- 

do,por excitação dos grepos da ley 

do Quiay Figrau deos dos atamos 

do foi,lhe reprouauão o que dezia, 

pelo qualfoy defterrado defta cida- 

de para o Sauady reyno dos Bra- 

maas,& dahy pelo mefmo cafo o foy 

para a cidade de Digum, onde foy 

morto, por caufa que pregaua diílo 

publicamente, que era certificar que 

D eos fe fizera homem, & íe puíera 

na Cruz pelos homés. AqueoGaf- 

par de Meirelez,& nòs todos com el 

íe diíTemos,que tudo aquillo que a- 

quelle homcacjuy pregara, era íem 

falta a verdadeyra verdade; de que 

o grepo com todos os mais que eira- 

uão com elle fez tamanho caio, que 

pofto em joelhos com asmãosleuan 

tadas,&os olhos no Ceo diííè com 

muytas lagrimas: A ty Deos & Se- 

nhor,de cuja fermofura & bondade 

faò teftemunha os Ceos com as íiias 

eftrellas peço de todo meu coração q 

permittas que em noflos tempos che 

gue a hora em que as gentes do mú« 

do te dem graças por tamanha roer' 

ce. Pa(Tadas eftas coufas, & outras 

muytas a efte modo de que fe pude- 

ra dar relação,fe na minha alçada & 

engenho coubera podelas aquy el" 

creuer,o Embaixador fe defpidio 

fte grepo com muytas palauras de 

corteíia,de que não faó entre fy na" 

da auarentos, porque defta maneV^ 

cuítumão a fe tratarem ordinária1"*1*' 

te hus aos outros, 

k ' $ * * f f i t * » wl * • • • 

CAT. CLXV. 

Sm que fe dà larga informação Ac 

He império do Q<ilaminban} & â 

gua do reyno de Teguu, & 

dos TSramaas. 

Endo ja 'paífado 

mês defpois qne 

gamos a efta cida 

dcTimplao ojide eíl^ 

^ tao eftaua a corte, ^ 

querendo o Embaixador a rCV°^, 

da fua embaixada, lhe foy conce 

do fallar ao Calaminhan,que o feC ^ 

beo com moftras de bom fert,kra? 

te,& lhe fez gafalhado, & defp°is ^ 

tratar breuemente com elle do fl 

gocio a que vinha,o remeteo ao i ^ 

uagaruu,que era,como ja difle,o ^ 

premo no gouerno do reyno, & 

coufas da guerra,por quem ef}cSp(ie 

pachos ordinariamente corriao. £ 

lhe deu a repoíta do Calaminhjí" ^ 

companhada de hum rico Pr £ ^ 

em retorno do que o R:ey 0 

maa lhe mandara, & lhe efere ^ 

húa carta que dezia aísi. Braço ^ 
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^ nouamente pegado por 

Cos em meu corpo, cuja carne-fica 

Pl0priamente em mim como a de 

^l!alc|ueí-irmaó meti por efta noua li 

•,ll& amizade que te concedo, eu o 

Vh; 

í! 

;u' Guimião ienhor dasvinte & 

^tc coroas dos montes da terra,erda 

aspor legitima iucceííaò do fenhor 

(lllc punha íetis peis na minha cabe- 

^c'c vinte & dotis meies a efta par- 

>P°rque tãtos ha q de mim íè apar- 

11 para mais me não ver,pela íanti- 

^Cacaõ em q fua alma agora eftá po- 

^goftando dafuaue quentura dos 

,y°s do Sol, vy a tua carta ás cinco 

fanecas da oitaua lúa do anno, a q 

Medito de verdodeyro irmão1& 

- a tal aceito em mim o partido 

jítTle cometes,& me obrigo a ce fazer 

'llres «is entradas ambas do Sauady, 

I ac]iem temor dagcteSiame pof- 

tj '
er Rey do Auaa,como na tua car 

pedes, & quãto âs mais condi- 

as apõtadas de fora em q o teu Em 

tjj'^uior me tocou, eu refpòderey a 

t 
lspelo meu q logo daquy manda* 

(^'Pâra em meu nome concluyr co 

Clfo no gofto q moftra? de fazeres 

^Crr^ a.teus inimigos. Dada efta car 

d a° ^baixador,filie íe partio logo 

corte aos três de Nouebro do 

f.']° 1546. acompanhado dalgús 

^ l0resq por mandado do Calami- 

'^foraócom elle ate hum lugar 

j.'c'e dezià Bidor, onde por dei pi- 

te 

antes que trate do caminho que 

he deraò hum grande banque 

^ sigilas peças para fua peífoa.Po 

b fll°s daquy para Pegú, onde el 

eydo Bramaa então refidia, me 

' 2o 9 

pareceo coiíeniente & neceílario dar 

informaçao dalgíias couías q vimos 

nefta terra; o qual íarey com a ma'- 

yor breoidade que puder, como fiz 

em todas as outras couías de q tenho 

^ratado, porque íe ouuera detratar 

particularmente dc tudo o que vy Ôc 

-paíTey,aísi nefte império como nos 

mais reynos em q me achey nefta mi 

nha triíte & trabalhola peregrinação 

ouueramiller outro volume muyto 

mayor q cfte, Sc outro laber, habili- 

dade Sc engenho muyto acima doq 

em mim ha, o qual eu conheço por 

muyto baixo Sc muito groííeyro,co- 

mo ja muitas vezes tenho dito Sc có- 

feííado. Maspornaó fícaré detodo 

efeondidas coufas tão notaueis,direy 

aquillo q minha rudeza me enllnar. 

O reyho de Pegíi tem de cofta cento 

Sc quaréta legoas, a qual eftâ em dc- 

zafleis grãos da banda do Sul,& pelo 

âmago do fertaó ao rumo de Leite, 

te cento Sc trinta legoas, por cima do 

qual eftâ cingido de hiia grande fai- 

xa de terra por nome Panguaísirau, 

em que habita a nação Bramaa,que 

tem oiceta legoas de largo, Sc duzétas 

dc comprido, cuja monarchia foy ari 

t-igamente toda hu fò reyno,& agorj 

o não hc,porq eftá diuidida em treze 

eftadosdefenhores que felcuãtarao 

com elles,matando primeyro o Rey 

com peçonha em hú banquete q lhe 

deraõ na cidade Cháleu, fegundofe 

conta nas luas hiftorias. Dos quais 

treze eftados os onze faò ja fenhorea- 

dos de outras nações, q por diftancia 

doutra maior terra cingem por cima 

toda efta corda dos Bramas, na qual 

DD habitaó 
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habitão dous grandes Emperadore?, de agoa muyto acomodados aos go- 

híi por nome Siammon, Sc outro eíle 

Calaminhan, do qual agora determi 

no de tratar fométe.O império Sc le- 

nhorio defte príncipe fe affirma q té 

mais de 300. legoas, aísi de largo co- 

mo de cóprido,em q antigamete 011- 

uc 27. reynos,porem a lingoa era to- 

da híia como inda agora he. Neíle 

império vimosmuycas cidades muy 

to populofas,ricas,Sc abaftadas de to- 

dos os mãtimentos de carnes, pefea- 

dos dos rios,trigos, legumes, arrozes, 

ortaliças,vinhos,& fruitas,& tudo if- 

to em tãta quatidade, cj nao fe pode 

encarecer quato he razão. A metro- 

poli de todas eftas cidades he cfta de 

Timplão,na qual o mais do tepo reíi- 

deefte Emperador Calaminhan cò 

toda lua-corte. Toda ao cóprido eftà 

íituada ao lógo de híi grade rio cha- 

mado Pituy,frequentado de infinitas 

embarcações de remo. He toda em 

roda cercada de dous terraplenos de 

cantaria muyto forte,com fuascauas 

largas por fora, & em todas as portas 

tem caílellos có torres muvto aítas,a 
* * 

qual nosaffirmarão algus mercado- 

res a q o pregútamos q tinha quatro 

ectos mil fogos, onde a mayor parte 

de todas as cafas he de hum até dous 

fobrados, & algúas delias de muyto 

curto & riqueza,principalmete as dos 

mercadores Sc da gente nobre,a fora 

os apofétos dos íenhores q eítáo fepa 

rados por íí dentro de cercas muyto 

grades,có terreyros de feus paííatem 

pos, & nas entradas delles arcos ao 

modo da China, & có jardins Sc pu- 

mares de muitas aruores,& có tãques 

ítos & delicias da vida a q eíta gent^ 

he muyto inclinada. CertJhcaraóIl0S 

mais q dos muros a detro & p°r 1 

húa legoa ao redor deíla cidade au'* 

sòoo.caías deleus pagodes,& 

deftas em que nos entramos era0.te 

pios muyto fumptuofos, Sc de o 

muyto prima Sc rica, porem os m 

delles pela mayor parte íãó caíaspc 

quenas ao modo de ermidas. Seg 

eftes pouos vince Sc quatro fei^5 

diíFerentcs ooinioes,nas quais ha t 

variedade &confuíaó de erronia5 ^ 

preceitos diabolicos, principal^ / 

nos facrifícios de Tangue de q vla0> 

he cípato ou li 111 os, quito mais\c ' 

como nós alguas vezes vim°s , 

diasíolénes dos íeiís teriuoos, 01 ^ 

mayor Sc a mais frequetada íe,cfl , 

todas he a de húidolo,deqjà^z^ 

çao muytas vezes,q íè chama Qu l 

Frigau,Deos dos atamos do fo^P0^ 

efte he o em que crè, Sc o ql,e a. -} 

o Calaminhan,Sc todos os PrinClj^c< 

íenhores do reyno,cujos grePoS'^L)s 

nigrepos^ «Sc taiagrepos, q íaó os ^ 

íacerdotes,faó também rnuyt°lljC5 

honrados q todos os outros, 

dopouoem reputação de ^nroS' 0 

feus mayorais,a q por grao ^l1Pre
enl 

çhamão Cabizondos,nao con."cC Ct 

molheres,fegundo le delles P ^pes 

Mas para effeituarem os Teus ^ 

Sc íenfuais apetites não lhe 

uençoés diabólicas,mais para e ^ 

rarem q paraíe dar noticia cie 

poriíío me pareceo couía deu 

neceílària paííar por tilas com ^ ^ 

cio, porq laò coulmétcindig^ s 

A 

) í/ l,- 
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l'ngoas &das orelhas Chriftãs. Vi- juntamente muyto venerado, & traz 

niostãbem nas feiras ordinarias dei- 

^cidadejaq elles chamão Chandeu- 

todas as coufas quantas a terra 

J"Ua)& alédiíTomuyto íerro,aco,chíí- 

JVftanhojCobre,latão,falitre,enxo- 

re>azougue,vermelhão,mel, cera, a-« 

Çllcar,lacre, beijoim, feda, roupas de 

^"ytas maneyras,pimenta, gégiure, 

Candla, linho, algodão,pedrahume, 

tltlcal>anjl, alaqueca, crirtal, canfora, 

^ i zc r e, m aífi m,ca n afirt o 1 a, reubar- 

°>íreuite, efeamonea, azeure, partel, 

fnceriço,pucho,cochonilha,roçama- 

,1a açafrão,cacho, mirra., porcellana 

^iísima,ouro,prata,rubis,diaman- 

tes> efmeraldas, ^afiras, & todas as 

^is coufas a que íe pode pór nome, 

etíl tão fobeja quantidade q he mais 

Ni r- r 
a le ver que para le contar, porq 

> deixara de trazer duuida.As mo- 

eres comummente íaó mnyto al- 

& nuiy to fermofas, mas o q lhes 

, ai"jiayor lurtro he ferem mnyto bé 

P c'lriadas,cartas,caridofas,& mauio- 

as< Osfacerdotes comuns de todas 

. Vlnte & quatro ieitas, de que neftc 

Jpperio ha muyto grande quantia 

Mandão veftidos de amarello co- 

0 os Roolins de Pegu,com fuás al- 

v 'fias fobraçadasa modo de eftolas. 

a° ha moeda de prata nem de ou- 

°. mas por pefo de cates,taeis, maa- 

s» ôc conderins fe negocea toda a 

ereancia, A corte defte Emperador 

a'aminhan he muvto rica, & de 

pnte muyto polida. Ha nellamuy- 

s príncipes & fenhores de muyta 

^nda & eftac^0, E,lle em fy he muy- 

leuido, em grande maneyra, & 

na íua corte muytos capitaens de gé- 

te eftrangevra,. a que dâgroíTos or- 

denados. Affirmarão aefte Embai- 

xador que ha continuamente nefta 

cidade onde he a corte, de íeíTenta 

mil de cauallo para cima, & dez mil 

elifantes- A gete nobre trataíè muy- 

to limpa & honradamente, com fer- 

uiços de baixellas de prata, & alguas 

vezes douro, ôc a gente comum, de 

porcellana,& de latão,Vertem citins, 

damafeos, & tafíciras da Perfia, & 

nos inuernos roupas forradas de mar 

tas. Não cemna fua juftiça autornê 

reo,nem cuftumao obrigar por libei- 

lo, mas os capitaens das quadrilhas 

determinão verbalmente todas as 

duuidas do pouo miúdo. E íè a caio 

ertas duuidas faó entre pefloas de 

mayor qualidade , trataoíé perante 

rcligioíos que para iíío ertao depu- 

tados em certas caías,dos quais a mo- 

do de appellação vão os ncgocios ao 

Queitor dajuftiça,que he oRegedor 

delia,do qual não ha appellação nem 

agrauo,por muyto graue ôc impor- 

tante que o caio íeja. Tem a monar- 

chia dertes vinte 3c íete rcvnos íete- 

centas comarcas a razão de vinte íeis 

3orreyno,cm cada húa das quais té 

eu capitão querefide na cidade ou 

villaque he cabeçada comarca, os 

quais todos tem o poder igual, né híí 

na íua comarca tem mais poder que 

o outro na fua. Cada hu dertes capi- 

taés he obrigado e cada hua das luas 

a fazer reííenha geral da gente que 

pelo Vagaruu lhe he taxada, que Ião 

a cada capitania dous mil depc,& 

DDi quinhen- 
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quinhentos de cauallo,& oitenta eli- 

fantes de peleja,& deites elifantes híí 

fe intitula do nome davilla ou da ci- 

dade,^ he cabeça da mefma cornar* 

caj de modo que feita a conta porju- 

to da gente Ôc elifantes deitas íetece- 

tas capiranias das comarcas, vem a 

fer húcõto& íetecentos ôc cinquen- 

ta mil homés, dos quais os trezentos 

& cinqueta mil (aó de cauallo,& cin- 

quenta ôc íeis mil elifantes. E por fe- 

rem elles neíta terra tantos em tama- 

nho numero,fe veyo eíte Emperador 

a intitular,íenhor da força bruta dos 

elifantes da terra. O rendimento dos 

direytos reais, que lá fe chama do 

preço do cetro,com todas as minas, 

chega a vinte contos douro, a fora os 

feruiços que lhe fazem os príncipes, 

capitaés,& fenhores, que andáo por 

íy feparados em outra folha,que tam 

be n he húa muyto grande quanti- 

dade, de que por diítribuição fe re- 

parte com todos conforme ao que 

cada hum merece. Tem neíta terra 

muyta valia as pérolas,o ambre, Ôc o 

faljpor ferem coufas que fe criao no 

mar, que he muyto diítante deita ci- 

dade, mas de todas as outras couíàs 

ha nella muyto grande abundancia. 

A terra em ly he muyto fadia & de 

de bós ares, Ôc agoas. Quando efpir- 

rão fazem o final da Cruz como nos, 

& dizem, Quiay doo fam rorpy, que 

quer dizer,o Deos daverdade he tres 

& hum. Pelo que parece, como jâ a- 

tras fica dito,que teue eíta gente al- 

gua noticia da nofía ley Euange- 

lica que he fomente a ver- 

dadeyra. 

CAT. clxvi. 

Do caminho quefilemos ate dcl' 

dadede Tauel^ da diuerfi'd* 

de de gentes ç> nações QM 

nella vimos. 

Artidos nós ao 

dia deita villa de Bi" 

dor, feguimos n0-'3 

derrota por eíte gr*1)* 

de rio de Pituy ^1" 

xo,& no mefmo dia fomos dormi1,5 

húa abadia da ley do Quiay 

deos dos caiados, fituada à boj^1'1 

agoa,emhum e/campado degran 

âruoredo,& de edifícios muyto tlcoh 

na qual o Embaixador foy bem ag3 

falhado do Cabizondo & talagrcp^ 

delia,& continuando daquy pofn° 

fas jornadas mais fete dias,chegarn^ 

a húa cidade por nome Pauel, 011 

eítiuemos tres dias prouendo &scíú 

barcaçoes do que lhe era neceífa,!C^ 

& o Embaixador coprou muyws F 

ças ricas, Ôc brincos da China q 

fe vendião muyto baratos, em ^cíl 

trou grande quantidade de almi^c > 

porcellanas finas, feda,retrós,&pe 

de arminhos,& outras doutras m^ 

tas fortes q neíta terra íe 

inuernos poríer fria,as quais 

fe trazé por detro do íertão em cí 

las de elifátes,& badas de terras m 

to diftãtes,fegúdo o q aquy n°sC° 

rao algus mercadores,os quais n°s ^ 

ferão q eráo de húa prouincia ql,c 

chamaua Friucaranjaa,alem ^ 

habitauao huns pouos con\clL!Cnl^- 

nhão continua gueria que íe 



Fernão Mendez Tinto. 2 a 

uo Calogés, & Fungaos, gentes ba- banazas,&q a gente dacjlla terra fa* 

zia nelles muytas entradas nas cornar 

cas doutras naçóens cÔ q tinhao coti- 

nua guerra,& algtlâs delias lhe paga* 

irão pareas era íal q mais cílimauao q 

tudo,pelo não auer íènao daly muy- 

to longe. Falamos também com ou- 

tros que le chamauão Bumioens, de 

huas (erras muyto altas de pedreyras 

de pedra hume,& lacre, 8c paftel pa- 

ra tintas. Deita nação vimos híia ca- 
> # ' 

fila de mais de dons mil boys com 

íuas albardas cjuaíi ao nolTo modo. 

ias.& muytògrades frecheyros, que 

!eríl as patas dos peis redondas como 

°'s>mas cò dedos 8c vnhas, & tudo 

j^ais como os outros homens, tiran 

as mãos,que as tem muyto cabcl- 
do 

lud 

çi'Ue 

4 

Os homens fao de natureza 

yeis & mal inclinados, 8c nas co- 

ltas embaixo quafi na reigada dos ló 

tem híilobinho como dous pu- 

0si& q habitauáo em Imas íerras 

muyto altas & aiperas, q em alguas 

Ns te couas tão fuda.s, q em algúãs 

^s por noites de inuerno íeôu>- 

gemidos & vozes muyto ejpã> 

E ale deíles pouos auia outros 

ífe dezião Calouhos)&Timpates,& 

outros de terra ainda muyto 

?aisapartada,chamados Oqueus & 

agores, os quais fe fuftentauão de 

pipiais filueftres q caçauao, 8c os co- 

111ãocrus,& de toda a duerlidade de 

^!r»iaisimmudoscomo íaò lagartos, 

i 0S>& cobras q auia na terra, 8c q 

t 
icaça de animais íilueftrcs fazião 

^gados em outros animais do ta- 

a&ho de cauallos,q tem tres cornos 

^'pótasno meyo da tefta, 8c os peis 

^ mãos muyto curtos & grofios,&: 

^ ^ey0 do lôbo tem hua ordem de 

Nhos com q feriao q-uãdo íe aíía- 

aUâo,ôc todo o mais corpo he con» 

^ da còr de hu íardão,& no peí- 

em lugar de coma, te outros eí« 

j!lnhos muyto mais cópridos 8c gr°l- 

°s S °s do lobo, 8c nos encõtros dos 

^oros tc húas aias curtas como per 

p^tiasde peixe,có q dizem q voão a 

^fteyra de lalto 25. & 50. paííos, os 

Ws animais dezião q fe chamauão 

Eíícs erao todos homens grandes 

có as barbas 8c os olhos como Chins. 

Vimos outra nação de homens muy 

to ri;yuos,& algúscom algilas íardas, 

&muyto barbaçndos, & tiivhaó as 

orelhas 8c os narizes furados, & nos 

buracos híis renites douro como col- 

chetes,eíles íe chamauão Ginaíógaos 

8c a prouincia donde erão naturais, 

Surobaíoy, os quais por dentro dos 

montes dos Lauhos confínao co lago 

do Chiammay, 8c deites huns andão 

veííidos de pelles em cabel!o> 8c ou- 

tros de pelles elcodadâs, 8c andão 

defcalcos, &com as cabeias ícmpre 

defeuben as. Eíles,nos dezião alguns 

mercadores, que erão comummente 

muyto ricos,& que não tinhão entre 

ly mais que fomente prata, porem 

d cila muy ta cm grande quantidade. 

Também falamos com outros q fe 

chamão Tuparoens, gente baça, & 

bé inclinada,mas muyto comedores, 

8c em eftremo dados âs delicias da 

carne 8c da gula. Defta gente fomos 

muytomilhor agafalhados quedas 

outras nações, porq os mais dos dias 

- ~ DD 5 n°! 
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nos banqueteauão.E porcj num ban- 

quete deites em q todos os noue nos 

achamos co Embaixador, hú dos nof 

fospor nome Fracifco Te mudo, lhes 

fez veotagemno beber,quafi injuria- 

dos diftOjôc auendoo por muyto grã 

de afronta,fizerão p banquete mais 

comprido,para reílauraré lua honra, 

porem o Portuguez fe deu tal manha 

co vinte delles q então eftauáo â me- 

fa,q todos ficarão deitados àcofta,& 

elle ficou muyto inteyro. E deípois 

cj tornarão emfeu acordo, o Sapuou 

cj era o capitão delles,em cuja cafa fc 

dera o banquete,mandou chamar to 

dos os feus,que feriao de trezétos ho* 

mes para cima,& podo o Portuguez, 

muyto em q lhe pês encima de hu e- 

lifante, o leuarão por toda a cidade 

acópanhado de infinita géte,có muy 

tostãgeres de trõbetas,&atãbores,&f' 

de outros inftrumétos,& o capitão,& 

o Embaixador,& nós cõ todos os Bra 

maas detrás delle a pè co ramos nas 

mãos, & dous homes a cauallo q em 

vozes muyto altas hião dizendo, lou- 

uay gétes cõ alegria os rayos q pro- 

cede do meyo do fol,qhe odeosque 

nos cria os noífos arrozes,por vos che 

gar a tepo q videis em voíía terra hu 

home tão íanto q bebendo mais que 

quantos naceraõ no mundo, derru- 

bou as principais vinte cabeças da 

nolfa quadrilha, para íua fama íer 

augmentada em todos os dias,a que 

toda a turbamulta de q hia acompa- 

nhado daua hua tamanha grita q me 

tia medo, E chegando cõ eftaordé a 

caía do Embaixador onde pouíaua- 

mos, o decerao com cerimonias de 

açoes de 

muyta hõra,& poftos em joelhos, o 

entregarão ao Embaixador,enconlc 

dandolhe muyto que o ciueíTca*í 

por diante em conta de íanto, ou 

filho de algum grande Rey,p°rcl^ 

não podia deixar de o íer, ja q 

lhe dera tamanho dom de riqueza 

& tirando por todos hum Pct'torj°e' 

lhe 'ajuntaraõ logo aly paífente 

duzentos taeis em barras de Pr^ 

lhe deraó, por afsi íèr cuftume ^ 

naçaó,& nos dias que aquymais 

tiuemos,íempre foy vifitado co & J 

tos preíèntes, & peças de feda co&° 

offerta que íè daua a fanto,no 0 

Jenne da íua inuocaçaõ. .-Falamos t 

quy mais com outros homés br#0^' 

quefe dezião Pauileus, muyto a 

cheyros,& grandes caualgadores,| 

ftidos de queimoés-de feda como ^ 

poés,& comiao cõ paos como y11, 

DiíTéraónos eftes q a fua terra fe c 

maua Binagorém, q diftauadeíte 

zentas leeoas pelo rio acima, t 

? ■ efl1 

craziao de veniaga muyto ourf 

pó, como o de Menancabo & 1 ^ 

C,amatra, aguila, lacre, a^rnlZja! 

eílanho, cobre, íeda, & cera,que ^ 

uão a troco de pimenta,gengi111^' 

& vinhos de arroz. As molheres 

ftes q aly vimos,faó muyto 

trataofcmilhor q todas as 0UtI?Lerti 

quellas partes, & geralmete íao , 

acondiçoadas & caridofas. E PJ^ 

tadolhe nos q ley era a íua,& <1} 

adorauão, nos diíTerão q o ícu < 

era o fol,& o Ceo,& as eftrelM , 

delles lhes vinhaó por c^njunlC^rí3, 

íanta,osbeés que poíTuyaóoa t, 

& q a alma do homem era ofo eg ^ 
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e acábaua na morte do corpo,& def 

P°,s atidaua no ar de miftura com as 

JllHics,até que fe derretia em agoa,& 

' °rnana a morrer na terra, aísi como 

a'Ucs fizera o corpo. E dcíles deiati- 

°sflos diífèraó outros muytos cjue 

c niuyto para pafmar ver a confu- 

a° & cegueyra deftcs miferaucis, ôc 

11111 yto para dar continuamente gra- 

>as a Deos aquelle a quem elle quiz 

a2cr nierce-de o liutar delias. Alsi 

*llle pela variedade de nações incog- 

^tas que aquy vimos, fe pode muy* 

^^mcollegir, que nefta Monar- 

ca do mundo ha ainda muytas ter- 

r:[s Sl»e nao faò deíeubertas,nem co- 

n ácidas de nós. 

1 T2 

d 

QAT. QLXVII. 

f/: 

0 mais caminho que filemos ate 

''tgarmosaTegu onde eslaua o 

do TSrmaa, c> da morte 

do Ttyolim de Mounaj. 

Ontinuando noíío ca- 

minho deita cidade 

de Pauel,logo ao ou- 

tro dia defpois q fay- 

_ mos delia fomos ter a 

llla aldeã q fe chamauaLunçor, cer-« 

Cada em roda em diftacia de mais de 

|fcs legòas de aruores de beijoim, q 

aSl,y fe leua de carregado para o 

íçynode Pegu &de Siáo. Daquy na- 

damos por efte grande rio abaixo 

j aiá rioue dias, vendo ao longo del- 

^uytas Sc muyto nobres cidades 

' P°uoaçoes de muytas fortes,& che 

Pilosa outro rioq fe dezia Vétrau, 

pelo qual fizemos nofTa viagem até 

Penauchim,primeyr©lugardo reynó 

Iangumaa,onde efte Emhaixador re- 

giftou as embarcações có toda a géte 

ciue leuaua nelIas,por ler afsi cuftume 

aquella terra. E partidos daquy fo- 

mos dormir aos Raudites, que eraõ 

duas fortalezas do principe de Pan- 

canor. E d a 1 y a cinco dias fomos ter 

a húa grande cidade por nome Ma- 

gadaleu,que he a terra donde vem o 

lacre ter a Martauão, cujo principe 

ao tempo que aquy chegamos deu 

rnofira ao. Embaixador de húa reffe- 

nha geral clegente que fazia contra 

o Rey dos Lauhos, com quem efia- 

ua de guerra, por lhe mandar enjei- 

tar húa filha lua có q auia tres annos 

q era cafado,& fe calar cò húa man- 

ceba de q antes tiuera hum fiiho>o 

qual legitimara, & o fizera herdeyró 

do reyno,tirado o direyto delle a hú 

leu neto filho defta lua filha. Daquy 

jèguimos nofío caminho por hum e- 

fteyroq fe dezia Madur, mais cinco 

dias,& chegamos a húa aldea por no 

me Mouchcl,primeyro lugar do rey- 

no de Pegu,no qual hú ladrão muyto 

afamado por nome Chalagonim, q 

ahy andaua ao falto có trinta feroos 

bé cócertados,& có boa gete, nos co- 

meteo húa noite,& pelejando có nof 

co ate quaii a menham,nos tratou de 

tal maneyra,q a nos fazer Deos muy 

ta merce efeapamosda briga có per- 

da de cinco embarcações das doze q 

trazíamos, & morte de céto & oiteta 

homés da nolTa parte,em q entraraó 

dous Portuguef.es, &c o Embaixador 

ficou có hú braço cortado,& có duas 

DD4 frecha- 



frechadas, de que efieue â morte, & 

nós com todos os mais muyto feri- 

dos,& o prefenteque o Calaminhan 

mandaua,que valia mais de cem mil 

cruzados,foy tomado có outra muy 

ta fazenda rica que vinha nas cinco 

embarcações,& defta maneyra che- 

gamos dahy a tres dias á cidade de 

Martauão deílroçados & roubados, 

ôc com a mayor & milhor parte da 

genre morta. O Embaixador auiíou 

logo daquy o Rey do Bramaa por 

húa carta lua,& lhe deu conta de tu- 

do o que lhe íocedera, afsi na viagc 

como nefte defaftre, ôc el Rey pro- 

uco logo niiío,mandando com muy 

raprelteza húa armada de cento & 

vinte feroos com gente muyto efco- 

Ihida, em que foraò cem Portugue- 

ses,a qual foy em bufca deíle ladraó, 

& quando lâ chegou, tinha elle ja os 

trinta íèroos com que nos cometera 

varados em terra, & elle com todos 

os 1 eus eítaua metido em húa forta- 

leza a qual tinha cheya de muytas 

prefas que tinha feitas em muytos 

pouos de todas aquellas comarcas. 

Os noíTos puleraó logo cerco á for- 

taleza^ no primeyro afíalto que lhe 

derão a entrarão com morte de al- 

gúsBramaas, Sc de hum só Portu- 

guez.mas muytos ficarão feridos de 

f rechadas,de que em poucos dias fo- 

raò faõs lèm perigo nem aleijão de 

nenhum delleSí& entrada a fortale- 

za, toda a gente delia foy metida á 

elpada lem le dar vida mais que ao 

ladraó,& a cento ôc viute homês de 

fiia companhia, os quais trouxeraõ 

viuos ao Rey do Bramaa, o qual na 

*Pcngnnâçocs de • 

cidade de Pegu mandou a todos la- 

çar aos elifantes,que em pouco eípA' 

ço os esborracharaó ôc fizeraó 

muytos pedaços. E neíla ida queíc 

fez íobre efte ladraó iocedeo bé ao$ 

Portugueíes,ptírque todos vieraóile 

là muyto nco^em que ouue cínco otí 

íeys a que dizem que couberaó ern 

nsrf** n Qr * ffinríl ffll' parte a vinte Ôc cinco ôc a trinta ro> 

cruzados a cada hum, ôc aos pior li* 

urados a dous ôc a tres mil. Del}"3'5 

que o Embaixador aquy em Marta* 

uãoconualeceo das feridas que ou- 

ucra na briga,le partio para a cidade 

dePegíi,onde naquelle tempo,com0 

atras fica dito, o Rey do Bramaa rc* 

íidia com toda fua corte,o qual íab^' 

do da fua chegada, ôc da carta <]t,c 

trazia do Calaminhan em que 

aceitara a liga da íua amizade o 

dou receber pelo Chaumigrem, ^cU 

colaço ôc feu cunhado, acompafl^ 

do de todos os grandes, ôc com hllí 

moílra de quatro batalhões de 

te eftrangeyra, em que entrauão 

Portuguefes,de que era capitão 

Antonio Ferreyra natural de Braga* 

ça,homem de grandes efpritos, & * 

quem efte Rey daua doze mil crU' 

zados de partido, a fora mercês paf 

ticularesque montauão quaíioutf0 

tanto. Vendo o Rey Bramaa coiw° 

Oeosnefta noua liga lhe íatisfizef^ 

leu deícjo, querendo lhe dar gr3<sa* 

por tamanha mercê, mandou faze 

por todo o pouo muyto grandes 

ftas, &nas brallas de fuas gentili^ 

feitas íacrificios de fumos cheyrol0^ 

em que fe degolaraõ mais de 

veados;& porcos,& vacas, que fe 
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aos pobres, a fora ou- no meyo delle húa tribuna de doze 

|,ras °bras de caridade, como fora o 

>5 vertir a cinco mil pobres, & 

arfe liberdade a mais de mil prelos 

quita de muyto dinheyro. E def 

pois de auer fete dias que durauão 

1 as feftas,continuando fempre nel- 

^ eíle feruor,com defpefas grandi£ 

j^as de todo o pouo,& de el Rey 8c 

0s fenhores, chegou noua certa a ef- 

a cidade que o Aixquedoo Roolim 

fç
C ^ounay» dinidade fuprema do 

uUcerdocio,era fallecido,pela qual 

c'ai,íà ccITou logo tudo deimprouifo 

C°ln nioftras no pouo de grande fen- 

^cnto- & el Rey fe recolheo, 8c os 

^aresíeleuantaraó, & todas as ja- 

^'las 8c portas das cafas íè fecharao, 

111 em toda a cidade aparecer cou- 

aJ'iua,& as brallas dos léus pagodes 

lrequentara5 de penitentes,que co 

^tinuas lagrimas fazião em íy gra- 

esexceíFos de diíferentes penicen- 

|las de que algús morrerão, El Rey 

partio logo eíTa meíma noite para 

^°unay,que era daly vinte legoas, 

"r^erneceíTarío acharfe prefentea 

^enterramento, conforme aocu- 

^"He antigo dos Reys de Pegu, on- 

chegou ao outro dia â velpera, & 

dar tanta prefla a tudo o que era 

CcefTario para eftas exequias, que 

0 ^eímo dia foy tudo preparado 

, Pofto em ordem, E lendo quaíi 

Pofio tirarão o corpo do defunto 

,a cafa onde fallecera para hum ca- 

^alío que eftaua feito no meyo de 

^grande praça, paramentado to- 

0 de veludo branco, Sc cuberto por 

lltla com tres dorfcis de brocado, & 

degraos com húa ee/Ta quaíi ao nof- 

lo modo,guarnecida de muytas pe- 

ças douro^ pedraria,& por fora húa 

grande fomade caíliçaes ôc de ca- 

çoulasde prata,em que auiamuyta 

diuerfidade de cheyros fuauifsimos, 

por cauía da corrupção do corpo q 

jacheyraua mal. E deita maneyra o 

tiuerãotoda aquella noite, em que 

ouue affaz que fazer, com tamanho 

rumor 8c horribilidade dechoros 8c 

gritas de todo o pouo, que faltão pa* 

lauras para o declarar, porque íò de 

bicos, grepos, menigrepos, talagre- 

pos,guimoés, 8c roolins, que laó as 

ordés & dignidades do feu facerdo- 

cio,fe afirmou que paíTauaó de trinta 

mil os que aly eíhtião juntos, a fora 

os que vinhaó todas as horas. E def» 

pois de aparecerem aly algúas inuen- 

coes de trifteza muytò apropriadas 

aoamo daquelle íaiméto,lendo paf- 

fadas as duas horas délpois da meya 

noite fahio de hum templo q fe cha- 

maua Quiay Figrau deos dos átomos 

do fol,húa prociíTaó em que virião 

mais de quinhentos mininos nus cin 

gidos pelas cintas 8c pelos pefcoços 

com cadeas de ferro, 3c cordas de 

cairo,& nas cabeças traziao feixinhos 

de lenha,8c cutellos nas mãos, 8c vi- 

nhaó cantando em dous coros com 

tanta trifteza «Sc fentimento que pro- 

uocauão os ouuintes a derramarem 

muytas lagrimas, dizendo hum del- 

les a modo de profa,tu que vâs gozar 

dos contentamétos do Ceo, não nos 

deixes catiuos nefte defterro,a que o 

outro Coro jreípondia, para que nos 

alegre- 
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alegremos comtigo nos bees do Se- 

nhor. E continuando ido a modo de 

ladainha,dezião outras muytas cou- 

fas defta meíina maneyra & pelo 

meímotom. E portos todos de joe- 

lhos diante do cadafalfo onde erta- 

naocorpodo defunto, hum grepo 

demais de cem annos profiradono 

chão com as maós leuantadas lhe fez 

húa fala em nomedertes mininos, a 

que outro que ertaua junto da eelía, 

como que refpondia em nome do 

defunto,diflè,Deos, que por fuaTan- 

ta vontade lhe aprouue formarme 

de terra,perjpitio que neftedia tor- 

nafle a ella, pelo que vos encomen- 

do muyto filhinhos meus que temais 

eíla hora onde a mão do Senhor nos 

poem na balança de íua juftiça,a que 

todos com hua grande grita de pran- 

to refponderaõ, ao alto Senhor que 

no Sol viuc reynando praza não ver 

anteíy noíTas obras, porque fique- 

mos liures da pena da morte, idos e£ 

tes mininos, vieraõ oito moços de 

dez até doze annos de idade, verti- 

dos de veftidurascompridas decitim 

branco,&xorcas douro nos peis, & 

aospeícocos muytas joyas ricas,& 

fios de pérolas, & defpois que com 

niuytas cerimonias fizeraó grandes 

«çumbayas ao defunto,eígrimiraó co 

hus treçados nus q trazião nas maõs 

por derredor da eeíía, como que en- 

xocaua© o diabo,dizendo,vay te mal- 

dito para a concaua funda da cala do 

íumojondecom pena perpetuamen- 

te morrendo íem acabar de morrer, 

pagaras,com nunca acabar de pagar 

a rigurofa jurtiça do alto Senhor, 

tçoes efe 

comifto fe forau,como que deixau*0 

ja defafrontado aquelle corpo d°s 

diabos que daly lançarão. Aposeííes 

vierao leystalagreposdos principais 

que auia entre elles, & de mais de oi- 

tenta annos cada hum, vertidos àt 

damafco roxo,& com altirnas lana- 

das por cima dos hombros, Sc íobi^' 

çadasa modo de ertolas,os quajs tra" 

zião nas maõs encençarios de prata> 

& diante delies, para ornamento de- 

fte auto,vinhaò doze porteyros cofl' 

maças de prata. Ertes íèys facerdotes» 

deípois que encençaraõ a eeífa, poí 

quatro vezes cõ muytas cerimonia 

fe prortraraó todos cos rortos em ter- 

ia,&chorando com muyto fenrime'' 

tOjdifle hum delies como quefall^ 

co morto, fe as nuués do Ceo fo^ 

capazes de explicar erta dòr aos bru- 

tos do campo, elles deixaraõ o ^ 

parto por nos ajudarem a chorar A 

tua falta, & o grande delemparo CI11 

que todos ficamos,ou te rogarão Se' 

nhor que nos embarcaras^conitif?0 

neíla cala da morte em que todos 

vemos íem nos tuveresj porquenaO 

fomos dignos de tamanha racttf* 

Mas porque em ty íe confole erte p° 

uo,antes que a coua nos eíconda 0 

teu corpo,mortra Senhor por 

da terra a quieta alegria Sc o conte11" 

tamento fuaue do teu deícanço, p^ 

que íe efpertem todos do íõno 

do em que o fufco da carne os tem 

occupados, Sc a nos miíeraueis nos 

incitem ate imitarmos, Sc feguir^os 

tuas piladas, porque no fim derra*1 

deyro do noílo bocejo te vejamos $•* 

legie na cafa do Sol,a q todo o pcl'° 

com 
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gnta reípondco, cinza, Chegada a menham, o cada- 

I i a L   t /*** • 1 t toiday talambaa,que quer dizer, iíTo 

J°s concede Senhor. E cornando os 

oze porteyros das maças a prepa- 

íar° caminho com muyto trabalho, 

pQrque a gente por nenhum cafo lhe 

ca
Ua luPãr' %raó de húa cafa que 

. a á mão direyra do cadafalfo, 

,nte& quatro moços pequenos, ri- 

Slll|simaméte veftidos,& com muy- 

as joyas & cadeas douro aos pefco- 

eftes todo^ com muytos inftru 

Juntos muficosao íeu modo, & po- 

isem duas fileyras aíTentados em 

J°elhos diante da eeíía tangeraõ to- 

°s eftes inftrumentos, aofomdos 

Ws cantauao dous daquelles mo- 

J°s fomente, a que cinco refpondião 

e guando em quando, o quefoy 

aUla de todo o pouo derramar ran- 

as lagrimas,& com tanto ferimento, 

rc algús homés muy to honrados ôc 

rnuyto refpeito ferião os roftos,& 

aUao por vezes com as cabeças nos 

r
e§raos da eeíía. E no efpaço q du- 

0lJ efta cerimonia com outras dez 

c^ oze mais quefealy fízerao,íè fa- 

^hcarãoíêys^repos mancebos ôc 

Jptishomés, bfebendo de hum vafo 

°Uro que eftaua nua mefa hum li- 

^°r amarello tão peçonhento,q em o 

Obando de beber mataua logofu- 

ííattiente, os quais por ifto que fa- 

c!° erao tidos por Tantos, & por iíío 

c,iuejadosde todos. E daly dó- 

c3yrão mortos os tomarão logo, 

nua prociííãó os leuarão a queimar 

ç? hfia grandifsima fogueyra que 

^ aua feita de landalo ôc beijuim ôc 

Euila, onde foraò todos feitos em 

**" *" *— • 1 . "" «_j •• . 41 • 

fallo foy deíguarnecido das peças 

mais ricas que eftauão nelle,& 1 le fi- 

carão porem os dorfeis com todo o 

veludo,<Sc guiões,& bandeyras,& ou- 

tras alfayas de muyta valia, ôc com 

muytas cerimonias & grandes gritas, 

& prantos, & com horribel eftrondo 

demuytos inftrumencos que fe to- 

cauão,puferaõ fogo ao cadafalfo com 

tudo o que ficara nclle, ôc ceuandoo 

muytas vezes com licores cheyrofos 

compoftos de confeições muyto cu- 

ftoíàs, o corpo em pequeno eípaço 

foy todo feito em cinza,& em quan- 

to ardia,el Rey com todos os gran- 

des que aly íeacharaõ, lhe oíFerece- 

rão de efmola muytas peças douro,Ôc 

anéis ricosde rubis,&çafiras,&algús 

fios de pérolas de muyto preço, o 

qual rico moueI,tão mal empregado, 

todo o fogo aly confumio cos oíTos 

& corpo do trifte defunto. De ma» 

neyra que fegundo le aly affirmou, 

chegou o cufto defta pompa fúnebre 

a paífante de cem mil cruzados,a fo- 

ra os veftidos que el Rey ôc os gran- 

des mandarão dar aos trinta mil íã- 

cerdotes,em que íè gaitarão infinitas 

corjas de roupa,de que os Porrugue- 

fes ficaraõ bem aproueitados,porquç 

venderão a fua que trouxerão de Be- 

gala por aquelle preço que pedião 

por ella,a qual lhe foy logo paga 

em paés douro, ôc em barras 

de prata. 

CAP. 
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CAT. CLXVlll. 

De que maneyrafoj eleito o nono 

Ifyolim de Mounaj, fummo ta- 

lagrepo deftagentilidade do 

rejno de "Vegu. 

O curro dia pela mc- 

nharn entre as fete & 

as oito horas, que foy 

o termo em que aca- 

bou de arrefecer a cin 

za dos oííos, cl Rey em peíToa com 

todos os grandes do reyno fe veyo a 

aquelle lugar onde o corpo fora quei 

mado em companhia de húa íum- 

ptuoíaprociflaó de todos os grepos 

do feu íacerdocio, entre os quais vi-. 

nhao cento & trinta có encencarios 
% 

de prata, & quatorze com bandejas 

douro nas cabeças, & eítes todos cõ 

veíliduras. compridas de chim ama* 

rello, com íuas altirnas de veludo 

verde,íobracadas,& todos os mais,q 

feriãode íeis até !ete mil, vi n hão ve- 

ftidosfda meíma còr amarella, po- 

rem de tafetâs ôc chautares finos,o q, 

pelo grande numero, pareceo couía 

decuílo, E chegados ao lugar onde 

fe queimara o Roolim,dcfpois de ai- 

gúas cerimonias gentílicas, feitas & 

dicas ao feu modo,conforme ao tem- 

po^ ao íentimento que todos mo- 

ílrauão, hum talagrepo Bramaa de 

nação,tio dei Rey irmão de íeu pay, 

auido no comum do pouo por mais 

entendido que todos,& que por iflo 

fora efeolhido para o fermão daquel 

la hora,fe fubio num agrem, que era 

o púlpito, Sc defpois que no intróito 

tratou da vida,& louuores do morto, 

com razoens &c palauras enfeitadas á 

íeu propofito, íe aferuorou de ma- 

neyra,que virandofe para el Rey w 

as lagrimas nos olhos,leuantando hu 

pouco a voz paraque fo/Te bem ou- 

uidojlhe dilfe: Se os Reysq no tem- 

po dagora gouernão, ou por fallac 

mais verdade, tyrannizao a terra,cu/ 

daííem quão deprefla lhe ha de vir 

efta hora,& com quanto rigor de ju* 

fíiça hão de íer caítigados da mão 

poderola do alto Senhor pelos crime? 

ôc in fui tos da íua cy rannica vida/]"'* 

ça que lhes foramilhor pacerem 

campos como os bruços,que vfa«ern 

defuas voncades cão abíoluca mente, 

& canto contra razão,& ferem cruéis 

paraas manias ouelhas,& froxosno 

caíligo dos males daquellesaq q11'* 

feráo dar nome de grandes.Que cèt* 

to fe pode auer muyto dò daquel^5 

a que lua ventura chegou a cão per'* 

goio eftado como vemos que he 0 

dos Reysdefte tempo, pela di/f^1'" 

ção ôc defenfreamento em q viue^1 

continuamence, fem cerem hua $ 

hora de cemor nem de vergonha 

porque labey cegos do mundo c]llíí 

fazer Deos homens q foflem Reys' 

foy para que foflem humanos pW* 

oshomeus,ouuiíTem os homens, fo" 

tisfizeííem os homens,ôc caíiigaííéITl 

os homens, mas não paraque tyr^11' 

nizando macaílém os homens,poren1 

vos triftes Reys,nefteferReys nega'5 

a natureza de que Deos vos formo1') 

Sc transformaiiuos em outras nuT 

tasiiiijito differfntes,com vos v-e^r' 

' - - âcs 
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as horàs de qualquer libré jurou publicamête na cinza do mor- 

to,que em quanto reyhafle não lan- 

çaria peita a nenhum pouo, nem os 

obrigaria ao feriiírem por força, co- 

mo anttes fazia, & que daly por diã- 

te teria muvto particular cuydado 

dc ouuir ospequenos,& fazer juftiça 

dos grandes, conforme ao mereci» 

mento de cada hum, & afsi prome- 

teo mais outras muytas couías muy- 

p - , , to juftas&boas,que para Gentio nos 

'as Caa ^zen^a»Slue'ieo voí- confundio grandemente. Acabado 
tenrr\«c r* «-.r-. í._- e^e jerm£0^ a cinzâdo morto,que ja 

a efte tempo eftauajuntá, íe repartio 

como relíquia pelas quatorze bande- 

jas douro, das quais el Rey leuou 

húa á cabeça, & os grepos das digni- 

dades mayores leuarão as outras, E 

abalando daly com a me/ma procif- 

faó com que aly tinhaò vindo, leua- 

rão efta cinza a hum templo rico que 

eftaua daly quaíi hum tiro de eípera 

por nome Quiay Docoo Deos dos 

aífligidos da terra, ondefoy lançada 

em hum jazigo rafo co chão,íenvfau« 

fto nem vaydade nenhúa, pelo ter 

alsi mãdado cfte Aixequendoo, que 

como diíle,era feufuptemo Roolim 

fobre todos os grepos, como o Papa 

heentrenósos Chriftaós,o qual ja- 

zigo foy logo cercado de tres ordes 

de grades,duas de prata,& húa de la- 

tão. E cm tres tirantes que atraueíía- 

uão toda a largura da cafa,eftauão fe 

(Ç . . tcr,ta & dous candieyros de prata. 

mandara ajuntar na cida- uinte& quatro em cada hum, todos 

_,t de muyto curto & valia, & cada hum 

delles de dez doze torcidas, & todos 

pindurados por cadeas de prata muy 

to groflàs, A coua das grades pará 

dentro, 

dçs todas 

Hl'e quereis, porq para húsYois fam- 

exugas que lhe chupais Continua- 

Cnce as fazendas, & as vidas, fem 

^nca vos defapegardes até lhe ter- 

es chupado todo o Tangue fem lhe 

Car gota em todas as veyas, & para 

lltros íois lioés dc bramido terribel, 

^llepara rebuço de voflas cubiças 

^ndais apregoar que quem der q 

perc 

ls Unções,& para outros que vos faó 

Ceitos,& a quem vòs ou o mundo, 

11 não fey quem pos nome de gran- 

í ^ois tão froxos no caftigo dc fuás 

berbas,& tão prodigos nas merccs 

lhe fazeis à cufta do defpojo dos 

jj^res qUe deixaftes nus & lem pclle 

1111 oíío,que aos pequenos fica au- 

• 0 de vos accufarem por todas cftas 

°l|ías diante dc Deos,onde trjftes de 

°^não tereis eícufa que deis por 

íf ~ 

Peri- Yr— vwa 

Jj.^tirbardes. E por efta maneyra 

'e tantas coufas em fauor dos pe- 

il'er\os,& deu tantos brados, & cho- 

(|
l'tantas lagrimas por fua caufa,que 

^ j>ey eftaua como palmado & fora 

| fez ifto tanta impreíTão nel- 

cjiie logo aly mandou chamar o 

Ij^agarão gouernador de Pegu, 3c 

( 
e Mandou que foffelogo defpidir 

os os procuradores dos pouos do 

j ^noque mandara ajuntar na cw 

e Cofmim para lhes pedir húa 

^5n'de fòma de dinheyro para fu- 

^''fiento da guerra do reyno Saua- 

nouamente queria fazer, & 

-^a parte,nem boca para falardes, 

^ao confufaó medonha para vos 
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detro,eftaua rodeada de trinta & féis 

perfnmadores a modo de caçoulas, 

em que auia cheyros íuaues de agui- 

la & beijoim de boninas, com outras 

confeiçoens miíluradas com ambre. 

Eftas exequias fe acabarão jâ quaíi 

âvefpera, pelas muytas cerimonias 

que nellas ouue.E neíle dia fe não fez 

mais que iibertaiTe hua grande quã- 

tidade 8c quaíi innumerauel de paf- 

farinhos, que em mais de trezentas 

gavolas & forças aly erão trazidos, 

dizendo que eraõ almas de defuntos 

ja paíTadas deíla vida, que naquelles 

pailaros eífauao em depofitoefperã'* 

doo dia em que as auiáo de íoltar, 

paraque liuremente pudeílem yr acó 

panhara alma defte dcfunto.E o mef 

rcio fízerão também a outra grandif■ 

íima quãtidade de pexinhos que em 

viueyros de gamellas cheyas de a- 

goa por deuaçaó tinhão aly trazido, 

«los quais com outra noua cerimonia 

derão liberdade, lançandoos no rio, 

paraque ie foílem íeruira alma da- 

quelle defunto. Também fe trouxe 

2quV muyto grande quantidade de 

toda a vcação do mato,que foy mais 

para ver que tudo o que tenho dito, 

porem a carne delia fe deu de efmol- 

la aos pobres do pouo, que eraófem 

conto. Acabadas eftas & outras muy 

tas cerimonias que nefte auto fe fize- 

raõ,el Rey, por ler jà quaíi noite, fe 

recolheo ao leu dopo, que era a fua 

eftancia,ondefe agafalhaua em ten- 

das por fentimento da morte do de- 

funto^ que também fizeraò os gran 

des, com toda a mais gente que aly 

era junta,. E ao outro dia deípoisde 

açoes de 

9 

fer menham clara,* mandou el Rey 

lançar grandes pregoes que toda i 

pelfoa de qualquer qualidade qfof- 

le,(e faiífe logo fora da ilha ío pei,â 

de morte, & os que foílem íacerdo- 

tes ferecolheffemem fua oração, lo 

pena de o que aísi o não fizefíe, fer 

defpofto da dignidade que tiueífe,0 

que logo foy tudo feito com muyt* 

prefteza. Deípejada a ilha, ôc reco* 

lhidos os fàcerdotes, nouenta q er^° 

deputados para elegerem o que aui* 

de focceder em lugar do defunto,'® 

ajuntarão todos na cafa do Guang1' 

parau para fazerem Teu officio,& p°r 

que nos primeyros dous dias.que 

o termo limitado em que fe auia 

fazer cila eleyção,não pode ella Met 

eífeito,por auer muy ta difFeréçan°s 

pareceres,& fe darem os votos a d1* 

uerfas pefloas, fe aíTentou por parC' 

cer dei Rey,que dos nouenta depu^ 

dos Te efcolheíTem noue defíndof^» 

os quais por fy fós fízeííem efta &1' 

çao. Eícolhidos logo eftesnoue 

fíndores,ellesíè ajuntarão todos, 

detiueraó mais cinco dias, & em L°' 

dos ellescom íuas noites Ouue muy 

tasoraçoés de bonzos, & offertaS^ 

efmollas,& veftir muy tos pobres, 

mefas poftas a quem quifeííe comer> 

& prociffoes ao feu modo.E cóclui^ 

do os noue por conformidade de V® 

tos na eleyção,fahio eleito hum chj1 

mado Manica mouchão, que ne* .e 

tempo eftaua por cabizondo n* cl 

dade de Degum, em hum pagode 

fe dezia Quiay F/grau, deos dos ato-! 

mos do foi, de que muytas vezes te 

nho feito meção,homem de /c/Ter>t3, 

■" ~ #oít0' 
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^ °ito a tinos, & tido na opinião da 

£c"te por home prudente, & de boa 

! muyto letrado nas leys & cu- 

umes das luas gentílicas feitas,& fo 

k'e tudo muyto caridofo para os po- 

rcs,de queel Rey & todos os gran- 

as ficarão muyto fatisíeitos. E fem 

l|2Crem mais detenha defpidio logo 

c Rey o Chaumigrem feu colaço,a cj 

ptão deu titulo de Coutalanhaa, q 

lc irmão dei Reyr,por yr mais hon- 

^0,0 qual íè partio com cem lau- 

ecs de remo,em que foy a flor da ^é- 

^ramaa, comos noue dtfíndorts 

a feição, & íoy bufear onouamé- 

tc e^ico ao lugar onde ertau.a, donde 

JJtrouxcraòcom muyta autoridade, 

^Veneração;& chegando dentro de 

?°l|e dias da lua partida,a hum lugar 

Ve chamaua Tagalaa, cinco legoas 

c^ailha Mounay.el Rey em pcífoa 

toy buícar com todos os grades da 

c°rte, a Fora a outra gente que era 

infinita, em mais de duas mil 

Marcações de remo. E chegando 

J0lT> todo efte apparato ao lugar on- 

^cQnouo Roolim eftaua,fe proftrou 

lante delle beijando a terra por tres 

lhedifle, tu pérola íàntade 

'fialte roxo no meyo do lol,bafeja, 

1°rinfpiração apraziuel ao Senhor 

^ potencia incriada,lobre minha ca 

eSaiporque não tema na terra o ju- 

pefado de meus inimigos. A que 

ç Roolim,eftendendoa maò paracj 

c^PantaíTe^ diíle: Faxy hinapoo va- 

|Jte pamordapou companoo, daco 

cnclc^ 2T 6 

Fapixãopau.que quer dizer, tra 

f "la filho meu por agradarem tuas 

ras a Deos, & eu orarey continuo 

por ty,& leuantandoo do chaó onde 

ainda elhua,o aííentoii junto comíl- 

go, ôc lhe pos a mão na cabeça tres 

vezes,que o Rey teue por honra fu* 

prema que lhe fazia, & defpois de 

lhe dizer algúas palauras que lhe não 

ouuimos por eítarmos hum pouco 

longe,o bafejou outras tres vezes na 

cabeça eftandoel Rey porto de joe- 

lhos, & todo o pouo debruços no 

chão. Apos irto abalando daquy co 

grandes gritas ôc muyto eftrondo de 

iinos ôc inlirumentosfonoros,fe em- 

barcou na laulee dei Rey, aífentado 

nua rica cadeyra douro ôc pedraria, 

ôc el Rey embaixo aos feus peis, por 

honra grande que o Roolmi lhe deu, 

ôc ao redor delle hum pouco afafta* 

doshiaó doze mininos vertidos dç 

citim amarello,com alcimas de bro*. 

cado, ôc maças douro, como cetros, 

nas mãos; ôc pelos bordos da embar- 

caça5,em lugar de remeiros,hião to- 

dos os fenhores do reyno com feus 

remos dourados âs coftas, ôc na popa 

ôc proa dous coros de moços verti- 

dos de crameíim com muytas ma- 

neyras de inftrumentos mufícos,can- 

tando ao fom delles có muyto boas 

íallas muitos louuores de Deos,dos 

quais húa fó cantiga que os nofíos 

notarão dezia afsi. Louuay mininos 

decoração limpo aquelle admirauel 

ôc diuino Senhor, porque eu não Ion 

d igno por fer peccador,& fe para i/T® 

não tiuerdes licença, chorem voííos 

olhos diante de feus peis, ôc sagradak 

loeis.E aísi por efte modocantauaò 

outras muytas canções com muyto 

boas f^las ao fom dos inrtrumentos 

que 
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que tangiao, que Te forao Chriftaos eftaua feita, cuberto com hum píno 

puderaó prouocar os ouuintes a de^ 

uacão: Chegado efte Roolim com 

efte lumptuoío aparato â cidade de 

Martauão,por íer ja muyto noite não 

defembarcou logo em terra como e£ 

taua determinado,mas ranço cjue foy 

*netlhamo fez,& porque nao feper- 

mitia por nenhum modo tocar ellc 

•cos peis no chão pela grandiísima di- 

gnidade de íua pcífoa, el Rey o def- 

cmbarcou ao hombro, ôc afsi deco- 

lo em colo,por cima dos príncipes ôc 

fenhores do reyno foy leuado ao pa- 

gode do Quiay Ponuedee,por íèr o 

mayor&maisfumptuofo templo de 

toda a cidade,no meyo do qual efta- 

na hum teatro riquifsimamente pre- 

parado,com toda a armação da cafa 

de citim amarello,que ftgnifica orna- 

mento fàcerdotal. Aquy deitandofe 

com hua noua cerimonia num efqui- 

fe douro,hogio que morria,& fazen- 

dofe final de ellc fer morto,com tres 

pancadas que íe der ao num fino, os 

Roolins todos fc proftraraó de bru- 

ços cos roftosem terra,por eípaço de 

quafi meya hora, & o pouo nefte tc- 

po todo efteue por final de trifteza, 

com as mãos poftas diãte dos olhos, 

dizendo em gritos muyto altos, re- 

íuícira Senhor em noua vida efte teu 

íãnto feruo,paraque tenhamos que o 

repor nòs* E logo o tiraraó daly a- 

mortalhado em hííavefte de citim 

amarelIo,& o meterão em húa tum- 

ba,ornada da mefma libré, ôc com 

canções triftes ôc muytas lagrimas, da 

do tres voltas ao redor da caía,o dei* 

xarãoemhúa coi^que já para iííb 

de veludo por cima, & cercado em 

roda de caueiras de mortos,& lhe re- 

zaraó com muytas lagrimas alguas 

o rações a íeu modo, em que el Rey 

moftrou muyto fentimento. E feito 

então filencio no rumor que auiano 

pouo,fe derao tres pancadas m p 

de íino,ao qual final refpondernólo< 

go em prouiío quantos finos auia em 

toda a cidade, com hum taó horrí- 

vel Ôc tão efpantofo eftrondo que a 

terra toda tremia. E delpoisdeelle 

íer acabado,dous talagrepos,homens 

muyto afamados de doutos nas fu^s 

iciencias le fubiraó em dous agfés, <■! 

íaó os púlpitos, comojâ diífe algu-15 

vezes, os quais eftauão concertados» 

& ornamentados com pannos de le- 

da ôc alcatifas ricas, ôc tratando áos 

ouuintes daquella cerimonia queÇ 

fazia, lhes decíararaóa íignifícaç30 

década couía, ôc lhe relataraó p°r 

íeus paíFos a vida & a morte do Ro° 

limpaí]ãdo,&aeleyção delle, 

partes que efte tinha para aquelleta0 

iníigne pontificado, paraque Deos o 

chamara,& outras muytas couíàsde 

que o pouo ficou muyto iatisfeito. ^ 

dando por defpidida outras tres pa* 

cadas no mcfmo íino em que le àc' 

rão as primeyras,os agrés ambos tf* 

fi como eftauao ornamentados, 

logo queimados com outra noua cc 

rimonia.de que mc eicufo dar rela- 

ção,porque me parece defnece/fario 

gaftar o tempo neftas gentílicas fu* 

perfluidades, para as quaisbaftao 

o que tenho ja dito. Defpois de cfl*f 

tudo ifto quieto, ôc com filencio pof' 



eft 
PaÇò de cinco ou féis credos, vcyo 

\^°utrotéplo q eftaua diftante deíle 

íJ
ac'c c'ro de befta húa muyto 

11 |ofa & rica prociííaó de mininos, 

^ os vertidos de tafetá branco, em 

bnificaçãò de fua limpeza, õc inno- 

eJcia,com muycasjoyas douro aos 

JC.CoSos» & xorcas do mefmo nos 

Pe>s,& vellas de cera brãca nas mãos, 

nas cabeçascapellas deargenraria 

e r^tròs de cores & no douro & de 

Rtà cõ muy ta foma de pérolas en- 

'^ch-adas, & rubis, & çafiras. No 

,eyo deftaprociííaó vinha húarica 

1arolla cuberta,có hú pannodouro 

jjlle doze mininos deftes trazião aos 

0,íibros, cercada coda em roda de 

Ulycas maças & perfumadores de 

(
at;l)CÕ cheiros muyto íuaues. Eftcs 

j ln,nos viilhao todos tangendo em 

jj uyta variedade de inftrumétos mu 

catando louuores de Deos,& 

^'ndolhecj reíufcitaíleanoua vi- 

aaquèlle morco, os quais taco q che 

J'1,aõ onde oRoolim eftaua deicado, 

.Cendo os mininos a charolla, & ti- 

fe ■ ■ . ,• 
10 de dencro delia hú miTiino,q ao 

Pífaro.. «r _ 1: C l ^ • J i 

i 

3 ^cò quanto vinha nu, fe lhe não 

arccia da carne coufa irenhúa, por- 

J lldo trazia cuberto douro & de pe- 

^rar,a num trajo como câ entre nós 

^'ita hum Anjo, com aias douro, 

jj Cccr° na màò,& hua coroa riquif- 

na cabeça, ao qual, em faindo 

a cIiarolla, codo o pouo fe proftrou 

^ r ^""a,dizendo codos em alças vo« 

s S faziaò tremer as carnes: Anjo 
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e o panno co q vinha cuberta, 

le dentro delia hú miTiino^q ao 

ccer naõ podia fer de mais q de 

^s annos,até quatro quando muy- 

de Deos,mandado do Ceo paranofc 

fã íaude,quando emísora tornares rq 

ga por nòs. El Rey fe chegou logo a 

efte minino,'& comandoo nos braços 

com hú acatamento grande, & com 

hú ellranho modo de cerimonia,co- 

mo q moftratia que não era digno de 

lhe pór a mão,por fer Anjo q vinha 

do Ceo mandado por Deos, o posa 

borda da coua,& tirado o pãno de ve 

ludo q eftaua encima delia,eftado to- 

do o pouõ-porto e joelhos, cos olhos 

no Ceo,& as itiaós aleuancadas,o híh 

nino,defpoisq feisíaoerdotes o encé* 

carão cinco vezes, dille em voz alta 

comoq fallaua co morto,a typecca- 

dor,cocebido em peccado na vil mi- 

feria & torpeza da carne, mãda Deos 

dizer por mim a menor formiga da 

fua deípeníã,q reíufcices em noua vi- 

da aceita a elle, cò temeres fempre o 

çartigoda fua maó poderoía, paraq 

no derradeiro bocejonao embiques 

em ty como os filhos do mundo, 

& que dahy donde jazes morro te 

leuantes muyto deprefía /porque 

jâ em fy fe tem confirmado por 

mayor dos mayores nas brallas da 

tèrra, & vem apos mim, & vem apos 

mim, & vem apos mim. A efte tem- 

po tornou el Rey a tomar o mini- 

nò nos braços, 8c leuantandofe o 

Roolimque eftaua na coua, como 

admirado daquella vifaó, fe pos em 

joelhos diante do minino que ainda 

eftaua nos braços dei Rey, & diíTe, 

aceito em mim efta noua merce da 

mão do Senhor,conforme ao que de 

fua parte me dizes, & me obrigo a 

fer até a morte exeplo de humildade, 

E E &o 
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& o roais pequeno cie todos os feus, Roolirn efteuetres djas apofentyta 

paraq os (aposda terra fe não percaõ 

na feruura do mudo.E abaixãdofe cn 

tão o minino o acabou por fua mão 

de tirar da coua, dòde ainda não ef- 

taua de todo fora. Aede tempo fe 

derao cinco pancadas em hum fino* 

as quais emíe ouuindo,todo o pouo 

íe proftrou por terra dizendo a alças 

vozes, Bendito íejas Senhor por ta- 

manha merce, & repicandoíe encão 

todos os finos da cidade, era o eílrô- 

dp delles tamanho que não auia qué 

fí pudeíjè ouuir nem entender, & a- 

juntandoiea ifto infinidade de arti- 

lharia que defparou, aísi na terra co^ 

mo no rio,onde eftauão as duas mil 

embarcações, fez o eftrondo muytq 

niayor,&muyto pior de íofrer. 

CAT. (LXLX. 

T>a manejra cjue efle Hpohm foy 

leuado a ilha de Aíounayy <&• me- 

tido nella de pofje do /eu fu- 

premo pontificado. 

í 1 v Zi í: >b ii 

Nouo Roplim foy Ie-> 

uado daquy defte lu- 

gar çm hum riquiísi- 

mo andor douro & pg 

drariaq os principais 

, ... ... dp reynoleuauãoaos 

hom.bros^ cl Rey diante delje a pé, 

co hu trepado rico âs cofias, & deft$ 

maneyra o acompanhou até os feus 

tnefmos paços, q a efte tepo efiauao 

com ornamento pontifical ri 

em quanto na ilha de Mounayfea' 

parelhauão algúas coufas neccíTíU"'25 

à fua entrada nella. Neftes dias 

elle efteue nefta cidade de MaftauM 

ouue muytos jogos dc inuepçoe^ 

muy to cuftofas, q o pouo, õc os prJfl 

cipes & íenhores fizerão, em 

das quais el Rey entrou em 

com aparato riquiísimo & muy# 

;randiofo,de que não curo de dar fe 

ação porque confefto que me 

atreuo a faber cotar na verdade o ^ 

mo iflo paíTou,Chegado o diaq*' 

auia de entrar neífa ilha de MounJ)' 

(a qual^como jâ diíTe,e)les tem en^ 

íy como enpre nòs he Roma, Sc P , 

cabeça do íeu diabolico ponti^c3 

a armada dos feroos, $c laugoas» 

]aulees,& de toda a mais forte dcc 

barcaçocs que eftauaó no rjo, H P'^ 

íàuão de duas mil,foi'ão polias VV 

la dc duas fileyrasjem difiaqcia 

do o eipaço q ha da cidade até ai» ^ 

que pode fer hfia legoa & 

defta maneyra ficaua a roais s 

fa rua q fç podia dizer,porque to ^ 

eílas enribarcaçoens eftauão cupe ^ 

de ramos com muy tas fruitas, Sc ^ 

mamente preparados nps quais p 

muytas rp/às, & flores,# bonip^ ^ 

muyta$ ijianpyras, & muytos í0 

dos &c içfijçfydartes, ôç bandeyra* . 

feda, çoi]n híia inueja taó rcgozJJ ^ 

?rn toda g gente, que; parece fll#* 

dauao a.poropetçnçía a qual o 

de faz,er roilhor, para lhp íicr 

gado jubileu plenilsimp, %$ç:[0$ 

ção dc quantos rpubos tiuel^e 7 ^ 

i?ro refiituiçaõ de co ufa ne
]
n^u^Ll< 

PMtras hfgvm? Aps nefandos ? ^ 
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ksdáfua torpe vida, as quais calo eftauaò cubertas. Quando começou 

P°r ícr matéria indigna das orelhas 

Plas>& conforme às íuas diabólicas 

e,tas> & âs tençoens danadas dos in- 

Ul"dores delias, porque nas licen- 

, ^ targuezas dacarne iaó taó de? 

lalíos & diílolutos como todos os 

°Utios infiéis «Sc hereges. Para irem 

p3 c_0lripanhia do Roolim ficaraõ 

0t*>éte trinta laulees de remo ligey- 

'°s, os quais hião todos efquipados 

e Penhores & gente nobre. Elie hia 

hum riqujísimo (eroo, aíTenta- 

°cm húa tribuna de prata com hu 

|lla.rdapoo por cima de tela douro, 

y Rey embaixo aos íeus peis, por 

fer digno de íe lhe dar outro lu- 

ao redor delle hiaó trinta mi- 

•,,n°s veftidosde citim'cramefim em 

I e'0os com íuas maças de prata aos 

^bros, & doze em pecom vefti- 

^U|3sde damalco brãco,&com per- 

^adores de cheiros fuaues nas 

aos, &em todo ornais corpo da 

%arcaçaó hiáo obra de duzentos 

agrepos de dignidades honrofas, 

°ftio Àrcebifpos entre nós, no qual 

^ttiero ehtrauão féis ou fete filhos 

c I^eys.E porq hia efta embarcação 

^ 0 cheya de gente que fe não podia 

1 ^ar, a leuauão á toa quinze lau- 
ÍÇA . 1 r 

js>cujos remeyros eraó os íupremos 

''giofos das noue feitas delle rey- 

Com eíla ordem abalou defta 

^ade de Martauão duas horas an- 

j lenham, & fez feu caminho pe~ 

^eyo da rua das embarcações,nas 

^llais auia infinitas luminarias de 

II ytas & muyto difFerentes inuen- 

5 Cl^Sjpoftas por entre os ramos de q 

a abalar,fe fez hum íinal com tres pe- 

ças de artilharia,o qual tanto que foy 

ouuido, foraõ tantos os repiques 

dos finos, & tamanho o eftrondo da 

artilharia que dclparaua, & de muy- 

tas diueríidades de barbaros inftru- 

mencos que le tocauáò,& da vozaria 

& gritas da gente,que o mar & ater- 

ra parecia que fefundiao,. Chegan- 

do ao caiz onde auia de defembar- 

car,o recebeo húa prociiraó dç Roo- 

lins do ermo,a q elles chamaó meni- 

grepos, q Ía5 como entre nos os capu 

chos, aos quais toda cfta gentilidade 

te muyto reípeito,pç>r ferem tidos na 

mancyrade q viuem,&na regra que 

profeíjaó por gentç de mais abftinc- 

cia q todos os outros. Eílcs,q em nu- 

mero podiaõ íer até íeis ou fete mil, 

vinhaó todos defealeos, 8c vertidos 

de elteyras pretas, por defprezo cio 

múdo,có caueyras & oífos de finados 

nas cabeças,& cordas de cairo groílas 

aos peícoços, & as teílas barradas de 

lama,com hum Ietreyro quedezia, 

lama, lama, não ponhas os olhos na 

tua baixeza, mas poénos no premio 

q Deos tem prometido aos q fe dei- 

:>rezão pelo feruir.E chegãdo aoRoo 

im,q os recebeo afabelmente, fe lhe 

proílraraó todos cos roftos em ter- 

ra, & dcfpois de eftarem afsi hum 

pouco, hum delles que parecia fer o 

mayoral de todos, pondo os olhos 

no Roolim lhe diíle, prazaaaquelle 

de cuja maó nouamente aceitafte fe- 

res na terra cabeça de todos, fazerte 

taò bó & taó íanto, que as tuas obras: 

lhe fejao em tudo taò agradaueis, 

EE^ conr.Q 



como a fimplicidade dos innocentes 

de tenra idade q chorando fe calão 

nas tecas das mãys,a que todos os ou- 

tros refponderaó com hú grande tu- 

multo de vozes,afsi permitta q feja o 

alto Senhor da mão poderofa.E aba- 

lando logo daquy acompanhado de- 

fta prociíTaó,q el Rey por mais hon- 

ra hia gouernando có algús dos mais 

principais que para iflo chamou, íè 

foy direy to ao lugar onde o Roolim 

morto eftaua enterrado,& chegando 

a fua repultura,re proftrou fobre el- 

la co rofto em terra,& dcfpois q der- 

ramou muytas lagrimas,có húavoz 

trifte & fentida, diífe como que falla- 

uaco morto.praza aaquelle que vi- 

ue reynando na fermolura das fuás 

eftrellas,que por premio de meus tra- 

balhos me faça digno de fer teu ef- 

crauo,paraque na caía do Sol onde tu 

agora te eíiâs recreando, eu te firua 

de vaffoura dos peis,porque afsi fica- 

rey diamante de tantos quilates que 

o mundo todo com todas fuas rique- 

zas fe nao poderá igualar coíeu pre- 

ço, a que os grepos refpoderaó,maf- 

íirao fatipay,que quer dizer, afsi lho 

concede Senhor. E tomado huas co- 

tas que foraõ do morto, que eftauao 

fobre a iepultura,as pós ao pefcoço 

como relíquia de grande eftima, 8c 

lhe deu de efmola íeis alampadas de 

prata,& dous perfumadores,com feis 

ou fete peças de damafco roxo. Da- 

quy fe recolheoparaas fuas caías a- 

companhado fempre dei Rey,& dos 

príncipes & Penhores do reyno, có to 

da a turbamulta de facerdotes q aly 

eftauao jucosjonde íè defpídio geral- 
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méte de todos, & de hua janella lhes 

laçou nas cabeças graós de arroz, co- 

mo entre nòs fe laça agoa beta, que J 

géte recebia delle cos joelhos no cbao 

& as mãos leuantadas, Acabada e»* 

cerimonia,q duraria quaíi tres horas» 

fe derão tres pacadasnú fino,ao 

íinal o Roolim íe recolheopara oe" 

tro,& a gente às embarcações, & n!t 

quelle dia ouue aíTaz q fazer emdt 

pejar a ilha, El Rey fe defpidio tam 

be do Roolim iá fobola tarde, & 

yo dormir â cidade, & como ao o11 

w -1 

tro dia foy menhã fe partio para ac 

dadedePegu q eftaua dalydezo^0 

legoas, onde chegou ao outro dia 

duas horas da noite, fem regozij0,1^ 

faufto nenhú, por moftraríentirrlCt^ 

pela morte do Roolim paíTado,^^ 

íe dezia que fora muyto deuoto. 

- IAT. CLXX. 

T)oque cRe 13 rama a fe^M' 

pois q chegou a cidade de cPegt4)& 

como mãdoujobre a cidade 

dj>>& do qahy nosaconteceod* 

os noue Tortuguefes. 

AíTados vinte dias 

pois que efte Rey 

maa chegou â cida* 

de Pegú,vendoqt,e ^'. 

g-1^" ---.mi] carta que o feu 

xador lhe trouxera do Calami11!1^ 

lhe dezia elle que por feu Embai^ 

dor tomaria com elle concluído 

liga que ambos querião ^azern0^a 

mente contra o Siammó, & qLlC e, 

[e 



■ * Fernão 

f(; não podia ja eifcicuár aquelle ve- 

rao'Ix'í° muyto cjue ainda auia que 

a^-Crnilfo, & que para yr-também 

e 0 rcyno do Auaa,como defeja- 

j
la' nao erajatempo, determinou de 

•'•itidar cíle feu colaço (a quem, co- 

J10 atras fica dito, tinha dado mulo 

eJcu irmão) iobre a cidade do Sa- 

lIa"y,c|ueera dalycenro & trinta le- 

§°as contra o Nordefte. E ajuntando 

Para iíTo hum exercito de cento & 

Clnc]uenta mil homens, em que en- 

tr3uão trinta mil eftrangelros de di- 

Jei"las nações, & cinco mil elifantes, 

°l,s mil de peleja, & tres rnil da ba- 

te 6c mantimentos, fe partio o 

^aumigrem delia cidade, embar- 

Cadoem hua frota de mil & trezen- 

tas embarcaçoens de remo a-cinco 

C|as do més de Marco,& aos quator* 

^chegoii â vifta do Sauady, 6c íurto 

a° longo de hum campo que fe de- 

^aGuampalaor, efteue ahy féis dias 

Pcrando oelos cinco mil elifantes 

(l|cy inh?o por terra, os quais chega- 

°s>abalou logo para a cidade,& pô- 

^'he cerco a cometeo tres vezes a 

Ca'la viifa, & de todas íe retirou íé- 

Plecom muyta perda dos ieus, afsi 

Ma reíillencia q achou nos de den- 

lr°) como por fer o fitio trabalhoío 

^rao aruorar das efeadas, porque 

^'Jclle lugar fobre que eítaua edifi- 

co o muro, era todo piçarra. E to- 

ando confelho íobre o q ao dian- 

te Acília de fazer, lhe diííerãoos feus 

^pitaes cj a batefle cò duas eftancias 

c attilharia''pelos dous iugares por 

°nde parecia de fora q era mais fraca, 

^0rq arraiados aly os dons laços do 
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muro,lhe ficaria a entrada mais fácil 

•&menos perigofa: o que logo fc pòs 

•por obra có íkuyra pneíleza, & para 

•iiíto começarão os engenhei rosa criar 

pela bádá de tora dou? como baluar- 

■ tes lobre hw grande énrulho de vigas 

& faxina,& em cinco dias ospuféraó 

ambos em tanta altura q fobreleua- 

uáo por cima dos muros mais de 

duas braças, & cm cada hu deiles fe 

-aíldiarão vinte peças groflas deefpe 

ras 6c camcllos de marca mayor có cj 

começarão a bater os muros, & der- 

rubaraõ dou-; lanços deiles. Ea fora 

eftas peças aiiia aly mais de trezentos 

falcões q tirauãolem ctíTarem fó pa- 

ra mataré a gáteq andaiia pelas ruas, 

-os quais liie.íízeráo muyco dano.pe* 

lo q vendoíeos de dentro tao afron- 

tados, & com tanfa perda dos íèus, fe 

determinara© como homens muyto 

esforçados a venderé bé fuas. vidas a 

feus inimigos, 6c hindo húanieme- 

nhá pelos lanços do muro q a artilha 

ria tinha derrubado,derão no do ca- 

po tanto ícm medo, q em menos de 

■húa hora o exercito do Bramaa eíle. 

ue quaíi de todo desbaratado,& por ' 

fer ja quafí menham clara osSaua- 

dis fe recolherão â cidade, deixan- 

do mortos oito mil dos inimigos, & 

em muyto breue tempo re 

os dous lanços do muro caic 

hum contramuro terraplenado dc 

entulho de vigas & terra & faxina 

quenão auiadefpois artilharia que 

o pudefie paííar. Pelo qual vendo 

o, Chaumigrem quão mal até en- 

tão lhe tinha focedido aquelle nego- 

cio, determinou de fazer guerra aos 

EEj lugares 

u 

pairaraó 

os com 



lugares comarcãos que eítauao mais 

perto da cidade,& mãdandoo Diof- 

íaray tifoureyro móryde quem os oi- 

to portuguefes erames catiuos, por 

coronel de cinco mil homes,lhe diíle 

que foífe fobre híí lugar q fe chama- 

ua Valeutay donde a cidade muycas 

vezes era prouida de mantimentos,a 

qual ida lhe focedeo de maneyra, q 

antes qchegaíTe ao lugar deraonelle 

-.obra de dousmH Sauadis, & em me- 

nos de meya hora dos cinco mil ne- 

nhum ficou que não foífe mortoj & 

ncftareuolta por íèr de noite, quiz 

noíTo Senhor q nòs os oito Portugue 

fès q ahy nos achamos, efcapaíTemos 

fugindo, porq ouuemos por milhor 

«onlelho laluarmos as vidas q ficar- 

mos mortos no campo como os ou- 

tros. Daquy,fem fábermos por onde 

hiamos, cometemos o caminho por 

cima de híía ferra muy to agra,& cor 

remos por ellacó aílaz de trabalho 

tresdias & meyo, no fim dos quais 

fomos darem huas capinas apaula- 

das,íem caminho nenhu, nem outra 

cópanhia mais que muyta loma de 

tigres & cobras, & outras muy tas ma 

ncyras de animais filueftres que nos 

meteraóemaíTazdeccnfufaõ. Mas 
Êt 

como Deos noílò Senhor, por quem 

chamauamos cótinuamente có muy- 

tas lagrimas,he o verdadeyro cami- 

nho dos desencaminhados, permitio 

elle por íua mifericordia q no cabo 

defte tépo já íobola tarde vifíemos 

hum fogo contra a parte do Leite,& 

íeguindo nòs direitos a elle fomos a- 

manhecer junto de hum grande la- 

go pcuoado â roda de algúas aldeãs 
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de gente pobre, fegupdo as mofl^s 

de fora,& nao oufando de nos delcu- 

brirmos, nos embrenhamos aque c 

dia nua terra alagadiça em que auia 

muyta eípadana,onde tiuemosrru1/ 

to trabalho por caufa das muitas Ian) 

" hc 

bexugas q aly auia, q nos tirarao p 

de langue. E tanto q anoiteceo 

mos nofio caminho até quali men'13' 

q nos achamos junto de hum §ran., 

rio, & caminhando ao longo 

por eipaço de mais cinco dias, cn 

gamos a outro lago muyto mayor' 

a borda do qual eftaua hum temP^ 

pequeno a modo de ermida corfl i1 

ermitão muyto velho que nos t 

gafalhado: efte nos deixou aquye 

tar apoufentados comfigo dou* di35> 

nos quais lhe preguntamos portfi ^ 

tas coufasque faziáo anoífo pr°P° 

fito, a que elle refpondeo tudo o <\- 

-era ver<jade,& nos diííe que ac1ue, 

terra em q eftauamos era ainda 

Rey do Sauady, & q aquelle U$°^ 

chamaua Oregantor, que qúerdi 

bocejo da noite, & a ermida OH' / 

Vogarem,deos do focorro- E 

tandolhe nos pela íignificaçao 

le abulo, nos affirmou pondo a n1 

fobre hum cauallo de arame 4 

por idolo no altar, que fegúdo ti 

lido muytas vezes em hum liuro 4 

-trataua da fundarão daquelle re)^te' 

que auia duzentos tk trinta Sc , 

annos que fendo aquelle lag° 

grande cidade por nome Ocumc ^ 

leu,outro Rey q fe dezia Aua3? 3 r^c 

mara por guerra,& pela vitoria e 

feito lhe acóíelharaó os íeus facer ^ 

tes por quem fe elle gouernaua, q ^ 
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Paragrátifi'C3çaô cie tamanha honra 

c°mo aquella, lhe era neceflario íà- 

Cl'ificar ao Quiay GuatlVr deos cia 

Sl1crra, por lhe dar aquella vitoria, 

J°<ios os machos pequenos que aíy 

'°rão catiuos,porque fe afsi o nãofí- 

*efle, foubeíle certo q como fofíem 

"°niés lhe auiao de tornar a tomar o 

reyno,& que temendo o Rey o peri* 

8o defte ameaço, os mandara ajíírar 

r°dos num certo dia, que entre ellcs 

muytó folenne, os quais erão oi- 

*enta & cimeo mil, & metidos todos 

a çfpada com grandiísima crueza, & 

cfruíaò de íangue para ao outro dia 

krem todos queimados em lacriíí- 

Cl°, diíTc, & alsi noloaffirmou com 

^Uytas palauras,que aqiiella mcfma 

^ite tremendo a terra,cayrao íobre 

Cidade tanta quantidade de corií- 

c°s & fogo do Ceo, que ella com tti- 

quanto nella auia, em obra de 

Jeya hora foy fouertida,no qual ca- 

"go da jufta juftiça de Deos foy 

^orto o Rey com todos os (eus, fem 

efcapar nenhum, em que morrerão 

^inta mil facerdotes, os quais de en- 

ta°paracâ ícouuião naquelle lago 

jodasaslíias nouas & cheyas, co hús 

Amidos tão eípantoíos que a gen- 

pafmaua de medoj pela qual cau- 

a de então ate agora aquella terra fe 

efpouoara toda â roda, fem auer 

-ncIla mais que íos oitenta & cinco 

'erniidas,em memoriados oitenta & 

cinco mil mininos que o Rey fem 

caufa fò pelo coníclho dos 

feus facerdotes manda- 

ra matar. 

CAT. CLXXl. 

T)q que mais pnjjamvs nesle cd* 

nimbo ^ (j?- do juècejfo que 

tiuemos nelte. 

Efta ermida paflamos 

os dous dias que diílc, 

bem agafalhados do 

ermicãò delia,& ao ter 

ceyro dia logo em fen- 

do menhâm nosdeípidimos delle,& 

nos partimos afiaz cípánrados,& cor- 

tados de medo do que tinhamos ou- 

uido,& continuamos noíTo caminho 

ao longo do rio todo aquelle dia Sc 

a noite íeguinte; & íèlidoquâíi me- 

•nham nos achamos junto de hum 

grande cánaueal daçucar,onde entío 

nos prouemos de algúas canas, por 

nao termos outra coufa de que nos 

pude Hemos fu ften ta r, (^caminhan- 

do fempre ao longo do rio,o qual tí- 

nhamos tomado por roteyro da nof- 

fa viagem, porque nos parecia que 

neceííariamente, ainda que fofle ao 

longe, auia de fazer feu efpediente 

ao mar,onde eíperauamos que noíTo 

Senhor poralguavia nos deparaíle 

algum rçmedio de faluaçao, chegai 

mos o outro dia a hua aldea que fc 

chamaua Pommiferay,onde nos me- 

temos em hum efpeílo mato,por nSo 

fermosviftos da gente que frequen- 

taua aquelle caminho. £ fendo pal- 

iadas duas horas da noite,' íeguimos 

por noíTo intento, que, comoja diífe 

era irmos aísi ás cegas por aquelle no 

abaixo até onde a veturas nos guiar 

EE 4 fe,ou 

L. 



fe, ou Deos jâ. fofíe Temido có noífa 

morte dar fim a tantos trabalhos qua 

tos continuamente de dia &de noi- 

^C\ tínhamos paliado, com muvtos 

eftremeci mentos &.vifoes de morte 
• A ' S 1 • * i \ • k 

cjue nos atormentauao mais que a 

mçíma mòrtè cuque tão abraçados 

hiamos. E a c^bo de dezaflete dias 

que cótinuauamos cila trabalhofa & 

triftç peregrinação, prouue a noíío 

Senhor que por húa noite de grande 

efcuro& çarraçaode chuueyros vi- 

mos hum fogo adiante de nòspouco 

mais de hum tiro de berço, & recea- 

do nós em algúa maneyra de poder 

íer aquillo pouoacão, nos deixamos 

eflar quedos hum grande efpaçocó- 

fufos & indeterminados, até que de- 

uifamos que aquelle fogo fe mouia, 

pelo que aílèntamos que; era embar- 

cação que andaua, & não fe paliou 

pouco mais de meyahora que ao 15- 

go da terra enxergamos vir húa em- 

barcação que trazia em íy noue pef- 

loas, as quais emparelhando por ju-» 

to d.e nós,fe igualaraò com a riban- 

ceyra da borda do rio, & defembar- 

caraõem terra em húa calheta que a 

mefma terra fazia a modo de angra, 

& ordenarão logo fogo com que co- 

meçaráò de guilar a cea, & defpois 

de guiíàda íe meterão nella cõ muy- 

tasteíl:as& regozijos, em quegafta-. 

rão hum grande efpaço, & fendo ja 

bem fartos de comer & de beber, 

quiz Deos que todos noue, em que 

vinhão tres moíheres, adormeceraó 

de maneyra que não dauão acordo 

de fy. Vendo nòs então o tempo dif- 

pofto para nos aproueitarirços da 

Tcngrinâçoes de 

merce que noíío Senhor nos faz'3» 

nos fomo? todos oito muytocab^' 

mente á embarcação., quemeyaefl" 

uafadana lama eftaua atada a hu* 

vara,& pondolhe os hombros a p11* 

lemos em nado, & nos embarcam05 

todos nella com muyta preífa,& n°s 

M 

fomos a remo pelo rio abaixo f#11 

rumor ou reboliço algym;& como 3 

corrente da agoa hia em noíTo fatiPr» 

& o vento nos leruia a popa, fom°s 

amanhecer daly maisde dezíegoas> 

junto de hum pagode que fedez13 

Quiay Hinarel,deos dos arrozes, o® 

qual não achamos mais que hum I 

homem,& trinta & lere moíheres,^ 

que as mais eraõ velhas, ôc b^taS 

profeífas daquelle templo, dascjLialS 

fomos agafalhados com muyta c^rl 

dade>inda que, fegundo parecia 

mais peio medo que tiuerão de n°s» 

que por vontade que tiueílèm p3^ 

ilío. E pregútandolhe nòs por algu3S 

couías particulares que faziáo a no 

fopropoíito, nos não fouberãoà&í 

razão de nenhúa, dizendo que erao 

moíheres deíapegadas por voto d;1 

coufas do mundo,& que não tinh*0 

outra vida íenão eíiarem ai)'Cliccr 

radas, rezando continuamente 

Quiay Pónuedee que mouia as-*jUr 

iiés do Ceo,pedindolhe que lhes 4^ 

fe agoa nos campos das fuas la09^ 

ras, para que lhes não faltaíle o tf 

roz.Aquy gaitamos todo aquelle o1,1 

no concerto da embarcação, & ^oS 

prouemos também da defpenfa 

fías beatas de arroz,açúcar,feijões,em- 

bolias,& de algúa chacina,de que c ^ 

las eílauão bem largamente pro^1 
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as, E partindonos daquy com húa defconfo)açã.o,pelaconfatira que tf- 

10la da jnõixè a rorno^ à veila, con- ' ~ ' ' ' ' 

buamos nolío caminho íettMias i n- 

tcy"ilos fetjn nenhum de nò$.V/ay.r em 

tClra,por nos t cintemos'. d^Jgi^rdé- 

a'[re que leuem,ente nos podia àtó- 
j._ -"j ' • • *•< • ^ \i V " 'L ' T 

ccr enVcjualdjuer lugar dos que via 

lllos ao longo do tiò- mas corno nin- 

pode fugir ao que efta deter- 

minado là de ç-inia, indo nos àísi af- 

azc°nfuíos, & arreceoíos :«3o que o 

ence|)d^mento nos re.prefeHtaua,com 

Jtyytos iobrcialtos ca ia hora, aísi 

9 que víamos,como vo die que nos 

^''ccçauamosvqutz .a^o-íia^rãfte for- 

que húa anremçnham paíTando 

tl0spc-1 a boca dehum efteyro. nos co 

^teraò t<e'ic]paraoos de ladroes co 

^rnanlip impe,to,& com tantas dif- 

ereH^s d e arremeííbs fobre nòs, q 

menos de dous credos nos maca* 

ttes companheyros>& nos os cin- 

°5ju?ç efcapaimos nos lançamos com 

tytapreíTa ao mar todos enuoltos 

0 HolTo Tangue .das feridas que leua- 

/lrnos,de que cjefpoisdous eíliuerao 

^lorte. E chegando a terra,nos me- 

por dentro do mato,onde efti- 

er*ios todo aquelle dia lamentando 

r ^.ffaay.cas lagrimas aquelja pre- 

ste defauentura acabo de tantas 

ttio tinhamos paíTado.E partindo- 

tp 
a»si f-eri-do.s.deite lugar com mais 

P^anças de morte que de vida,fe- 

noííp caminho por terra c5 

j féáfe trabalho, & tão confufos & 

^terminados no q-ue então deuia- 

de fazer, que muytas vezes de 

j rnados nos púnhamos a chorar 

ls com os outros com bem grande 

rão 

«n ha mos depodermoskluar as v.-ida? 

pornenhfis meyos humanos. E ett.v 

dó nós neíle trifte eíladio, & cos dons 

€ÓÇ)anheyros dos cinco que éramos, 

para morrer,prouue a noílo Senhor 

(<jue aly onde os meyos humanos 

fflltÊo eftâfempre mais certo) que a 

.caio paíTafle por aquelle lugar ond^ 

nós.e^auamos aborda da agoa húk 

embarcaçao em que hia húa molher 

Ghriltam por nome Violante, q era 

caiada com hum Gêncio cuja era a- 

quclla embarcação,© qual carregado 

de algodão hia de veniaga parada ci- 

dade de Cofmim; eíla em nos ven- 

do deu hum igrande gricò & diíle,íe- 

fú,if}o lâó Ghriftãos que eu vejo dia 

tede mim?iSc mandando muyto de*. 

pre/Iã tomara vellaíe veyo a remo 

para onde nós eftauamos, & faltado 

emterra,& o marido com ella (que 

ainda que era Gentio era muyto caí- 

ridofo) nos abraçaraó ambos chorão 

do muytas lagrimas, & nos meterão 

•dentro na embarcação, & ella tratou 

Jogo de nos prouer de cura para as fe 

lidas,& de véftido para nos cubrir- 

-inos o milhor que. entaõ foy poísi 

uel,&nosfez outras muytas carida* 

des de boa Çhriftam. E ;partindonos 

daquy jà fora dos receyos paliados^ 

quiz noíTo Senhor que «mjcinco diás 

chegamos â cidade de Cofmim,qut 

Jie hum porto de mar no rçyno de 

Pegu,onde em cafa defta Chríftaqi 

fornos curados com muyto gaíalha- 

do, & acabamos de conualecerde to 

do das noífas feridas. E como nas 

mereçs q Deosfaz nunca pode auer 

" falca, 

% : • 



^Peregrinações de 

falta, ordenou elle que nefte tempo 

eftiuefTe aquy nefte porto híía nao 

de que era íenhorio Luis de Mon- 

tarroyo qtie hia para Bengala,& def 

pois de nos deípidirmos da noíía hoí 

peda,&lhe darmos as deuidas gra- 

das pelo que delia tinhamos recebi- 

bido,nos embarcamos com efte Luis 

de Montarroyo, o qual também nos 

fez muyto galalhado, & nos proueo 

a todos cinco muyto largamente de 

tudoo quenoseraneceflario. E che- 

gando nós ao porto de Chatigaò no 

reyno de Bengala, onde naquelle ce- 

po ania muytos Portuguefes,me em- 

barquey eu logo nua fufta de hum 

Fernão Caldeyraque hia para Goa, 

onde prouue a nofío Senhor que che 

guey afaluamento. E ahi achey a 

Pero de Faria capitão que fora de 

Malaca, & que me tinha mandado* 

Martauão cò a embaixada ao Chau* 

bainhaa,como atras fica dito,ao qual 

dey larga conta de tudo o que por 

mim tinha paliado, de q fe elle mof- 

trou aflaz peíârofo, & me proueo có 

algúa couía a que por íua confcicn- 

cia & por lua nobreza lhe pareceoq 

me eftaua obrigado,pelo muyto que 

eu tinha perdido por feú refpcito. E 

com iiío me torney logo naquella 

mouçaó a embarcar para a banda 

do Sul,& tornar de nouo a tentar a 

fortuna pelas partes da China &de 

lapaõ, para veric onde tantas vezes 

perdera a capa,me poderia delia vez 

melhorar noutra menos çafada 

que a que então fobre mim 

trazia. 

CAT>. 

" f ,*•. • / r 

Qomo da fndia me fuy pard A 

únda, do que la pajjoft 

num inuemo que ahy 

eWiue* 

Mbarcadome eu aquy 

em Goa em hum jun^ 

co de Pero de Farini 

de veniaga hia pai"33 

C,undai>chegueya 

laca no dia que falleceo Ruy -Va® 

Pereyra Marramaque; capitão c|»e 

então era da fortaleza. E partindo d* 

quy para a Qund^em dezafTete di<lS 

cheguey ao porto de Banta, qi'cllC 

onde comummente os Portiig«e'eS 

fazem fua fazenda. E porque n^e 

tempo a terra eftaua muyto falta 

pimenta que hiamos buícar, nosf0/ 

forçado inuernarmos aly aquelle an" 

no,com determinação de para o o^ 

tro feguintenos irmos para a Chi113' 

E auendo ja quaíi dous meies q 

uamos nefte porto fazendo pacific*- 

mente noflas mercancias na terra,ve' 

yotera ella por mandado dei 

de Demaa,Emperador de toda a íl^ 

da Iaoa,Angenia,Bale,& Madura>c° 

todas as mais ilhas defte arcipek#0' 

hua molher que fe chamaua 

Pombaya; donaviuua de q MÍiW' 

fentaannos de idade, a qual vi11^ 

de fua parte dar recado ao Tagafl 

Rey da C,unda,que também era W 

vaíTallo como os mais Revs ^ 

monarchia,paraque pefíoalmet 

termo de mes & meyo foíTe ter co& 

c,cííl 

co# 

d 
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file a cidade de Tapara onde então fè fay r fora de cafa, porque dizem que 

azia preftes para yr íobre o reyno 

e Paííeruão. Efta molher quando 

e>etnbarcou nefte portojo Rey mef 

j^°em peííòa a foy bufearao cala- 

gem que vinha,& a leuoucõ gran- 

de faufto para íiia caía,& a agaíalhou 

C0ln a Raynha fua molher, & elle íè 

^ííou para outro apoíento lóge da- 

)'iporque efta era a mayor honra q 

elhe podia fazer. E paraque fe faiba 

a ?*zão porq eíle recado veyo mais 

P°r molhar que por homem,íehade 

^ber que foy fempre cuftume anti- 

^ifsimodos Reys deites reynosdes 

:° principio delles, tratarem as cou- 

,asde muyta importancia,& em que 

r?querepaz & concordia,por mo- 

Jleres- & ifto não fomente nos reca* 

particulares que os fenhores má* 

aos vaííallos,como foy eíle ago- 

nias também nos negociospubli- 

c°s & gerais que hús Reys tratão cos 

Ol)tros por fuas embaixadas, & dão 

^ara ifto por razão,q'ue ao género fe- 

minino, pela brandura da fua natu- 

re^,dera Deos mais afabilidade, õc 

?.llt:ondade,& outras partes para íe 

le ter mais refpeito que aos homés, 

^0rq íàó fecos,& por eílã razão me- 

^agradaueis aparte onde fe marh 

l*0» Porem efta molher que cada hu 

e^es Reys cuftuma de mandar a 

cjjuía8 Je qualidade que digo, dizé 

C Cs que ha de ter as partes que lhe a 
çll » — 1 l 

'es parece que fe requerem para el 

j _ /* i c •   _ _ • _ ' 

* 

de r ' * 

5 ef folteira, porque por eftar neíTe 

J.a 3oder fazer bem feito ò negocio q 

e ^e encomenda,dizem que não ha 
I _ r* < rt nr* 

f>íl , J/V/.vjvv.    

* tAUo perderá o fer de quem he fe 

aísi como por fer fermofa contenta 

a todos,aísi também por cila mefma 

caufa,poderá íer monuo mais de dek 

inquietado nas couíaaem que fe re- 

quere concerto, que de as trazer ao 

fi m da paz & concordia q ue íe preté- 

de. Dizem mais que ha de íer caia- 

da de legitimo matrimonio, ou ao 

menos q ha de íer viuua de feu mari- 

do legitimo; & fe pario de feu mari- 

do ha de prouar por eftromento co- 

mo criou a feu peitotodosos filhos q 

ouue delle,porque a que pario & não 

criou os filhos podendoo fazer, dize 

que fica mais propriamente fendo 

mãy de deleitação como qualquer 

corrupta,& deshoneíla,que mãy ver 

dadeyra do íêu proprio filho.E guar- 

dafe efte cuftume tão eftreicameiice 

entre a gente nobre defta cerra, que 

fe algúa molher pare* & por algu im 

pedimento licito que tenha não po- 

de criar o filho a feus peitos, helhe 

tão neceííario para fua hora tirar diA 

ío hum eftromento,como íefora ou 
# ' 

tracoufa muyto mais graue, & de 

muito mayor importãcia.E fe fendo 

moça acerta a ficar viuua, para ma- 

yor fineza deíuavirtude,íè ha de me 

ter em religião,porq pareça que não 

tafou tanto para os goftos que dahy 

podia efperar, quanto para ter filhos 

conforme â limpeza & honeftidãde 

com que Deos no parayfo da terra 

ajuntou os primeyrôs dous caiados. 

E paraque o íeu matrimonio íeja de 

todo limpo& cóíortrie â ley deDeos, 

dizem que defpois que fe fentir pe- 

jada nao ha de ter mais comunicação 

com 



r 

com feu marido,porque já então não 

íerá ajuntamento puro & honefta, fe 

xuo icnfual & çujo, E tem mais para 

ifto outras condiçoes que aquy não 

<ligo-,porque entendo que fera pro- 

lixidade determe em cio ufas que me 

parecem eícuiadas.A Nh-ay Pomba- 

ya que trouxe o recado ao Rey da 

Cundaque eu atras diíle, defpois q 

negoceoueom elle o a que vinha,íe 

partio logo defta cidade de Banta,& 

cl Rey íe fez preites com muyta bre 

uidade,& fe partio com húa armada 

de trinta cal.vluzes, & dez jurupan- 

gos,bem apercebida de mantimen- 

tos. & munições, nas quais quarenta 

veibs hiao íetc mil homés de peleja, 

a foi a a chuzma do remo, «Sc hião ne- 

íla companhia quarenta Portugue- 

íesdos quarenta & leis que então a- 

hy nos achamos,porque por ilTo nos 

fez muytas ventagésem nofías fazé- 

das, & confeílou publicamente que 

leuaua goílo diílo, por onde não ou- 

úe razão com que nos pudefTemos 

cfcuíar, . 

!Terigrinaçoes de 

os dezanoue à cidade de Tapara,on Jc 

o Rey de Demaa Emperador ddU 

ilha laoa então fe eílaua fazendo p>'e 

íles com hum exercito de oitocentos 

mil homes, o qualíabendo da vinda 

defte Rey da C,unda,que era feu cu- 

nhado & feu vaflallo, o mandou re* 

ceber á embarcação por el ReV 
9 1 • 1 

Pânaruca Almirante da frota, o qual 

leu ou comíigo cento & ieíTenta c'á la- 

luzes de remo, & nouenta lancharas 

de Luíoés da ilha Borneo,& coni to* 

da eftacompanhia o trouxe onde el 

Rey eftaua, do qual foy muyto ben1 

recebido,8c com honras muyto aiie- 

tajadas de todos os outros. Pa(Tãd°s 

quatorze dias deípois que chegados 

a efta cidade de Iapar3,o Rey de 

maa fe partio na via do reynode P<1' 

faruão, embarcado em húa frota 

duas mil & fetecentas vellas,em 

entrauão mil juncos dalto bordo, & 

tudo o mais eraô nauios de remo, & 

aos onze dias de Feuereyro cheg011 

m ^ ^ 1 . I 7' 1 « . ,nV 

C^T. CLXXI!I. 

Como 0 7*anguejrao de Tate Sm* 

f> orador da j'aoafoj com hu <^rof- 

fo exercito contra o "Key de Taf- 

jaruaodo cjueje fés* dej- 

pois que la chegou. 

Attido eíte Rey da 

C,unda defie porto de 

B-antaa cinco dias do 

mésde laneyro do an- 

S' no de 1546. ichegou a 

•*y 

ao rio de Hicanduree que he na en- 

trada da barra. E vendo o Rey ^c 

Panaruca Almirante da frota q"e °s 

nauios groílos não podião yr íurglf 

à cidade que eítaua daly duas legoas» 

por refpeito dos alfaques, 8c bancos 

de area que auia em algúas partesáo 

rio,mandou defembarcar toda a gc" 

te dos nauios groíTos em terra, & °s 

nauios de remo foraó ancorar no frr' 

gidouro da cidade,para queimarei 

as embarcações que encima no p01" 

to eftiueíTem,& afsi o fizeraó,na 

armada foy o Pangueyraõ Empei"3' 

dor em peííoa, acompanhado de10' 

dos os grandes do reyno- O Rey 7 

J C 
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pjUndafeu cunhado, que era gene- fua,pedirão ao /eu Rey que lhesdef- 

22? 

ral do campo,abalou por terra có a 

jpayor parte da gente, & deípois de 

Crcm todos chegados ao lugar onde 

e auia de aíTentar o campo, que era 

efronte dos muros,íe entendeo pri- 

I 1eyro que tudo na fortificação del- 

e'& em ordenarem' as eftanciaspa- 

artilharia com qne fe auião de 

ater os lugares mais acomodados a 

5L) propoíito,no qual trabalho fe ga- 

Í°U a mayor parte do dia. E pafían- 

0^cjUella noite com muytas feitas 

rcgozijos,& com boa vigia, tanto 

Jll'e foy menham clara,cada capitão 

e aplicou ao que cóuinha â fua obri- 

go, não ceifando todos de traba- 

l3rnoque pelos engenheyroslhes 

|raUiandado,de maneyra quenefte 

e&lindo dia toda a cidade ficou cer- 

ada em roda de vallos muvto altos, 

c°iti feUs terraplenos fortificados c6 

1'b^s muyto fortes, íobre que aííe- 

arão muytas peças groífas, em que 

C|1Crara6 algúasaguias,& lioés de me 

que Turcos ôc Aches lhe fundi- 

ra°jdaqual fundição forameftre hú 

rc,legado Algarauio de nação, c 

H0 nome de infiel que então tin 

c charríaua Coje Geinal,& o que te- 

^ antcs quando era Chriftão, callo 

^°r honra da fua geração, porq não 

de baixo fangue. Os de dentro 

a cidade aduertindofedo deícuydo 

j)lle tinha paíTado porelles em con- 

direm que os inimigos trabalhaf- 

^ dous dias inteyros na fortifica- 

jja° do feu arrayal pacificamente, & 

^ auer quem lhes fofíe à mão, aué- 

M° aquillo por húa grande afronta 

ue 
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fe licença para aquella noite feguinte 

os apalparem,porque de crer era que 

gente cançada & trabalhada não po- 

dia ler niUyto (enhora das armas, ne : 

lhes poderia ter rollo direytò naquel 

le primeyro Ímpeto. O Rey que en. 

tão era íènhor defte reyno de PaíTar- 

uão,era mancebo, &c dotado de par- 

tes queofazião fer muyto bem qui- 

ífo ôc amado dos feu?, porque íegú- 

do íe dezia delle, era muyto liberal, 

& nada tyranno, era bem inclinado 

para os pequenos do pouo, & gran- 

demente amigo dos pobres, Sc das 

viuuas,& tão largo para ellas. que le 

lhe dauão cota de íuas nece sidades, 

lhe focorria logo a ellas,«Si lhes fazia 

mais merce do que lhe pedião.E a fo 

raeftas excellencias tinha outras ah 

gúas tao conformes cos dcfejos dos 

homés,que não auia nenhum q não 

auenturaíle por elle mil vezes a vida 

íe tantas lhe foíle neceílarioj & jun- 

tamente com ifto tinha aly comíígo 

toda a flor do feu reyno,& todos gé- 

te manceba,& muyto efcolfarda, a fo • 

ra muytos forafteyros a que tambê 

fazia groíTas merces,& muytos fauo- 

res & honras acompanhadas de boas 

palauras,que faó os meyos por onde 

fe ganhaó as vontades dos pequenos 

& dos grandes,& fe fazem de manfas 

ouelhas brauos lioés, & o contrario 

difto abate os ânimos de maneyra q 

algúas vezes íè acontece de brauos 

lioés fazer mãfas& timidas ouelhas. 

Efte Rey pondo efta licença que os 

feus lhe pedião, no parecer dos mais 

velhos & prudentes que tinha com- 

%>i • 



Cgo,defpois que fe altercou largamé- 

te fobre oiucceflo que podia ter cfte 

negocio, íè concluyo por parecer de 

todos que quando a fortuna de todo 

Jhe foíle contraria nefta fayda q que- 

lião fazer contra ícus inimigos, inda 

tomarião iílo por menos mal,& me- 

nos afronta lua, que verem feu Rey 

cercado de húa gete tão baixa & tão 

vil,que contra toda a razão & juftiça 

os queria por força obrigar a deixa- 

rem a íee cm que ícus pays os cria- 

rão, & aceitarem outra que ella noua- 

mente tinha tomado por confelho Sc 

incitação defarazes que não punhão 

afaluaçãoem mais que em lauar as 

partes trafeyras,não comer porco, Sc 

caiar com íete molheres^pelo que cí- 

taua claro & bem entendido da gen- 

te dilcreta que Deos era. muyto feu 

inimigo,& os não auia de ajudar em 

coula que cometeílem, pois co tanta 

oftenía lua,lò color de religião, & cò 

razoes mal concertadas querião que 

forçolamentefeu Rey foíle Mouro, 

Sc leu vaflallo. Eafsi aefte modo de- 

rão" outras muytas razoes q a el Rey 

ôca todos os que eftauao prefentes 

quadraraó táto,que todos a húa voz 

difleraão,táo proprio Sc tão deuido 

he ao bom Sc leal vaílallo morrer 

por feu Rey,como â molher virtuo - 

ía manter caftidade ao marido que 

Deos lhe deu, pelo que nãoconuem 

dilataríehúa couía tão importante, 

fenao moftrarmos todos em geral, Sc 

cada hum em particular no effeito 

defta fayda o amor que temos ao nof 

fo bom Rey, Sc o que elle deue de 

terão Tangue dos que milhor pele- 

*Perigrlnaçoes de 

jarem,porque ifto íbmête queremos 

nós deixar por herança a noíTos fi- 

lhos. E com iílo ficou determinado 

quefaiírem aquella noite contra os 

inimigos. 

CA T. CLXXllll 

(^omo da cidade fayrao doze ^ 

amou cos, <&• do que fizer cio 

, contra os inimigos. 

Endo pa fiadas as duas 

horas deípois da meya 

noite, como o aluofO' 

ço defta fayda era 

ralem todos os da cl" 

dade,nao deu elle lugar a eíperan-''11 

que fofiem chamados, mas antes do 

tempo que el Rey lhes limitaraíc*' 

juntaraó no pafleyuão das caías reíl,s 

que he hum grande terreiro onde os 

naturais da terra cuílumão fazerfi'3? 

feiras,&)uas fedas notaueis nosd'25 

iníignesdas inuocaçoes dos feusp3' 

godés. El Rey contente afiãz dc vcr 

nelles tanto feruor Sc tanto animo» 

entre todos os (etenta mil queentao 

auia na cidade,efcolheo fomente do- 

ze mil que foíTem ncfte feito,Sc. oste' 

partio em quatro bandeyras de ti'eS 

mil cada húa, das quais foypor£e 

neral hum tio dei Rey irmão de ^ 

mãy,chamado Quiay PanaricíW10' 

mem que por experiencia tinha J* 

moftrado íer muyto para efte 

Sc que também leuaua a feu cargo * 

primeira bandeira : da fegunda n^ 

por capitão outro Mandarim princí 

pai que fe chamaua Quiay Anfcd^ 
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da terceyra hum eftrangfcyro Cham- 

pô de nação,natural da ilha Borneo, 

por nofne Nccodaa Spolor: ôc da 

jjUarta outro que íe dezia Pambaçal 

^jOjtodos muyto bps çapitaens, «Sc 

u^yto esforçados & práticos na guer 

% E Tendo jâ todos prefteç, el Rey 

. lfs fez outra falia de nouo, em que 

^eiiemente lhes tornou a trazer â 

líleiTioria a confiança que delles ti- 

para aquelle feito, & lhes certi- 

fc°Wque em cada hum delles lhe 

la o leu coração,& dentro nelle lhe, 

c5uão os de todos os quatro capi- 

juntamente oí. de todos os ir- 

mãos feus& leais vaílallos que com 

% hiao, Apos iílio, para os animar 

os confirmar no feu amor,to 

hum copo douro,&; a todos deu 

\íí'^ 2l4 

el Rey aly tinha comfígp, a qik deij 

npuos tipulos de norpçs honroíos, a- 

companhadosde muytas & grandes 

mercês,que heo que cuftuma dar a- 

ntmo aos fracos, ôc acreçentalos ao$ 

oufados. Os quatro capieaés Te fpraó. 

Je beber por fua mão,& aos que não. 

'U>pedío por iílo muytos perdoes, 

c°tíias quais palauras, ôc moftras do 

3t^or do íeu Rey, ficarão todos tão 

j^ados, que íem efperarem mais, 

e ^ntaraóos mais delles co minha- 

^'ndy, que he húa certa confeição 

c a?ejte cheirofo com que cfta gen- 

tais caíoscpmo eftes cuftuma 

^ íe vntar par^ remate de toda a de- 

clinação que leuao para morrere, 

3 eftes que fe vntão deita maney- 

r^hama o yulgar da gente a amou- 

c,°s* Chegada a hora em que eftaua 

Qetermjnado que faiíTem, le abriraó 

ty^fcrp portas de doze que auia na 

^de,ppr cada híía das quais fahio 

h 
^ dos quatro capitaes com a fua & os capitães 

■^panhia, mandando diante para 
cl 

o campo feis ourobalpens 

mk esforçadosambarrajas quç 

logo nas çpftas das íeis efpias que le- 

uauaõ diante, ôc íe foraó ajuntar to-» 

dos num lugar certo por onde auiãa 

de cometer os inimigos, ôc dando de 

fupito 110 corpo da gente co impeto 

que lhe eníinaua a determinação q 

leuauão,pelejarão tão esforçadamen- 

te,que em menos de húa hora que a 

força da briga durou, os doze mil 

Paflaruoés deixaraõ mortos no cam- 

po m^is de trinta mil dos inimigos a 

fora os feridos que foraó em muvto 

mayor quantidade, de que defpois 

morrerão Kp.ijyios, ôc foraó catiuos 

tres Reysv& pitp Patês que faó como 

duques, ôc o Rey da C,unda có que 

hiamos os quarenta Pormgueíes, eí- 

capou com ççes lançadas,em cuja de- 

feníàó morrerão os quatprze delles,, 

ôc os mais foraó todos muy to fevj* 

dos,& o arrayal efteue nua tamanha; 

çonfufaó que quafi efteue de cpdp 

perdido, & o Pangueyrãp de Pafe, 

Emperadpr de Demaa,foy arrauefla- 

do com hum zarguncho,âç efteue no, 

rio meyo afogado íem auer que lhe, 

pudeífe yaler, donde fe pode enten-j 

der quaca força tem bum fupito dç-> 

ftes com gente deícuydafo, pprque, 

primeyro que eftes entrarem em fy^ 

ufeíTen? a gente em or; 

(iem,eftiuerão por duas vezes pofto.% 

de todo, em desbarato, Tanto q fpy 

verdade 
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verdadedeftenegocio,osPaíTaruoes de Mafamede,que he o líuro da fiw 

íe recolherão á cidade muyto a feu ley,de não deixar aquelle cerco até 

jíaluo fem perderem dos feus mais q nàõ pór a cidade por terra, ainda q"e 

fós nouecentos, Sc dous ou tres mil por iilò perdefíe todo feu eftado, pe;. 

feridos, o qual bemafortunado fuc- lo que lhes juraua a ellcs tambcm q 

ceíío criou defpois nos cercados híía Te algum por razão algua lho con- 

tamanha oufania & confiança, que trariaíle,inda que lhepareceííeo có- 

ido fpy caufa de lhe acótecerem def- trario difto que lhes dezia, o auia de 

pois algús delaítres. mandar matar; o que gerou em t°" 

dos os circundantes hum tamanh° 

CAT/ CLXXV. medo, que nenhum delles ouíbu-dc 

' lho contradizer, mas antes em tud° 

Qomo o 'Rey de cTàffarltao com lhelbuuarão aquella fua determina- 

derrui conjurados fahio fora con- ^°-E com mandou com muy^ 

tra os inímiros, da peleja que Pre^eza f°r*'ficar de nono o àrrap, 

teue com ellesj&do uc- "f * *al"os> % 

rn / // / luartes de pedra emfofla, guarnecl 

cejjo aella. ' cios por dentro de feus terraplene^ 

lhes mandou pór muvta artilha 

Randemente ficou íên de bronzo, com que o campo fic0.11 

tido & enojado el Rey muyto riiais forte que a meftt$5' 

de Demaa co dcfaílre dade, pelo que os de dentro dez'^ 

defte dia}aí$i pela afro muytas vezes de noite aos de íô&>. cí 

ta que recebera dos de vigiauao,qúe na fortaleza do leu 

dentro,& pela perda dos feus, como rayal fe enxergaua quão fracos de i* 

por ver quão mal lhe focedera o prin nimo elleserão.pois em vez de 

cipio deite cerco, & deu por iífo al- cercar feus inimigos como homes & 

guas vezes algús remoques,& outras forçados,fe cercauão a fy mefnios ctf 

vezes leprenloes clarasáonoíTo Rey mo molheres frâcas, q íe tornafle**1 

da C,unda,por'quf fendo elle general1 para fuás caías,& fiaíem nas rocas,# 

do campo,pufera tão mâ vigia nelle, lhes feria ínais proueitofbjaquen^ 

& a elle lomente punha a culpa da preftauao para outra couíi & <*f 

muyta defordem que ouuera em to- eftas afrontas,& outras muytas a efte 

dos. L delpois de íe prouer no reme modo,lhe dauao cótinuamete m«f 

dío dos feudos, & em deípejar o cã- tas matracas, de q os de fora íe auiao 

po dos mortos, mandou chamar a co por muyto afrontados.Durando efte 

e ío ° os as Sanguys dc Pa- cercoc^uaíi rres mefes contínuos,^' 

r^ & capjtaesafsjdomarcomoda tro no qual tempo fe derão âncQ 

terra,& hes diíTe que elle tinha feito batarias de artilharia, & tres 

Voto íolenne,&jurado num moçafo á efcalla vifta com mais de mil efe** 

*""" " ' '    - \ d^ 
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^fepre os de dentro fe defenderão da íàida primeyra. E dando húa me- 

Cotnuyto animo como homés muy- 

t0 esforçados,forcificandole porden- 

tr° nos lugares cridos có contramu- 

r°scj fazião da madeyraque cirauáo 

(as caías,de maneyraq todoaquelle 

§f2nde poder do Pangueyraó,q era, 

j^o atras difle,de oitocentos mil 

°<tiens,inda q agora,pela pcrdâ paf- 

ada eftaua jà algum tanto diminui- 

°>nunca os pode entrar. Pelo qual 

Vetldo oengenheyro principal do ca- 

Kque era hum renegado Malhor- 

fj de nação, que cftc negocio não 

.j^edia canto a fabor dei Rey como 

e eHe tinha metido em cabeça, de- 

clinou de o leuar por outra via 

frente,& criou de nouo húa gran- 

ja ferra feita de entulho de terra & 

a*'na,fortificada com feis ordens de 

V|Bas, & fe veyo chegando com ella 

J^nto para a cidade que em noue dias 

°breleuou por cima do muro quaíi 

lla braça,na qual ferra aííeftou qua- 

rcr"ta peças de artilharia groffa, & 

mayor foma de falcões & bcr- 

>°s>com que começou a varejar por 

Clrtla toda a cidade, que aos de den- 

J° fazia muyto dano. El Rey enten- 

dido que efta inuenção era o mevo 

JUis certo que podia aucr de fua per 

1(5aó, aíTentou com dez mil conju- 

ros que para ifto fe lhe oíferece- 

^a que por titulo honroíopósno- 

de tigres do mundo, de comete- 

íç|ti efta ferra, o que logo quiferao 

P°r por obra,& el Rey, para os mais 

^■nar,quiz yr por leu capitaó, ain- 

^ que o pefo codo defte negocio fe 

B°Uernaua pelos quatro Panaricoeus 

nham jâ quaíi foi íãido no rofto defta 

força onde toda a artilharia eftaua af- 

feftada, a cometerão tanto fem me- 

do,que em obra de dous ou cres cre- 

dos^ mayor parte delles fe pòs enci- 

ma, & cometendo logo os inimigos,q 

ferião mais de trinta mil, os desbara- 

taraõ a todos em menos de hú quarto 

de hora.O Pangueyraó de Pate,ven- 

do o desbarato dos feus, acudio elle 

em peíloa có hú pefo de gente>& co- 

metendo fubir à ferra com vinte mil 

amoucos q trazia diante, os PaíTar- 

uoes,por quem ella então eftaua, lha 

defenderão taó esforçadamente que 

quaíi falcaõ palauras para o declarar, 

E durando aísi efta languinolenra 

briga acè quaíi avefpera, o Paííar- 

uao, q emaó ja cinha perdida a ma- 

yor parte dos feus,íè retirou para de- 

tro dos muros fobre q a ferra eftaua 

encoftada,mas primeyro lhe mádou 

pór fogo por leis ou íete partes,o qual 

ateado nos barris das moniçoes.de q 

neila auia húa grade quantidade^m 

pouco eípaço foy em tanto crecim<> 

to q a mais de tiro de befta não auia 

quem o pudeíTe efperar, de maney-* 

ra que e le íó foy baftante para apar- 

tar então eftesinimigos,& o impedi- 

mento q tiueraó para não poderem 

chegar mais hús aos outros, que foy 

caufa de a cidade efcapar por efta vez 

do perigo em que efteue. Mas não 

cuftou ifto tão barato aos PaíTaruoés, 

que dos dez mil da conjuração nao 

ficaflem no alto da ferra os íeis mil. 

E dos do Pangueyraó fe affirmou q 

morrerão mais de quarenta mil, no 

Ff conte 



conto dos quais entrarão tres mil eí 

trangeyros de diuerías nações, de q 

amayor parte foraó Aches, Turcos, 

& Malauares, &doze patês, & cinco 

Reys,& outra grande íoma de capi- 

taés & gente muy to nobre. 

CAT. CLXXn 

£ omo a cafò fe tomou acjuj hum 

Tortugue^ Cjetio, da conta 

que nos elle deu dej). 

Oda aquella trifte noi- 

te íe paliou com aífaz 

dc prantos, gritas, ôc 

lamentaçoens de am- 

bas as partes, porque 

em cada húa delias ouue muy to que 

íèntir, & em toda ella não ouue que 

pudeííe ter algum repoufo, porque 

todos, afsi os de dentro como os de 

fora a gaftaraó quaíi toda em cura- 

rem osieridos, ôc lançarem os mor- 

tos ao rio. Ao outro dia tanto que 

foy menham clara, vendo o Pan- 

gueyraó de Pate quão mal até então 

lhe tinha foçedido eíla fua emprefa, 

Sc não bailando íílo para querer por 

nenhum modo deíiftir de la como 

por algús dos íeus íoy aconíelhado, 

mandou outra vez de nouo apare- 

lhartodaa gente para dar hum af- 

iai to a cidade, parecendolhe que já 

os ceicados nào podiao ter forças 

para lha defenderem, pois tinhãojá 

a mayor parte dos muros rafos co 

chão, asmuniçoens codas gaitadas, 

muy ta gente morta, & oRey,fegú- 

Terigrinaçoes de 

doíè-dezia,muyto ferido. E parais 

certificar mais diílo,mandou p°ra'' 

gúa gente em cilada em certos paíi°s 

por onde teue nouífs que os cornar' 

caós auião de paíTar com ouos,&g* 

linhas,ôc outras couías que Jeuauáo3 

cidade para os doentes. Eftes que d' 

le mandou para cfte eíFeíto, vicr^ 

aquella melma noite ao arrayalj3 

quafi menham , ôc trouxerão n°ue 

homens preíos, entre os quais viP^ 

hum Portuguez;& delpoisque osof 

to foraó eípedaçados com tratos,pre 

pararaóoPortuguez (que a cerrou3 

fer oderradeyro) para lhe fazerem 

também o mefmo, o qual 
parecen- 

dolhe que pela confiílaó de queff>e 

ra poderia íer liure,ao primeyro tr,a' 

to diílegritando que era Portug11^' 

o qual até então não fabia nada c 

nos, nem nòs o conhecíamos p°r e 

fe, O noíTo Rey da C,unda quan ° 

iílo ouuio fez ceifar os tratos, &1105 

madou logo chamar para ver fe 

verdade o q aquelle home dezia> 

íeis de nòs os q menos feridos eltaujj 

mos,fomos logo ter có elle â fua ^ ] 

cia,onde chegamos có aílaz de an0 

ta & de trabalho,& vedo o home-1105 

pareceo 

tuguez, 

-peis dei Rey,lhe pedimos q nos fl1'1 

ieíTedar acjlle homé,pondolhe dia1^ 

as razoes que auia para nos a 

quella merce,pcis era Portuguezc^ 

mo nos, &: elle nolo cócedeo leuen1, 

te,pelo q d e nouo nos profiramos 

dos por terra.& lhe beijamos os p^lS' 

Daly trouxemos efte homé có no ^ 

ao lugar onde os nolfos cópanht y1 

o â primeyra viíla q era P°r 

, ôc proílrandonos todos a°s 

' • «a ^ ^ y 111 
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J^iao feridos, & lhe preguntamos fe 

na verdade era Portuguez,porq ue tal 

^nha o triíle que né pela falia o po- 

rmos bem conhecer. E elledefpois 

todo acabou de entrar em fy, 

■Orando muyta quantidade de la- 

brirnas nos diííe : Eu fenhores & iu- 

^aos meus,fouChriflão,indaque no 

raj° volo não pareça, & Portuguez 

c pay & mãy, natural de Penama- 

c°rA chamaòme Nuno Rodriguez 

| aDorda,& vim do reyno na armada 

^0Marichal no anno de 1515. na nao 

^'°aó,de que era capitão RuylDiaz 

Creyra,& por eu fer hum home hó- 

ra^o, & q de mim dey fempre moJP 

jtas diflo, Afonío d'Abuquerque que 

pos tenha na gloria me fez merce 

Capitania de hú bargatim de qua- 

tr°qinda lómente auia na Indiana- 

SlJelLe tépo,& me achey có elle na to- 

^da de Goa,& dé Malaca, & lhe a- 

JMey a fazer Calecut, & Ormuz, & 

1^°achey preléne em todos os feitos 

^rofos q fe fizeraó aísi em feu tépo, 

c°nio no de Lopo Soarez, & no de 

°iogo Lopez de Siqueyra,& dos ou- 

^sgouernadoresatedóAnrique de 

^cneies,q íocedeo por movte do Vi» 

°rrey dó Vafco da Gama,q no prin- 

c'pio da ília gouernãça p rouco a Frã- 

c'ko de Sá de húa armada de doze 

j!e'las,em q leuaua 300. homês para 

'azcr fortaleza em C,unda,pelo rece- 

bo q então fe tinha dos Caílelhanos 

S^aquelle tepo cótinuauao Maluco 

Nanoua viagem q o Magalhaes def 

abrira, na qual armada eu vim por 

Capirão em hum bargantim q fe de- 

S. lorge com vinte ôi feis homes 
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-muyto esforçados, que partimos da 

barra de Bintão quando Pero Ma£ 

carenhas o deílrnyo, & fendo tanto 

auantecomoa ilha de Lingua, nos 

deu hú tempo taó force q náo o po- 

• dedo payrar,nosfoy forçado arribar- 

emos â Iaoa, onde dos íece nauios de 

remo q éramos fe perderão os feys, 

dos quais foy hú o meu por meus pec 

cados,porq vim dará cofta aquy ne» 

íta cerra em que agora eftamos,haja 

vinte & cres annos,(em de todos os cj 

vínhamos no bargantim efeaparem 

mais que íós tres companbeyros,dòs 

quais eu íó agora fou viuo,& prouue- 

ra a Deos noífo Senhor q antes fora 

morto,porq fédó eu por muytas ve- 

zes cometido por eftes Gêcios q qui- 

íeíTe feguirfuas opiniões, onáoquiz 

fazer muyto tépojmascòmo a carnc 

he fraca,& a fome era grade,& a po- 

breza muyto mayor,& aefperáça dá 

liberdade era perdida, a distancia do 

meímo tcpo,& meus peccados foraÒ 

caufa de códecender a feus rogos,por 

onde o pay deite Rey me fauoreceo 

fepre, &porq euontefuy chamado 

de hú (ugarem q viuia para vir curar 

dons homes nobres dos principais de 

fta terra,quiz TN.Senhor q me tomaí- 

íem eítes perros,para o eu ficar fendo 

-menos,pelo q N.Senor feja bedito pa 

ra todo lépre.Tão eípatados ficamos 

todos difto q efte home nos difl'e,quã 

to o requeria a nouidade de tão eftra 

nho calo;& confoladoo então como 

nòsíoubemos,&có as palauras q nos 

parecerão neceííarias para o tepo em 

q eftauamos, lhediífemos fe fe que- 

ria yr có noíco para a C,unda, porq 
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dahyfe iria para Malaca, onde pra- 

zeria a noíTo Senhor que acabaria a 

vidachriftammente, &emíeuferui- 

ço,aque elle reípondeo que fy, porq 

nunca outra coufa defejara mais que 

èíTa. E logo o prouemos doutro ve- 

íiido maisChriftao que o que trazia, 

& ofiuemosaly fempre com nofco 

>ém quanto durou o cerco. 

* 1? íl ' 'J ' .1 *,"í ■ 'v- > j- .T :• » > i 1ir r ■, -s 

IAT>. CLXX1I. 

* 

£omo el T^ey de Tjemaa foy mor- 

to por bum eOhanbo ca/ò, e> 

do que/ocedeo de/pois de 

fua morte, 

pgj Ornando agora ao pro- 

- • poílto de que hiamos 

tratandoj íendo o Pan- 

gueyraò de Pate Rey 

de Demaa informado 

pelos inimigos q os feus tomarão do 

fraco eftado em q a cidade eftaua ôc 

da muyta gente que lhe era morta, 

ôc q as munições eráo todas gaitadas, 

& q el Rey eftaua muyto ferido, fe 

lhe acendeo muyto mais o defejo de 

dar a cidade o a/Falto q tinha aílen- 

tado,& determinou de o dará eícalla 

vifta,& c5 muyto mayorforçaquea 

primeyra>para o q no arrayal fe fíze- 

raó logo grades apercebimêtos, & fe 

laçarão pregoes por porteyros de ma 

ças de prata a cauallo, os quais def- 

pois de íè tangeré muytas tróbetas, 

{dezião em vozes altas,o Pangueyraó 

de Pate o fenhor das terras q cercão 

os marespela potecia do q tudo criou, 

deícubrindo em geral a todos os ou* 

« \ 

Terigrindfoès de 

uinteso fegredo do feu peito,vos tu* 

da dizer,q de oje a noue dias eãeplS 

todos preftescó ânimos de tigres»# 

có forças dobradas para hu alfaiai 

determina de dar á cidade,&Pronlí' 

teliberalméte muytas merces,?.ísiílc 

dinheyro como de nomes hóroíosa 

os primeyros cinco q aruorarc gu'a° 

no muro dos inimigos, ou fizeréfa* 

tos agradaueis á fua vótade,& os 

ifto não cúprirem cóforme ao qfeel' 

pera,morrerão por juftiça,lem fe 

ter nenhíí reípeyto.O qual pregão & 

ameaços fízeraó em todo o array* 

tamanho a bailo, & caufaraó 

nho medo, q os capitaés começa^0 

logo de fe aperceber de tudo o 

lhes era neceíTario para o aifalto,^ 

leuantaré mão de dia né de noite,ca 

tamanho eftrondode tangeres,apu' 

pos,& gritas,q era coufa de cíp^0' 

E fendo já deites noue dias paií^°s 

os íete,eftãdo o Pangueyraó húa &í 

nham em coníelho cos principiesíe' 

nhores do exercito fobre o rnocM 

feauia de ter no dardefte comba^» 

como^quando^or onde, & a quete' 

po auia de fer, & outras couías ^' 

ceííàrias,dizem que onue entre to^oS 

grandes debates, por auer muyta 

uerlidade nos pareceres, pelo qual0 

Pangueyraó quiz tomar os votos,d6 

todos por efcrito. Nefte meyo tép° 

pedio a hú moço peq ueno feu page 4 

eftauajúto delle, o betere, q faó h&s 

cercas folhas como de tachagé, q ellfj 

cuftumão comer cótinuamente,por^ 

lhes faz bó bafo,& purga as hatttià*' 

des do eftamago, ôc parece q quá^a 

o pedio-ao moco,dl'e o não ouuio,^ 

clic 



e$e moço feria de doze até treze an- 

n°s,& apótolheaidadeporq me pa- 

^ceo neceífario para o q ey de dizei*, 

■^tornado o Pangueyraó a côtinuar 

c<jla pratica em q eftaua, Te lhe fecou 

'aboca côa cólera,& tornou a pedir 

o betere,q o moco tinha nua boceta 

c'°uro,o q também aquella fegunda 

não ouuio,porq eftauaoentão co 

er>tido no cj hus & outros fallauão,& 

*0rnando el Rey a terceyra vez a pe- 

,robetere,hú dos fenhorescj eftaua 

Jllnto do moço,lhe puxou pelo vefti- 

Ih e acenou q defle o betere a el 

. y,° q elle logo fez, & pondofe de 

J°clhos diãte delle lhe offereceo a bo 

Ceta cj tinha nas mãos,de q el Rey to- 

duas ou tres folhas como antes 

^fl:umaua,& tocãdolhe leueméte & 

^ paixão cos dedos na cabeça, lhe 

Qiue^s furdo,ou como não ouues? 3c 

*°rnou a côtinuar co a pratica em q 

cftaua.Efta nação dos laos he a mais 

°piniatica que todas quantas ha na 

íei'ra,&: fobrc tudo muyto atraiçoada 

^ deíconfiada, & tem por cume de 

í^das as deshonras & injurias que íe 

apodem fazer, tocarélhe nacabe- 

pporonde aquelle moço tanto qel 

' cy lhe tocou cos dedos da maney- 

Ia q difle,auédo q era aquillo hu no- 

?llel defP rezo cõ q ficaua deshôra- 

^cfteue impando hu efpaço fé nin- 

«Mc fazer cafo do q el Rey lhe fizera, 

atetar por iíío, por fim do qual 

e determinou em fe fatisfazer da- 

Jlllella injuria q el Rey lhe fizera, ôc 

eUando de húa faquinha qpor brin- 

c° trazia na cinta, a meteo a cl Rey 

No meyo da teta ezquerda, de que 
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logo cahio como morto, fem dizer 

mais q fomente,quita mate, ay q me 

matou, com a qual nouidade foy ta- 

manha a reuolta dosíenhores q efta- 

r - - * 1 

uao prelentes^cj náome acreuoapo- 

dela declarar. Edeípois de fe quieta- 

rem algum tanto,íè proueo logo pri-« 

meyro q tudo na cura dcl Rey,a qual 

lhe não aproueitou,porfer a ferida pe 

lo coração, de que não viueo mais q 

duas horas. O moço foy logo prefo 

ôc metido a tormento por algúas foi- 

peitas que fe tiueraó, porem elle não 

confeflou nada, nem diífe mais fè« 

não que fizera aquillo, porque lhe 

viera á vontade, pelo có queel Rey 

lhe dera na cabeça em feu defprezo, 

como le fazia a qualquer cão que la- 

drnua de noite pela rua, íèndo elle 

filho do Pate Pandor íènhor de Su- 

robayaa, porem o moço foy efpeta- 

do viuo e.m hum cajuete dp arrezoa- 

da groííura, que lhe meterão pelo 

feíTo, <S<: lhe íahio pelo toutiço, 6c o 

mefmo íè fez também a feu pay, & 

a tres irmãos íeus,& afeflenta &dous 

feus parentes, de maneyra que de 

toda fua geração não ficou peííoa a q 

fe deííe vida; a qual juftiça tão fobe- 

jamente cruel & riguroía, foy cauía 

de auer muyto grandes aleuanta- 

mentos em toda a Iaoa, ôc ilhas dc 

Bale,Timor,& Madura, que faõ efta- 

dos muyto grades, em que ha Vifor- 

reysque diftinótamente os gouernao 

com poder de mero & mifto impé- 

rio,pela ordem antiga de feus gentí- 

licos curtumes. Acabada de fazer e£ 

ta juftiça fe deu logo orde no que fe 

faria do corpo dei Rey,íòbre q entre 

F F 5 todo 



Peregrinações de 

todos ouue grades debates, dizendo 

por húa parce c|fe o deixaísé aly en- 

terrado,era tanto como ficar caciuo 

em poder dos PaOaruocs, & por ou- 

tra,^ fe o leualsé a Demaa,onde tinha 

o íeLi jazigo.de neceísidade fe auia de 

corro per antes q lâ chegaíle, & q en- 

tèrrãdoo aísi podre & corrupto, não 

podia Tua alma yr ao parailo, còfor- 

me â ley de Mafamede em que no- 

uaméte morrera. E coníultando to- 

dos entre íi no milhor talho cj fe po- 

dia dar a ifto,vieraõ em fim a le refol 

rer no cj hú dos noílos Portuguefes 

lheacòfelhou,oqual.cóielho foy de 

tãtoproueito ao Portuguez q o deu, 

q lhe mótou em mais de dez mil cru- 

zados cj os íenhores aly logo lhe de- 

rao de elmolla pelo lèruiço q então 

fizera ao defunto,& o Portuguez não 

difTe mais fenão q o meteíTe em hua 

arca cheya de canfora & de cal, & o 

enterraíTem em hú junco grande que 

foííe cheyo de terra. E ainda q a cou 

faera tão fácil, foy boa ventura do 

Portuguez parecetlhes a clles bem. 

E defta manevra foy o corpo dei 

Rey até Demaa lcm corrupção nem 

cheyro mao nenhum. * 

C A CP. QLXXFlll. 

D o que mais focecieo ate esle exer- 

cit o (cr embarcado. E de bua gran - 

de dijeordiaqueem Demaa ouue 

entre dous bornes principais cia ci- 

dadey do defauenturado 

juccejjo que teue. 

âv 

Anto que o corpo <&1 

Rey foy lenado ao ju" 

co onde o enterrarao» 

o noílo Rey da C,úcia 

general do capo man- 

dou logo embarcar a artilharia 

niçoés,& por em recado toda a reca* 

maradel Rey,& todo o tifouroqcí" 

•taua nas tédas,& co quato ifto fe £"eZ 

có toda a preíTa & filencio q cóuinh3» 

né ííTo bailou para os inimigos Jet- 

xaré de fentir o q elles fazião. E 

do então o proprio Rey em peflo;1 

có íos tres mil da cójuração paliada} 

q por voto folenne fe vntarão tod°s 

co Minhamundy para amoucos,de' 

-raõ nos inimigos,q a efte tépoan 

uao occupados em defpejaré o cap0' 

& os tratarão de maneyra,q em e'Pa 

ço de meya hora q durou a força o1 

peleja,ficaraó derrubados no cainp0 

doze mil homés,& dous Reys & c,n' 

co Patês catiuos, com mais trezcll[°s 

Turcos(& Abexins,& Aches, Sc 

caciz Moulana, dignidade íuprefl1* 

na íeita Mafometica,& por cujo coA" 

íelho o pangueiraò aly tinha vi^0} 

ôc foraó queimadas quatrocêtas e'*1 

barcaçoés q neíle tépo eílauãoabic^ 

das em terra em q eítauao os terid°s' 

de maneyra q todo o cãpo efteuecj^ 

íi perdido^ tornãdofe a recolhei * 

feu íaluo íem perder mais q fós 

trocetos dosíeus,osdeixou embarc^ 

no meímo dia,q foy a noue de M*r 

ço, os quais delpois de embarcada 

có toda a preíía pofsiuel, íe parn^ 

logo para a cidade de Demâ, 

cõíigoocorpodo Pangueyrão,on" 

chegado foi recebido de todo o 

com 
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grandes gritas Sc prantos qiue geral- 

JTlPnf C r " 1 
,cnte le hzerao por clle. li logo ao 

Ol,trodia Te fez reflenha de toda a 

£c"te,parafe fabexaque era morta, 

^ 'e achou que faltauão cêto & trin- 

j? mil homés,& dos PaíTaruoes íe dif 

faltaraõ fomente vinte & cin- 

c° mil, porque nunca eftas couías 

Cllííão taò pouco, por mais baratas 

^lIe a ventura as venda, que os cam- 

P°s não fiquem tintos do langue dos 

Vencedores,quãco mais dos vécidos, 

^Uem eftas coufas cuftumaó íem- 

|re,de íermuyto mais cuftoíàs, Ne- 

*e mefmo dia fe tratou logo de fa- 

*e_rem Pangueyraó, que, como jâ ai» 

El'as vezes tenho dito, he dignidade 

llriperial íobre todos os Patês & Reys 

P^uelle grande arcipelago,a que os 

lcritores Chins,Tartaros, lapões, Sc 

i1^uios nomeão por Rate na quem 

^ai',qlie quer dizer,peftana do mun- 

j!0:>como fe pode ver num mapa, fe 

0r Verdadeyronagraduaçaò das al- 

j|lras. E como então do morto naó 

j!coli legitimo fucceííòr que herdaf- 

eefta coroa, determínaraó que fe fi- 

efle por eleição, para o q logo por 

^Oníentimento de todos fe elegerão 

e*affeis homes como cabeças de to- 

o pouo, os quais entre fy elegef- 

cm o Pangueyraó. Eftes fe recolhe- 

^ todos nua cafa, & fazendo quie- 

par a cidade, eftiueraó jútos fetedias, 

em em todos elles fe determinarem 

1)0 que auia de íer eleito, porque co- 

^oeraó oito os opoentes, & eftes e- 

a° os principais lenhores do reyno, 

}Uue entre os eleitores muy tas diífe- 

enças nos pareceres, porque comp 
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os mais delles, ou quaíí todos eraõ 

parentes, ©u parentes dos parentes 

deftesoito, cada hum delles traba- 

lhaua por fazer Pangueyraó aquellc 

que lhe a elle mais cúpna. pelo qual 

vendo a gente do pouo & os folda- 

dos da armada efta tamanha tardan- 

ça, parecendolhe que efte negocio 

náo teria jâ conclufaõ,nem aueria ju- 

.ftiça que os caftigaífe, fe começaraò 

a defauergenhar com tamanha fol- 

tura &atrcuiméto,& roubar os mer- 

cadores que eftauão no porto,alsi na- 

turais como eftrangeyros,que emlós 

quatro dias fe afflrmou que tomarap 

cem juncos, onde mataraó mais de 

cinco mil homes,a que o Rey de pà- 

naruca,& príncipe de Balambuaõ, q 

era altjiirãtedo mar daquejje impé- 

rio, acudio com muyta prcífa, & dos 

delinquentes queíeaçharaó naquel- 

lefraganteco furto nas maós, man- 

dou hfia menham enforcar oitenta 

ao longo da praya para terror dos q 

os vifkm. O Quiay Anfedaa Pate 

de Chcrb.om,quc era Gouernador da 

cidade,8c muyto poderofo nella, ve- 

do o que o Rey da Panaruea tinha 

feito, parecendolhe que o fizera em 

feu delprezo,pois não tiuera refpeito 

ao cargo que elle tinh^o tomou tão 

mal,& ficou tão defconfiado,q ajun- 

tando logo a fy feis ou íete mil ho- 

mes, deu nas caías onde poufauao 

Rey de Panaruea, & o quifera pren- 

der por iíío,mas o Panaruea lhe reíí- 

ftiocomos que então tinha comfi- 

go,& teue com elle, fegundo fe diflè, 

muytos cumprimentos & juílifica* 

çoés,que o Quiay Anfedaa não fo 
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mente lhe não quiz aceitar, mascn- fogo aconfumlrderiianeyra.que^ 

trandolhe por força em cafa, lhe mà- 

toti trinta ou quarenta dos feus, ao 

qual roydo fe ajuntou tanta gente q 

eracoufa de efpanto, porque como 

ambos craõ grandes fenhores,& muy 

to aparentados, & hum era almiran- 

te da frota, & outro Gouernador da 

cidade, teceo o demónio efta difcor- 

dia entre ambos de tal mancyra,que 

íè a noite fe não metera no meyo, q 

fez apartar abriga, por fem duuida 

tenho qaly ouueraó de acabar quaíi 

todos. Poré não fe acabou por aquy 

a defauentura daquelle negocio,por- 

que vendo a gente da armada (que 

ainda a efte tépo ferião mais de íeif 

centos mil homés) que o Rey dePa- 

naruca feu almirante fora afrontado 

pelo Quiay Anfedaa Gouernador da 

cidade, querendole íàtisfazer de ta- 

manha injuria,fe defembarcaraó to- 

dos em terra naquella mefma noite, 

fem o Panaruca fer poderofo para 

lho eftoruar, com quanto niífo tra- 

balhou quanto pode, & dando nas 

cafas do Quiay Anfedaa, o mataraõ 

com mais de dez mil homesq tinha 

comíigo, & não contentes com ifto 

deraõemtoda a cidade por dez ou 

doze partes,& começando a matar & 

faquear tudo o que achauao a trata- 

rão de tal maneyra, que em fós tres 

dias que durou o fico,não ficou nel- 

lacoulaemq íe pudcíle pôr olhos, 

com húa vniao de gritos & choros 

tão efpantofos, que ao juízo dos ho- 

més parecia que fe fundia a terra,por 

fim do qual, por nao gaitar nifto 

mais palauras, a coufà parou em o 

os aliceces tudo foy abrafado, em (j 

fe affírmou que arderaó mais dcct 

mil calas,& fe meterão â efpada tre- 

zentas mil pefloas,& íe catiuaraó (\M 

íioutras tantas,que fe leuaraódeve* 

niaga para diuerlas partes, &fe rou- 

bou infinidade de fazendas muy1® 

ricas^de que fó em prata & ouro íe at 

firmou que paílara de quarenta con- 

tos douro,de modo que o defpojo to 

do por junto fe eímou em cem cofl' 

tos douro,& os mortos & catiuosert1 

quinhentas mil peffoas. E efte foy ° 

fim que teue o mao confelho de fl 

Rey moço criado entre mancebos/^ 

gouernado por íua vontade fem íCt 

quem lha contradixeííe. 

CAT. CLXXIX. 

TV tudo o mais quefocedeo ate v°s 

partirmos para o porto da 

& dahj para a (Jbíria^ & ^ 

dejauentura que nesta 

viagem tiuemos. 

: • / 

Aflados os tres 

durou èfta tão cruel 

taó efpantofa reuol^ 

logo tudo ficou paCl 

co & poffco em 

çao,temendo entaó os principais ^ 

quelle morim, que tanto °lue 

eleito o Pangueyraó recebeífem 

les o caíligo que mereciao p01" 1 * 

graue crime, fe fizeraô logo todo 

vella,antes de fe verem nellepe^ê ' 

& fe partiraó na meíma armada ^ 
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Ue eftauã embarcado*, fem o Rey 

Panaruca ícu almirante fer pode- 

*°fo para lho tolher, antes cfteue por 

íjjjas vezes em riíco de le perder por 

j.'o com algús poucos que tinha da 

113 parte; ôc afsi em íos deus dias fe 

cípejou o porto de todas as duas mil 

Ve'Us que nelle eftauáo, fem ficarem 

hiemais que algúsjurupangos de 

locadores,ficado a terra toda abra-» 

*da ôc confumida. Pelo qual ajtin- 

^ndofe eílès poucos fenhores q ain* 

daauia, aíTentaraó de fe paliarem á 

Cl(^ade'de Iapara, cinca legoas daly 

a cofta do mar mediterrâneo,Ôc 

°go opuferaò por obra, onde palía- 

|j0s deípois de4e loílcgar o tumulto 

gête plebeya, que ainda então era 

ert* conto,fe concluyo no eleger do 

angueyraó,o qual vocablo propria- 

mente quer dizer Emperador, ôc lo-» 

£°foy eleito hum Pate Sidayo prin- 

ClMe Surubayaa, que não foyne- 

n^Uiái dos oito poentes, porque afsi 

Pareceo neceíTario para o bê comu, 

^ S^etação da terra, de que o pouo 

to^o ficou muyto fatisfeito,&logoó 

j^ndaraó bulcar pelo Panaruca a 

lllrn lugar daly doze legoas onde el- 

eentaõ eftaua,que fe dezia Piíam- 

ni^nes,oqual veyo daly a noue dias 

íc°nipanhado de mais de duzentos 

homens, embarcados em mil ôc 

Quinhentos calaluzes, & jurupangos, 

^defoy recebido de todo o pouo, 

c°m moítras de muyta alegria,&foy 

°go coroado com todas as cerimo- 

n'as cuftumadas por Pangueyrão de 

f°da a laoa,& Bale,& Madura, q he 

lL~>a muyto grande monarchia de 
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gente,poder, & riqueza. Eaposifto 

le paliou logo a Demaa com funda- 

mento de.a rornar a edificar de no- 

uo, ôc pola no citado em que antes 

•eftaua, onde a primeyra couía em q 

entendeo foy em caítigar os que fe 

achalíém que foraó culpados advía- 

co da cidade, & entre húa tamanha 

multidão dellcs, não fe acharaõ ja 

maré que cinco mil fomente, porque 

os outros todos craó jâ fugidos para 

diuerias partes,& a todos eítes deía- 

uenturadosem quatro dias que efta 

çxccuçao durouje deraó dous géne- 

ros de mortes fomente,húseipetaraó 

viuos em caloetcs,& outros queima- 

rão nas meímasembarcaçoens em q 

foraõ tomados, de modo que naò 

ouiie dia deites quatro em que não 

morrefíe muyto grande quantidade 

dellcs, de que todos os Portngueies 

que ahy nos achamos andauamos co 

mo palmados. E como então toda a 

terra andaua reuolta fem auer quie- 

tação em coufa nenhúa, pedimos li- 

cença ao Rey da C,unda para nos ir- 

mos para o porto de Banta onde ef- 

taua o noíTo junco,pois a moução d 1 

China era ja chegada, & era tempo 

de fazermos noíía viagem,á qual nos 

elle deu muyto leuemente,& nos fez 

quita dos direitos de noíTas fazendas, 

ôc nos deu cem cruzados a cada hú, 

ôc aos quatorze q morrerão na guer- 

ra, deu a cada hum trezentos para 

íeus herdeyros, que nos tiuemos en- 

tão por efmolla honrofa ôc de prín- 

cipe bem inclinado, & largo de con- 

dição, ôc de que todos ficamos muy- 

ro contentes. Com ifto nos fomor 

log 
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logo ao porto de Banta,onde nos de- 

tiucmos doze dias acabando de nos 

auiar para fazermos noíTa viagem, 

& nos partimos para a China em có- 

panhia de outros quatro nauios que 

para la hiaó, & lenamos com nofco 

oMtii&Q Rodriguez, que era oPortu- 

guez Gentio de que atras fiz menção 

que achamos em PaíTàruão, o qual 

era Bramene de hum pagode por 

nomeQuiay Nacorel, & elle fecha- 

maua Guaxitau facalem, que quer 

dizer, confelho de fanto. JifteNltóò 

Rodriguezdeípois q chegou âChina 

le embarcou para Malaca, ondefoy 

de nouo reconciliado ânoíía fanta fé 

Catholica,& fe lhe deu por peniten- 

cia que feruiíle no hoípital dos incu- 

raueis hum anno,& elle o Fez, no fim 

do qual tempo acabou fua vida, com 

molhas de bom ôc verdadeyro Chri 

ftão, por onde parece que podere- 

mos crer que noíío Senhor aucria mi 

fericordia com fuaalma,pois a cabo 

de tantosannos de infiel o guardou 

para vir morrer em íeu feruiço, pelo 

qual elle feja louuado para todo íem 

pre. Chegados todos os cinco nauios 

que partimos da C,unda ao porto 

do Chincheo, onde naquelle tempo 

os Portugueiesfazião feus tratos, ef- 

tiuemos nelle tres mefes ôc meyo cò 

aííaz de trabalho & rifeo de noíías 

peíloas,porandar aterra então toda 

reuolta,&os pouos amutinados,&cò 

grãd es armadas por toda a coíla, por 

cauíã dos muytos roubos que os la- 

pões coííayros tinhão feito nella, de 

maneyra que não auia quietação pa- 

ra fe poder fazer fazenda, nem os 

iço cs de 

mercadores oufauao a' íàyr de fuás ca 

ias, pelo que conftrangidos nós da 

necefsidade nos paflàmos ao porto 

de Chabaquee, onde achamos furtos 

na barra cento & vinte jucos,os quais 

defpois que tiueraó com noíco algú* 

briga,nos tomarão dos cinco nauios 

os tres,em que morrerão quatrocen- 

tas peífoas Chriílãs, de que os oiten- 

ta & dous foraò Portugueíès. Os ou- 

tros dous nauios quemilagrofamen' 

te lhe efcapamos,nos fizemos na vol 

ta do mar, ôc não podendo mais fer- 

rar a terra por caufa dos venfos Le- 

ílcs que todo aquelle mes nos curfa- 

raó, nos foy forçado irmos dcfflW 

dar a cofta da Iaoa betn contra no^a 

vontade. Eauendo ja vinte Sc leis 

dias que trabalhofamente vellcjaua- 

mos por noíTa derrota, ouuemos vi" 

fíade hua ilha que íè dezia Puí0 

Condor,a qual nosdiílaua em altura 

de oito grãos ôc hum terço Noroefte 

Sucftecom a barra do reyno Car*1" 

boja,& fendo ja quaíí tanto auafltf 

como ella nos deu hum tempo 

Sul de tormenta de ventos tão iu1- 

petuoía, que de todo eííiuemos per" 

didos,& vindo correndo* com elle a 

aruorefeca,vimos a ilha de Língua 

onde a tormenta nos fa/rou a Loe* 

fudueílecom hum vento tão rijo 

eícarceo ôc mares cruzados, que poí 

nenhum modo nos podíamos aprO' 

ueitar de vella nenhuaj ôc receofos 

nòs das reflingas ôc baixos que no* 

demorauão por proa; pairamos co 

nauio de mar em traués até que der 

pois de hum grande eípaço nosabrio 

pela fobrequilha de popa,com n°lie 

palmos 
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Mnrios dagoa na primeyra euberta, la cópanhia por nome Ruv de M,oij. 

pçl0A ..í J. 1 • 

S vedo. nos a morte ja tão abra- 

nda com ncx{co,nos foy tornado cor-. 

larnios ambos os maftos, & alijar- 

^°stodaa fazenda a.o mar,com q o 

)llnco ficou algum tanto mais delata- 

ndo. E vindo afsi ao fom do mar o 

reftaua do dia,& algíía parte da 

n°ite, pcrmitio Deos noíío Senhor 

j*'a inteireza da fua diurna juftiça, cj 

íabi 
r . 

^ nenhua varafiemos por cima de 

reibnga de pedras, na qual oju-. 

Çofe fez em quatro pedaços,cô mor- 

tc deíeíTcnta & duas pefloas. E co- 

11)0 cile defauenturado fuccefío nos 

tlr°i'detodoo íentido & as forças, 

||enhuin de nòs ouue q íe lembraííe 

ç procurar meyo nenhú de íua fal- 

cão,como fizeraó os Chins que le- 

gamos no junco por marinheyros, 

3lleforao taó induftriofos q antes q 

°^e menham tinhão feito hua jan- 

tados pedaços de paos, & das ta- 

°as que puderão auer às maós,& cõ 

?5cordas das vellas as atarão de ma- 

jora que quarenta eftauão encima 

etT> á vontade, & como eíle tempo 

e,aacjuelle pelo qualfe diífe, nem o 

pay pelo filho,nem o filho pelo pay, 

jj^a hum procuraua por ly fó, fem 

lembrar outra nenhua coula, alsi 

Chi 

^on 

•ermos como ne vermos cou- 

1Ir*s marinhevros, como elcrauos 
ff* • 

j-^''Os, tanto, que pedindo Martim 

'^.uez capitaó & fenhorio do jun- 

co «los íeus proprios moços que efta- 

ao na jangada, que o quifeíTem re- 

Co'her comiigo,lhe reíponderaò que 

J0r nenhum cafo podia fer, o cj che- 

ban^o ás orelhas de hum dos da noi^ 

ra,não podendo fofrer a ingratid ao 

& defcorteíia com que já todos nos 

cracauãOfie ergueot em pó do lugar 

onde jazia alíaz ferido, & nos fez a 

todos hua breue pratica, em que nos 

diíTe que nos lembraflemos quão a- 

frontoía & auorrectda era a couar- 
g -4..» • <• ... ■«,. _ I 4 \ 

dia, & que viíTemos quão necreíTario 

nos era para noíía laluação trabalhar 

por tomarmos aquella jangada, & 

outras muytas palauras a efte modo, 

as quais de tal maneyra nosauiuen- 

tarao os eípritos, que determinados 

todos num propoílto, com hum no- 

no esforço que nos então deu a ho- 

ra &a necefsidade, remetemos vinte 

&oito Portuguefes que éramos to- 

dos num corpo aos quarenta Chins 

que ja então eftauão na jangada, nòs 

com noíías efpadas, & elles com as 

machadinhas que tinhão nas maõs, 

& nos baralhamos hus cos outros de 

maneyra, que em elpaço de tresou 

quatro credos os quarenta Chins fo- 

raç todos mortos,& dos vinte & oito 

Porcugueles os dezalíeis, & os doze 

efeaparão aíTaz feridos^de que ao ou 

tro dia morrerão quatro, coufa certo 

nunca cuydada nem imaginada, & 

em que fe pode ver claramente a mi- 

feria da vida humana, porqueauen- 

do menos de doze horas que nosa- 

bracauamos todos, & nos trataua- 
* 1 

mos com tanto amor que morrêra- 

mos todos luís pelos outros,nos trou- 

xerão noíTos peccados a tamanho ef- 

tremo denecefsidade,quc fobrequa- 

tro pedaços de pao atados com duas 

cordas nos matamos todos hunsaos 

outros 
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outros tanto fem piedade, como fe quando veyo ao quinto pela menha 

foramos inimigos mortais, ou outra 

coula ainda pior; mas também pare- 

ce que em parte Ho-s defculpa fer a 

necefsidade tamanha que nos forçou 

a fazermos tamanho delatino. 

QAT. ILXXX. 

Do que nos foce de o defpois que 

nos partimos dcjta reftinga. 

Efpois que ficamos fe- 

nhoves defta triítejan- 

gada à cufta de tanto 

langue, afsi noíTo co- 

mo dos Chins,nos me- 

temos nella trinta & oito pelíoas, das 

quais os doze eraòPortugueles, & os 

mais moços noflos, & algús mininos 

filhos de Portugueles, & os mais de 

nos hiamos muyto feridos de que 

defpois nos morrerão quaíi todos, <3c 

por Termos muytos,& a jangada muy 

to pequena hiamos nella metidos na 

agoa até o pcfcoço. Com tudo deita 

maneyva nos deíamarramos delia 

trifte reftinga hum Sabbado dia de 

Natal do annode «547. & com hum 

fó pedaço de colcha nos fomos ao 

fom do mar para onde a agoa nos 

queria leuar,íe termos outra agulha, 

nem outra guia íenão fomente a ef- 

perança que leuauamos em Deos 

noíTo Senhor,por quem còtinuarné- 

te chamauamos com aílaz de fufpi- 

ros & gritos enuoltos em muyta qua 

tidade de lagrimas. Deita maneyra 

nauegamos quatro dias, fem cm to- 

dos elles comermos coufa algíía, & 

forçounos a necefsidade a comermos 

de íiu cafre que nos masrreo, co quaj 

nos fuílentamos mais cinco dias,^ 

eraõ noue da noíTa viagem,& em ou 

trosquatro dias que nos durou inda 

mais efte trabalho,não comemos ou 

tra coufa fenão os limos q achamos 

na bagugem da agoa, porquedeter- 

minamos de nos deixarmos antes 

morrer, que comermos de nenhu^ 

Portuguez de quatro que nos ttio^ 

lerão. Eindo nòs deita maneyraque 

digo, prouue a noíTo Senhor poriU;1 

miíèricordia que ao dia de Reysv1" 

mos terra.a qual vifta, & o aluoroÇ0 

delia nos caulou hfia tão mortal ale' 
f • ' 

gria.que fó eííà bailou para dosqul11' 

zeque ainda hiamos viuos, m°rr^ 

rem logo lupitamente quatro, 

os dous foraó Portugueíes, de m3' 

neyra q ue das trinta & oito pciío»lS $ 

nos embarcamos na jangada, naoe f« 

capamos mais que onze, fete Po^11 

gueíes,& quatro moços noflos 

gados em fim â terra, faimos em 

praya que nella Te fazia a modo oe 

angra, onde de/pois de darmos in*1 

nitas graças a noíTo Senhor porn^s 

liurar dos perigos do marjefperan^ 

nelle que também nos liuraria dos ^ 

terra que tinhamospor dauante, n°s 

prouemos de algum marifeo qL,e/ 

chamos pelos penedos. E vendo ^ 

terra era deíerta de gente, & muy[0 

pouoada de elifantes & de tigres, n°s 

fubimosem híias aruores filueítrcS? 

para nellas efeaparmos por enta° * 

grande multidão deites, & de oufr°S 

animais que aly tínhamos vift°> 

quando 



S^ndo nos pareceo que podíamos 

Carr>inharcom menos perigo, nos tor 

?ait,os a ajuntar,& nos metemos pe- 

a cfpeíFura do mato andado de húa 

Pa,,tc para a outra com muytos gritos 

lentos,(em fabermos atmarcom 

r°^'â ^ue pudeíTe íer meyo de nof- 

alaluação; porem a diuina miferi- 

c°l'dia que núca aparta os olhos dos 

nccelsitados Sc miferaueis da terra, 

feriou então que por hum efteyro 

e tgoadoce que de dentro do ma- 

linha demandar o mar, viífemos 

v'r hfia barcaça carregada de madey- 

ra&c de leiíina, em que vinhao noue 

neStos Iaos,&: Papuas; os quais em 

Jos vendo, parecédolhe que éramos 

f'i (como ellesdeípois noscon- 

^ 'ataõ) íê lançarão todos na agoa, 

g deixara© a embarcaçaó erma íem 

Car nella peífoa nenhúa, mas dei-.. 

que entenderão que éramos gé«- 

Pe«"dida, íè íeguraraó, & ficarão 

! lletos no fobrefalto que primeyro 

f 
lei'aõ. Entãoíechegaraóanos, Sc 

°s preguntaraó por muytas.couíàs 

j'^'ciliares, a que nacuralmentefiò 

"yto inclinados, âs quais reíponde- 

j^osconformea toda a verdade, & 

e Pedimos pelo amor de Deos que 

°s quifeíFem leuar cóíigo para qual- 

j|ller pouoaçaó que quifeíTem, Sc lâ 

^ sVendefTem por íèuscatiuos agé" 

ç nos leuaíTe a Malaca, porque 

J^osmercadores, & lá lhedarião 

i 'ytodmheyropornós, ou fazen- 

^ Çjuanta quiièiJem. E como efta 

. laoa hegrandiísimamente co« 

Ç°la, como.lhe tratamos de feu in- 

! eí*e> conhecendo cambem em aos 
fr. l l -v 
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a noííà mi feria & dçfefpe ração; nos 

foraó dando de íy mais algua coufa, 

com outras palauras ja.milhor-con- 

certadas,mais- fauoraueis, Sc de mais 

eíperança para nòsde nos fazerem o 

que lhe pedíamos,porem iílo fov até 

que tomaraó a embarcaçaó que ti- 

nhão deixado, porque tanto que íè 

virão dentro nella, le puferaõ de'lar- 

go,& dando moítrasdefe quererem 

partir fem nos tomarem,nos diíTerao- 

que para elles ferem certos de íer 

verdade o que lhe deziamos, era ne- 

ceíTario que primeyro que tudo lhe 

entregaílèmos as armas que tinha-* 

mos, porq doutra maneyra nos não. 

auião de tomar inda que nos viíleríi; 

comer dos lioes, pelo que conftran«: 

gidos da eílrema necefsidade em q. 

nos víamos,& da deíeíperaçaõ de ter 

mos outro nenhum remedio,nos fòy? 

forçado fazerlhe a vontade em tudo 

quanto quiferaój Sc chegandofe cõ;a. 

barcaça mais hum pouco a nós, nos 

diíferaó què hum & hum nosbotaf- 

íèmos a nado,pois nao tinhao man- 

chua què nós foíTc tomar^oq tambe 

determinamos de fazer,& dous mo- 

ços & hum Portuguez fe lançaraõ 

logo a nado para pegarem de hua 

corda que nos tinhão lançado por 

popa da barcaça,mas antes que:che- 

gaííem a ella foraó comidos de tres 

lagartos muyto grades, íem de todos 

tres aparecer mais que fomente -o 

íangue,de qne todo o rio ficou tinto, 

do qual fuccefío os oito que eftaua- 

mos à borda do rio ficamos tão pal- 

mados de medo,que por hum gran- 

de eípaço nenhum de nòs tornou em 

feu 
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feu acordo, de que os perros nao ou- 

uerao nenhum dó de nòs, mas antes 

batendo as palmas, dezião gritando 

com grandes rifadas, bemauentura- 

dos aquelles tres que fem dor acaba- 

rão feusdias. E vendo que os maisq 

fieauamos meyos atolados na vaia 

não tínhamos força para nos poder- 

mos tirar delia, faltarão cinco delles 

em terra, & nos ataraõ pelos buchos 

dos braços, & a rafto nos leuaráo até 

junto da barcaça, que ja a efte tem- 

po eftaua bem chegada a terra,& nos 

meterão dentro com aflaz de vitu- 

perios^afrontas, &mao tratamento. 

E fazendofe à vella nos leuaraó a húa 

aldea q cftaua daly doze legoas, por 

nome Cherbom,onde nos venderão 

a todos oito,feis Portugueíes,& hum 

moço Chim,& outro cafre por tre- 

ze pardaos, que da nofla moeda faó 

tres mil & nouecentos reis a hú mer- 

cador Gentio da ilha dos Selebres,. 

cm cujo poder eíliuemos vinte & feis 

dias,& nos tratou muyto bem afsi de 

comer como de veftido, & deípois 

nos vendeo ael Rey de Calapa por 

dezoito mil reis, o qual Rey vfou có 

nofeode tanca magnificência que li- 

uremente nos mandou para o porto 

daC,unda ondeeftauão tres naos de 

Portugueíes,de que era capitão mor 

hum leronymo Gomez Sarmento, 

que a todos nos fez muyto gafalha- 

do,& nos proueo largamente de 

tudo o neceffario,ate que 

fe partio para a 

China. 

C.AT. CLXXXl. 

' * % . i ■ 

(jomo dejle porto de Qurtda fr) 

ter a Sião donde em cdpanbta doU" 

tros ^ortuguefesfuy co el 

a guerra do Qnànuy, & 

dofuccefio delia. 

i * é 4 i í ■ 

Vendo quaíi hum 

que eftauamos nefte 

porto da C,unda be111 

prouidos dos Port11' 

guefes, como então cíl 

ja chegada a monção da China,5S 

tres naos fe partirão para o Ch,n' 

cheo,fem ahy na terra ficarem í*13'5 

Portugueíèsqueíos dous, que 

junco dePatanefe foraó com ílias 
1 » 1. j 

zendas para Sião, em cópanhia 

quais me foy forçado irme cu Mfí]* 

bem,porque me quiferaò elles^2^ 

o gaito da jornada,& me promete11'10 

de me fazerem lâalgú emprert'^0' 

com que denouo tornaífe a tent^r íl 

fortuna, a ver fe por importuna^0 

me podia melhorar com ella. Pãríl' 

dosnòsdaquy, dentro em vinte.* 

íeis dias chegamos á cidade de O® 

quehe a metropoly deíle impefI° 

Sornau,a que o vulgar daquellasp^ 

tes chama Sião, onde fomos bem r<^ 

cebidos & agafalhados dos P°rtlg 

guefes que ahy na terra achanios* 

auendo pouco mais de hum mesCl ^ 

eílaua nefta cidade eíperando p 
ò» 

yr 

monção da China para me , 

lapaòem companhia de outros jc 

ou fete Porruguefès que parais 
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c°fti cem cruzados de emprego, que 

Osdous com que viera de C,unda me 

Clnhão empreftadojchegou noua cer 

ta a el Rey de SiaÓ, que entáo eftaua 

nefta cidade de Odiaa com toda ília 

^01 te,que o Rey doChiammay con- 

ederado cos Timocouhós,cos Laos, 

c^s Gueos, (que faó quatro naçoés 

c gentes que contra o Nordefte íè- 

10reaõ a mayor parte defte íertao, 

P°r cima do Capimper, & Pafsiloco, 

j 'aõ todos íenhores abíolutos fem 

arem obediencia a ninguém,muyto 

rjc°s & poderolos,& de grandes efta- 

0s) tinhao pofto cerco â cidade de 

NÍÍtiruão,& morto o Oyaa Capim- 

t^rfronteyro mor daquella arraya 

c° mais de trinta milhomés. A qual 

J^ua fez em el Rey tamanho abal- 

^,clllc fem efperar por coufa algíía, 

paflou logo aquelle meímo dia â 

°UCra banda do rio,& fem fe querer 

aP°íentar em caía nenhua Te pòs no 

Carnpo em tendas para que todos os 

j.llCros fizeflem o meímo,& mandou 

aÇar pregoes por toda a cidade, que 

°«o o homem que por aleijão ou 

II *ice não fofíè efcufo de yr com 

e a efta guerra,fe fizeffe preftes em 

^ rrHo de doze dias que para iftò lhe 

aUa deefpaço fomente, Co pena de 

0rrer queimado com infamiaper- 

j^,Cua a todos feus decendentes,& co 

pa<5^° de feus bees para a coroa, & 

0l*a eftas penas pòs outras muytas 

l>yto graues, tão eípantofas Sc me-« 

°nfias de ouuir.que a pente tremia 

emed< " " ' 1 

*1 ** 

^ação que foííem, que eftiueflem 

 i'I O — 

nicdo,& aos eftrangeyros de toda 

eni r   '   
lLu terra nãoeícuíãua cambem 

5 

defta pena, ou fe foííem fora do Teu 

reyno em termo de tres dias, de ma» 

neyra que todos andauão como paf- 

madosiem íè íaberem dar a conle.- 

lho, né determinarfe no quedeuiáo 

de fazer,& aos Portugueíes a q fem* 

prenefta terra leteue mais refpeito, 

mandou rogar pelo Combracalão 

Gouernador do reyno, que volunta- 

riamente,"por quem elles eraõ,o qui- 

feílem acompanhar nefta jornada, 

porque defejaua muyto de lhe en- 

tregar a guarda de fua peftoa, por ter 

conhecido delies que eraó mais pa- 

ra iífo que todos os outros; afsi que a 

eífícacia defte recado,que vinhaacó- 

panhado de muytas Sc larga* pro- 

meílas,& de efperanças de grandes 

pagas,merces,& honras, & fobre Jtu- 

do,de dar licença para fe fazei é igrei 

jas no feu reyno, nos obrigou de tal 

maneyra,que de cento Sc trinta Por- 

tuguefesque entáo ahy eftauamos, 

os cenro Sc vinte aceitamos yr com 

elle. Paliados os doze dias do termo, 

el Rey fe partio com hum exercito 

de quatrocentos mil bornes, em que 

entrauão letenta mil eftrangeyros de 

diuerías na^oes, embarcados em tirs 

mil feroosj&laulees,& jangas, & aos 

nouedias da lua viagem-chegou a 

húa villa que eftaua na arraya por no 

me Suropiíem, dozelegoas da uicia- 

de de Quitiruão que os inimigos ui» 

nhao cercada, onde fe deteue mais 

fetedias, efperando por quatro mil 

elifantes que lhe vinhãa;por terrâ; 

dentro £0 qual rempoteue nouasq 

a cidade eftaua em grande aperto, aff 

íipela banda do rio que os inimigos 

ti n hão 
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finhão tomado com duas mil embar* 

caçoens,como pela da terra na qual 

auia húa grande foma de gente de q 

o numero fe não fabiaem certo, mas 

pelo q fe via delleíe eímaua em tre- 

zentos mil homens, de que íe affir- 

mauaque os quarenta mil eraó de 

cauallo, mas quenãotinhão elifan- 

tes, com a qual noua el Rey íe deu 

muy ta preílà,& Fazendo reílenha ge- 

ral de toda a fua gente Te achou com 

quinhentos mil homens, porq muy- 

tos felhe vieraõ ajnntando pelo ca- 

minho defpois que partio,& cõ qua- 

tro mil elifantes,& duzentas carretas 

de artilharia de campo. E comeíte 

exercito íe abalou defte lugar de Su- 

ropifem,& fez feu caminho paraQui 

tiruão, tomando as jornadas de íos 

quatro legoas por dia, 8c ao terceyro 

chegou a hum valle que íe dezia Si- 

putay,legoa & meya dóde os inimi- 

gos eftauão. Epofta em ordenança 

toda efta copia de gence & elifantes 

pelos meftres d-o campo q eraó dous 

Turcos & hum Portuguez por nome 

Domingos de Seixas, íeguio feu ca- 

minho para Quitiruao,ondechegou 

antes que oíol faifte, & como ncfte 

tempo os inimigos eftauão ja preftes, 

& íàbião por fuás efpias o poder & 

determinação que trazia efte Rey de 

Sião,o efperaraó no campo confiados 

nos quarenta mil de cauallo que ti- 

nhaó:& tanto que ouueraõ vifta dei ■ 

le^moueraò fechados em doze bata- 

lhas,de quinze mil homéscada hua* 

todos muy to luzidos & benuconcer* 

tados, ôc dando logo a íua dianteyra 

cm que vinhaó os quarenta mil ca- 

al 

uallos,na dianteyra dei Rey de Sião, 

em que vinhaó íeíTenta mil de pé, 

em menos de hum quarto de hora a 

desbaratou com morte de tres prín- 

cipes que nellahiao, El Rey deSiao 

vendo o desbarato dos feus, lhefoy 

forçado, como prudente, naofegmt 

a ordem que primeyro trazia,mas fa* 

zendofe num corpo cos fetenta mil 

eftrangeyros 8c quatro mil elifantes, 

deu com tãto impeto no campo dos 

inimigos, que logo nefte primeyt"0 

encontro o rompeo ôc desbaratou de 

todo com morte de infinita gente 

porque como a fua força príncipe 

eftaua nos cauallos, tanto que os eh' 

fantes deraõ nelles, juntamente coo1 

a muy ta arcabuzaria da gete efow 

geyra,& a artilharia das duzentas caí 

retas,osconfumiraóatodos emme" 

nos de meya hora, ôc como eftes 

rão desbaratados, todos os mais |e 

começaraõ logo a retirar. El Rey L]c 

Sião íeguindo a vitoria, os foy leU'r 

do ate junto do rio, onde o inimig0' 

de todos os que efeaparaó form°l1 

hum eíquadraó de nouo cm q 

mais de cem mil homens entre 

ôc feridos, os quais à fombra da w* 

armada eftiuerãoaqnelle dia fecb4* 

dos todos num corpo, o que el 

arreceou de cometer, pelo fauof ^ 

tinhão das fuás duas mil embar^' 

çoens,em que também auia gr*n / 

quantidade de gente,porem tanto*] 

a noite fe cerrou os inimigos marc" 

raó íeu paíTo cheyo ao longo do Vo 

leuando a armada por coftasparac*' 

minharem aísi mais a feu faluo, de q 

ao Rey de Sião naó pefòu nada,p°f' 

que 
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a máyor parte da fua gen- 

'^rnuyto ferida, a que denecefsida- 

e'e auia de (ocorrer com a cura, 

n0rn° logo focorreo, em que le ga- 

°u a mayor parte do dia & da noi- 

lefcguinte. 

CAT. CLXXXIL 

r Mais que eíle T^ey de Siaofe^ 

*tefe tornar para ofeu reyno onde 

a %$ynha fua molbcr o matou 

com peçonha. 

Ste Rey dc Sião def- 

tpois que ouue efta glo- 

rioíà vitoria, entendeo 

logo com muyta pre- 

fteza na fortificação da 

Cl^ade,& em tudo o mais que era ne- 

Jftario para a fegurança della.E ma- 

^ndo fazer alardo da gente que ti- 

^apara faber a que perdera na ba- 

tâ^a,achou que lhe faltauao los cin- 

S^tita mil homes,de q a mayor par 

te era a canalha que conftrangida do 

r'E°r dos pregoes,hia forçada,& fem 

j^as defenfiua?, & dos inimigos, íe 

°ube ao outro dia que morrerão cê- 

trinta mil. E tanto que os feus 

eridosconualeceraò, pondo aos lu- 

jjares daquclla frontaria a guardaq 

lepareceo neceíTaria, foy aconfelha 

0 pelos feus q foííe fazer guerra ao 

reyno de Guibem que diftauadaly 

2u'nze legoas adiante para a parte 

Norte, porque a Ravnha dellc 

era entrada ao Rey do Chiammay 

Por fuás terras, & fora cm coníenti- 

5iento dos males paílados3& da mor- 

zIMeníe^Pinto, ijç 

te do Oyaa Capimper, & dos trinta 

mil que morrerão com elle. E pare- 

cendo a el Rey bem efte coníelno,fc 

partio defta cidade com hum campo 

de quatrocentos mil homens, &foy 

demandar hum lugar defta Raynha 

que íe chamaua Fumbacor, que fa- 

cilmente foy tomado Ôc pofto por 

terra, & os moradores dellc metidos 

todos á efpada, fem a nenhum fe dar 

ávida; & daquy feguio adiante por 

íuas jornadas até húa cidade chama- 

da Guitor metropoly deite reyno 

Guibem, onde a Raynha então efta- 

ua,que era viuua>& gouernaua o rey 

no por hum feu filho moço de nouc 

annos,& lhe pós cerco âcidade. A 

Raynha,por fe não atreuer a reíifíir 

ao poder dei Rey de Sião, fe fez por 

concerto fua tributaria em cinco mil 

turmas de prata cada anno, que fa- 

zem da noíía moeda feflenta mil 

cruzados, ôc lhe fez logo pagamento 

de cinco annos dantemao, ôc â fora 

ífto lhe entregou o Reizinho feti fi- 

lho por feu vaflàllo, o qual el Rey 

leuou comfigo para Sião; & com ifto 

leuantou o cerco, & paílou adiante 

contra o Nordefte, para a cidade de 

Tayíirao, ondeteuepornouasqueo 

Rey do Chiãmay eftaua ja desfeito 

da liga paífada. E anedo feis dias q já 

caminhauapela terra dos inimigos, 

faqueãdo quãtos lugares achaua, íem 

querer que íe deíTe vida a macho ne- 

nhum,chegou ao lago de Singuapa- 

mor,a que o comum da géte chama 

do Chiammay,no qual íedeteuevin 

te Ôc feis dias, nos quais tomou doze 

lugares muy to nobres Sc ricos & bem 

G G cercado? 
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cercados de muros & canas com feus dias, no qual efpaço de tempo pr0' 

baluartes ao noffo modo, mas tudo 

de tijolo & de taipa fem auercouíã 

nenhúa de pedra &cal, por fe não 

cuííumar naquellas partes, nem arti- 

iharia ,mais q íomete berços & mof- 

quetes de bronzo. E porq jâ nefte té- 

po era entrada de inuerno, & auia al- 

vgús chuueyros, & a gente começaua 

a adoecer, el Rey fe veyo retirando 

.para a cidade de Quitiruao, onde fe 

deteue mais vinte & tres dias, nos 

quais a acabou de fortificar de mu- 

ros & cauas muito largas & fundas.E 

delpois de tudo ler prouido, & eJla 

polèa no eftado qconuinha para íua 

detenlaõ, íepartio para Sião embar- 

Xado nas tres mil embarcações em q 

viera. E em noue dias chegou á cida- 

de de Odiaa principal detodooíexi 

reyno, & onde o mais do tempo rte- 

Jidia com toda a corte,na qualíè lhe 

•fez h um muito cuftofo recebimento 

deiliuerlas inuençoés em que o pouo 

gaftou muito cíe lua fazenda,q dura- 

rão por tempo de quatorze dias con- 

forme aos eíiatutosdas fuas gétilieas 

Jeitas. E porq a RayníVa fuamolher 

nefles cincoTmefes que elle eftiuera 

aulente lhe tinha cometido adulté- 

rio có híí leu comprador que íe cha- 

.maua Vquumcheniraadoqual a ef- 

te.tcpoq el Rey aquy chegou eraja. 

prenhe de quatro meies,arreceofa do 

-cj era razão q fè arreceai]e^ determi- 

nou,por le íalnar do perigo em q ef- 

.taua de matar elRey íeu marido có 

peçonha,ôc íem fazer mais detença 

lha deu logo em hua porcelana de 

leite,dc q não viueo mais q fós cinco 

ueo por íeu teftamenro algúas cot;!-15 

do reyno, & fatisfez, as obrigaÇ°e'15 

dos eftrangeiros, q o tinhaoiertiidp 

nefta guerra do Ghiammay,dóde[I' 

nha vindo auia menos de vinte di<lS' 

E tratando nefte íeu teftamento 

Portuguelcs que fomos có ejl&a 

guerra primeiroq de todos os õut^s' 

pós nelle híía verba que dezíà^'51' 

E aos céto ôc vinte Portugueles<]l,e 

com lealdade vigiarão fempre ni 

guarda de minha pçítpa,daraó me}'0 

anno do tributo da Raynha de 

bem,& liberdade em minhas al^"1 

degas por tempo de tres annoSj 'ei" 

lhe leuarem coufa algua por ftMs 

.zendas, & /eus facerdotes pode"30 

publicar nas cidades & villasdc^ 

doo meu reynoaley que pro0f 

do D cos feito homem por íaJu^^ 

dos nacidos, como algíias vezesl1ie 

tem affirmado. Eafsi diííè mais°u' 

tras muitas coufas a efte modo,^' 

to dignas de íerem aquy declara^2" 

que por agora não declaro porqi0 

diante elpero de o fazer, mais l»11^'1 

mente. E também pedio a todos°* 

grandes que então fe acharaó aty °íC 

lentes, que para fua coníolaçaó 

aleuantaflemlogo íeu filho mais 

lho por Rey, o que logo le [cico^ 

muyta breuidade. E deípois. dç 

g ura do poc rodos os Oyaas, Sc 

chalys,& Monteos,q faò digflií^ 

iuprcmas fobre todas as outras do ic)j 

no,o moftraraò de hua genella à tf11 

tidão do pouo que eílaua embai*0 

hc 

ti- 

no terrevro perante o qual lhe pl> 

• raò hua rica coroa douro,a modo 

triiif* 

de 



^'tra na cabeça, & hua efpada nua 

namão direita, & húas balanças na 

e2c]Uerda, por fer efte o feu cuftume 

pnt'g° naquelle auto. E pofto o Oyâ 

a'siloco,que era o mais iupremo do 

^jno, em joelhos diante delle, lhe 

"'e quaíi chorando em voz alta pa- 

ra todos oouuiíTcm. A ti mini- 

J°'anto de tenra idade, cuja ditofa 

^taeftrella foy feres agora eleito 

^°cco para gouernares efte império 

0rnauque Deoste manda entregar 

P°r mim teu vaííallo,o entrego ago- 

Fernao Mende^ Tinto. 
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rjcom juramento de íempreotercs 

^ixo da obediencia daiua diuina 

^0ntade, com guardares igualmen- 

Miça a todos os pouoS, fem auer 

^Ce'taça6 de peííoas entre alto nem 

a,Xo por ondefe diga que naocum- 

Pres com o que jurafte nefte fanto au 

j^Porque torcendo tu por reípeitos 

^anos o que a razão jufti fica diã- 

e ^ojufto Senhor, feras por ifío gra- 

,c^ente punido na concaua funda 

gafado fumo, lago ardente defe- 

°refpantofo, onde os maos &da- 

ados choraò continuamente, com 

r|lteza de noite efcura em fuas en- 

a^has; & porque te obrigues a ifto 

efte cargo que fobre ti tomafle 

eftâ obrigado,dize xamxaimpom, 

he como entre nòs dizer, Amcn. 

^Ueo minino chorado difíe,xam- 

*lt*>pom, o que caufou em todo o 

Mjo hum horribilifsimo pranto,que 

^ou por hum grande efpaço. E fa- 

et>do quietar o tumulto da gente, 

P^ofçgujo o mefmo por fua pratica 

^endo,& eíla eípada que íe te me- 

e na mão, como cetro que te dâ 

poder na terra para fogigares os re- 

beldes,também quer dizer que eftás 

por ella obrigado a fiiftentares com 

tua verdade os pequenos & fracos, 

porque os inchados do poder mun- 

dano os não emborquem coaíTopro 

de fua loberba,que ante o Senhor he 

tão auorrecido como a boca do que 

blasfema do innocente minino que 

nunca peccou- E porque em tudo fa- 

tis faças ao efmalte fermofo das eftrel 

las do Ceo,que he o Deos perfeito,& 

jufto,& bom, com potencia ^dmira- 

uel fobre todo o criado, dize xam- 
. ' • 

xaimpom, a que clle refpondeo di- 

zendo por duas vezes chor ando, ma-. 

xinau,maxinau,afsi o prometo, afsj o 

prometo. E dilcorrendo o mefmo 

Oyaa Pafsiloco por outras couíàsa 

efte modo, cm que o minin© por fe- 

te vezes refpondeo xamxaimpom, fc 

acabou efta cerimonia da fua coroa- 

çãojinas a derradeyra parte delia foy 

vir ainda hum talagrepo de dignida- 

de fuprema fobre todo o feu facer- 

docio,por nome Quiay Pomuedee, 

o qual dezião que era de idade de 

mais de cem annos, & proftrado aos 

peis do minino lhe deu juramento 

nua charana douro cheya de arroz, 

& com ifto o recolheraõ para den- 

trOjpela breuidade do tempo não íb-| 

frer mais dilação, afsi porque ja o 

Rey feu paycomeçaua a entrar no 

artigo da morte, como pelo pranto 

do pouofertaó geral em todos, que 

em todo o lugar & peflòa fe não via 

então outra coufa íenaõ lagrimas Sc 

fufpiros, 

CC2 cap; 



CAT. CLXXXIII. 

T) a triffe morte dcfie T(ey de Sião, 

de algucis coufas tlluftres 

que elle fe^ emfua vida. 

Affado deita maneyra 

aqueile dia, & a noite 

leguintt, ao outro dia 

âs oito horas da me- 

nham o trifte Rey aca- 

bou de elpirar de todo em prefença 

da mayor parte dos fenhores do rey« 

no, pela qual caufa em todo o pouo 

fe fez hum tamanho fentimento de 

choros & gritas, que parecia couía 

alheyade todo o vío & razão natu* 

ral; ôc como elle era bom Rey, cari* 

dofo em dar eímollas, grandiofo ôc 

liberal em fazer merces,largo em ga* 

lardoar os feruiços, piadoío Ôc bran- 

do para todos, ôc íobre tudo muyto 

inteiro em fazer juãiça ôc caífrgar os 

delinquentes,manifeftauao os léus tã- 

to difto nas lamentaçoens& prantos 

que faziao, que fe tudo o que elles 

dezião era verdade, podefe cuydar 

que foy o milhor Rey Gentio q nun* 

ca ouue naquella terra,ôc no íeu tem- 

po em nenhúa outra parte do mun- 

do$ do qual não oufarey deaffirmar 

p q os feus neííes feus prantos dezião, 

porq o não vi ôc por iíío nãodirey ò 

R era,mas por algíías couías que em 

meu tempo paíTaraó,não duuidarey 

íèr alsi, das quais contarey aquy tres 

ou quatro fomente das muitas q lhe 

vi fazer do anno de 1540. ate o de 

J545* S coatinuey por mercancia vir 

Teregrtnaçoes de 

a eíle reino. A primeira foy q110 àn' 

no de 1540. fendo Pero de Pariac2' 

pitão de Malaca lhe ekreueo el Re/ 

dom Ioaóoterceyro da glorioía 

moria húa cârta, em q lhe man^u4 

& encomédaua muito q trabalh*1 

todo o poísiuel por refgatar hú 

mingosde Seixas q eftaua catiuOefl1 

Sião auia vinte Ôc tres annos, por1 

aísi muito neceífario ao feruiç0 ,, 

Deos ôc ao feu, por fer informa^01 

d elle mais q de outrem ninguép0" 

ria íaber a verdadeyra certeza ^ 

coufas daquelle reyno de q tãtas gríl 

dezas lhe contauão,& q cífeituafl"? 

fe o leu reígate o mandaíTe logo a 

dia ao Viíorrey dom Garcia,a ^cííl 

jà tinha eícrito fobre elle, pataq?35 

naos daquelle anno lho mandaiie 

eíle reyno. Pero de Faria vendo^ 

iicaciaA o encarecimêto com <1°^ 

Rey lhe encomendaua, mando1' 

Sião por embaixador hum Franc,'c 

de Crafto homem nobre ôc tico 

tratar o refgate defte Domingos 

Seixas, & de outros dezafíeis PortU 

guefçsq também lá eftauão catii'0?' 

Eíle Francifco de Crafto foy ter A jj* 

dade de Odiaa no tempo que.£Uc' 

•ua nella,onde foy. muy to bem ^ 

bido do Rey de Síáoj Ôc lhe <íel1, 

jcarta que leuáua para elle, o i^r 

•defpcrisde a ler, Ôc d«Jhe preg^í 

poí algúas coufas nouas.;&.de cutia, 

dad.e, lhe deu lógo' ali a repofl*^ 

qual elle não cuftumaua 

outro nenhum embaixador)íq1^ ; / 

eíta , quanto ao Domingos . 

xas que o capitão, d £ MalÃ^ ^ 

liianda pedir, aponcãdome: o 

ê° 
to 



el Rey de Portugal cera fe 

10 Mandar,o mefmo me fica a mim 

e lho conceder,& daquy lho ey por 

Fernão 

^ado 

deefiâ 

com todos os mais q elle la on- 

traz comíigo, de que o Fran- ' p ' —— V» V VjUIV V X- k Mi** 

||co de Çrafto lhe deu as graças pro- 

^ndofe tres vezes com a cabeça no 

. a°,como fe lhe cuftuma a fazer por 

ÇrRey mais fapremo que todos os 

i^QSj & tanto que chegou o tempo 

ft
ele poder partir o Fracifco de Cra- 

0para Malaca, mandou vir 0D0- 

^'ngos de Seixas da cidade de Gun- 

lci» onde então eftaua por frontey- 

Í0 ni6r daquella arraya com trinta 

j11'' homés de pé, & cinco mH dè ca- 

a'^°) ôc dezoito mil cruzados cada 

j^o de partido, ôc em fua côpanhia 

bambem vir os dezaffeis^Portu- 

oll^les q cõ elle andauão, Ôc os entre- 

®0u a todos ao Fracifco de Crafto, o 

^1 de nouo lhe tornou a dar as gra 

?spcla mercê q lhe fazia. F„ delpi- 

Mofe delle o Domingos de Seixas 

_°s companheyros,lhes mádou dar 

^ turmas de prata, q faõ doze mil 

^adosdanoífa moeda, ôc lhe pe- 

ainda muitos perdoes por lhe dar 

a° pouco. Outra vez, no annode 

545• fendo Simão de Melo capitão 

a ttiefma fortaleza de Malaca, vin- 

0 hum Luis de Mòtarroyo da Chi- 

1)3 para Patane,acertou por cafo for- 

j'iito de venpo traueílaó de dar com 

l^a nao fua â cofta no porto de Cha- 

|jr) abaixo de Lugor cinco legoas,on• 

e pelo Xabandar da terra lhe foy to 

^ada toda a fazenda que o mar lan- 

Sou fbra,& elle foy prefo có todos os 

^ais que fe faluaraó,que foraó vinte 

js5Adèndes^ Tinto. 23? 

Ôc quatro Portuguefes, ôc cinquenta 

jjioços Ôc criãcas pequenas,q ao todo 

er*o fetenca ôc quatro peffoas Chri- 

ftãs, & a fazenda q fe faluou da nao 

montou quinze mil cruzados.E a ra- 

zão que para ifto deu o Xabadar foy 

que tudo era feu pelo cuftume antigo 

o reyno,o que íabido por algíis Por 

tugueíes que naquelle tempo eftauao 

na cidade,aos quais o Luis de Mon- 

tarroyo por húa carta dera conta de- 

ita fua defauentura, defpois de lhe 

mandarem á prifaó onde eftaua al- 

gum vertido de que tinha muyta ne- 

ceísidade, ordenaraó entre fy de Fa- 

zerem todos húa odiaa (que he pre- 

fente) de peças ricas que valeffe mil 

cruzados, ôi com ella fallarem a cl 

Rey no diadoelifante braço que vi- 

nha daly a dez dias, no qual, por fer 

fefta folenne,cLiftumaua a fazer muy- 

tas efmollas a todos os que lhas pe- 

diao,& muytas merces aos íeus. Che- 

gado efte folenne dia,a que elles cha- 

mão Oniday pileu, que quer dizer 

alegria dos bõs, os Portuguefes to- 

dos, que ferião feUenta o letenta, ie 

puferaó num certo paífo de húa rua 

das noue por onde el Rey auia de 

paífar com grande apparato ôc ma- 

geííade, ôc tanto q elle emparelhou 

com ellcs,íe proftrarão todos por ter- 

ra, ao modo Siame, ôc relatandolhe 

humdellesque foy eleito paraiífo 

todo o calo do Luis de Montarrò- 

yo & doscompanheyros como paf- 

fara, lhe pedio de efmolla a foltura 

daquelles perdidos, fem lhe tratar 

da fazenda que o Xabandar tinha to- 

mada , por fe não atreuer a tanto, 

C G \ netr 



Terígrinaçoes de 

né lhe parecer razao. El Rey enten- mo atras ja diíTe,do$ quais el Reyl^ 

dendo o q os noífoslhe pedião,& v-e fez merce: & toda a mais que v'^ 

do as lagrimas q algús dos noíTos ider na nao fe perdeo com ella na rorrne* 

ramauáo,madou ter o elifante bran- ta. Daly a dous ou tres mefes, nefa 

co em q então hia,& pondo os olhos mefmo annode iç^.fendolhem11/ 

em todos,& nas peças q algús delles to neceíTarioa efte Rey de SiãoacU' 

tinhãonas maós, entendendo q lhas dir ahúaentrada que o Reydos T" 

offerecião, lhes diííe^ífoque me dais parahoslhe vinha Fazendo pelap^' 

eu vollo ey por recebido, & vollo a- te do Pafsiloco, deftruindo & 

gradeço, porem eíte dia não he de queando alguns lugares mais 

eu tomar nada, fenão de fazer mer- daquella arraya, com propofit0^ 

ces, pelo que vos rogo muyto pelo vir cercar as fortalezas de XiMu? 

amor do voíTo Deorde quem eu fou Lantor, das quais pendia toda a 

muyto íeruidor, & ferey fempre,que gurança daquelle efhdo, deter*1' 

repartais e/ias peças pelos que entre nou .de yr elle em peííoa a efte ^' 

vos forem mais pobres, porque mi- goci0,jfc para ifto mandou pelo tf' 

r vos ierâ ganhardes com ellas o no vinte coronéis a fazer húa c6fíi 

premio deíla eímolla que por feu a- quantidade de gente, aos quais t«an' 

mor derdes, que o que vos eu poíTo dou qíieèm termo de vinte diasV*1- 

dar por ellas, que ante os feus olhos fem com ella a aquella cidade & 

lou hum bichinho muvto pequeno» Odiaa,dondedeterminauadepa«'c,r' 

t quanto a ctTcs catiuos q me pedisva & lhes pòs a todos gráuifsimas pen3S 

mim me praz de vos fazer eímolla que não efcuíaflem jnenhum hoVClil 

delles paraq lnirctoete íc poíTaór yr que pude/Te pelejar, tirando os 

para Malaca,& mando q íe lhe torne tes, ou os pobres, ou os de íe/fe*^ 

toda a fazenda q elles diíferem que annos para cima, & a.cada hum & 

ie tomarao,porq as coufas q fe faze ftes coronéis fov (inalada a co(V*íCl 

por Deos quando có lagrimas fe pe- em que auia de yr fazer a fua geo* 

dem por elie,hao de fer feitas cõ muy A hum deftes por nome Ouiay ' 

to mais largueza daquella com q as diuaa homem nobre & esforçado, # 

pede osinece&tados. A q os Portu- de que el Rey fe fero ia muytas v^s 

gueles le lhe proftraraó todos por coube yrà comarca de Banchaa, & 

terra, h ao outro dia lhe mandou lo- qual os mais dos homens faó nwf0 

gopaliar hu formão para em termo ricos, afsi de dinheyro como átty 

de dez dias o Xabandar trazer á ci, zenda, & peja mayor parte dado a* 

dade os catiuos com tudo o cjuC lhes delicias & regalos do corpo,& 

tn ia tomado, o que logo fe pos por fempre o mais do tempo em bafl' 

obramuytointeyramcnte. Eellafa- quetcs,&jogos,& outraínuyM^ 

zenda que fe íaluou da naomontou fas agradaueis i vida, Equerédoo*» 

paíTantc de quinze mil cruzados, co- Quiay Raudiuaa conftranger a 
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«i cila guerra como lhe era mandado, diuaajdcfoois que em publico o afrò- 

cllcs o tomaraò muyco mal,& o ou- 

l,c,ao por hum jugo aíTaz pelado & 

c°ntrario do trato & largueza com 

c)l,c viuiao, pelo qual ajuntandofe os 

fiais ricos que auia na terra, afTenta- 

rao de fe liurarem deíla ida por me- 

)'o dc hua grofla peita de muyto di- 

^cyro,o qual entre íy logo ajunta- 

ía°,&: leuaraó ao coronel. E como 

todas as partes oidtnhey.ro he 

ta° poderofò que tudo arromba, & 

fe lhe defende, o coronel Rau- 

ll,3a fe inclinou de maneyra ao 

^tfyto que eftes homens lhe derão, 

todos ficaraó em íuas calas, pelo 

Hllal lhe foy forcado meter em Teu 

l gar todos os doentes,aleijados,po- 

brcs, & velhos, quantos achou pela 

^rra, fem ter refpeito ao que por el 

lhe fora mandado. E chegando 

^efta gente defta maneyra a Odiaa, 

j?Cli ília viítà có ella a el Rey corrib 

todos os outros coronéis com 

ah}a, El Rev quando1 Viò dé hííaja- 

.^Haondeeftaua húshoméstaõ ve- 

los, & taó pobremente vertidos, & 

J^ycos Telles doentes, fem entre to- 

05 ver hiím ÍÓ cm que pudeíTe pór 

0s olhos; mandou vir perante íy 

Sl)3tro quevio yr nuafileyra, todos 

,^ytò velhos,& ao parecer doentes. 

preguntandolhes pela idade que 

tlnhão,& de que eraò doentes,& por 

cauíã vinhão faó pobremente 

ycftidos, elles todos quatro por hua 

b 
°ca lhe contaraó todo o negocio 

^°nio paliara em Banchaa,de que el 

yey ficou alTaz colérico, & mandan- 

logo vir perante fy o Quiay Rau* 

tou com palauras,o mandou atar de 

peis & de mãos, ôc manejando derre- 

ter cinco turmas de prata lhas man- 

dou lançar pela boca diante de fy,de 

que logo morreo, & deípois que o 

vio morto lhe dilíe, fe cinco turmas 

baftaraó para te matar, como te pa-r 

reciaque te não matar jaó cinco mil 

que tomaíle de peita por efeufaresos. 

couardes de Banchaa? Deos te per- 

doe tua cubiça, ôc amym o pouco 

caftigo que te dey por ella- ôc logo 

daly femjcfperar mais hum momen-» 

Comandou a cafa do morto, ôc lhe 

trouxeraõ as cinco, mil turmas que 

rinha tomado de peita.,& as mandou 

perante fy repartir por todos aquel- 

les velhos & doentes Sc pobres que o 

•Raudiuaa trouxera que feriaó mais 

/de tres mil' & o dinheyro das cinco 

mil turmas montaua fellenca mil cru 

zados da noíTa moeda,ôc os mandou 

para íuà^à&s,cncomendandolhes q 

lhe rogaíTcm a Deos pela vida;& aos 

eícufos que peitarao as cinco mil tur- 

mas,mandou veftircomo molheres, 

ôc os degradou para hua ilha queíc 

chaitiaua Pullo catão,&,Jhes mandou \r f \ .. V 

tomar as fazendas como a fracos,pa- 

ra as repartir pelos que milhor pele- 

jaffem naquella guerra- &porqvio 

que, humportuguez>de cento &fef- 

fènta que então íeuou comíigo, iiça« 

ra hum pouco mais atras num come 

timentoque os noíTos fizerao, em cj 

ganharaô a principal força que os 

inimigos tinhão tomada na cidade 

de Lantor, lhe mandou que fc tor- 

nafle para Siaó, pois não era como 

G G 4 
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os outros que com elle ficauao,& que diíTe forao vinte mil, & tratando coí 

em quanto ahy eftiueffe não faifle 

fòra dc caía, nem fe chamaífe mais 

Português, fo pena de lhe mandar 

por iílo rapar a barba como aos ca- 

ualéyros efcufos de Banchaa, pois na 

couardia era tal como ellesv& a to- 

dos os mais que.como difie, eraò cé- 

to& fellenta, pelo honroíò feito que 

lhes vio fazer mandou dobrar o íol- 

do tres vezes,ôc quitar os direytos de 

luas fazendas, ôc lhes deu licença q 

pudeííem em qualquer lugar do feu 

reyno fazer igrejas em que o nome 

do Deos Portuguez fofle adorado, 

porque claro eftaua que era muyto 

milhor que todos os outros.E deftas 

coufas ôc de outras muytas defta ma- 

neyra que ppdera contar,fe vé clara- 

mente quáo grandiofo ôc bem incli- 

nado por natureza eracfte príncipe, 

índa que era Gentio. 

CJTJ. CLXXXIllI. 
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omo o corpo dei \Rey foy cjueima- 

dojs* a cin^a leuada a bum pago- 

dej& de outras nouidades que 

Ih. -h •/ -> 

rao no rcjno. 

'Oc .«.► L/fjfv.iU. I ch í F4I i* H 

Randifsima foy a dór 

ôc o fentimento que 

todos os grandes do 

reyno moítraraò ptlo 

feu bom Rey q diante 

vião morto,ôc infinitas as lagri- 

mas que por iílo derramarão,porem 

defpois que húa coufa ôc outra fez 

termo,fe ajuntaraó todos osfacerdo- 

tesdaquella cidade, que fegundo fe 

principaes do reyno do enterram?11 

to daquelle corpo, Ôc das cerimonia 

com que fe auiao de fazer as * 

exequias, fe ordenou que foífel0^ 

queimado antes que a peçonha de <\ 

morrera lhe caufaííealgu mao 

ro,porque íe o vieíTe a ter não p 

chey- 

odia 

Jl IV \j VJVI1V» V^«.   1 ç | 

afua alma por nenhum modo íer la. 

ua,conforme ao que íobreiífocrae 

cnto; pelo qual le fez logo aji>nca 

có muyta prefía húa grande foguçy, 

ra de fandalo>aguila,calambaa,& 

joim, & íe lhe pós o fogo com outr* 

noua cerimonia,onde o corpo do d 

funto foy queimado com hum \y 

imentauel pranto de todo o pouO> 

a cinza delle foy metida em húaç3Í 

xa de prata,& a embarcaraó em y 

rica laulee que fedezia axabizond3' 

a qual leuatião á toa quarenta kto°* 

Equipados de talagrepos,que fao 

Supremas dignidades do feu gentl 1 

iço facerdocjo,& a fora ifto hia acon1 

panhadà de húa grande multidão c 

outras embarça-çoens,emque hiaj11' 

^nidadpj^e gente, «3c detrás de to# 

^las hrãOrÇSn? barcaças grandes 0r'' 

regadas dediuerfas figuras de ido»0 

em vultos de. cobras, JUgartos, li°e^ 

tigres,fapo$;fç.rpentes>roorcegos, 

.tosjbodefjçaés^elifantes, abutres, 

tos, minjhotos, coruos, & de outi° 

-(muytosanimaes,as quaisfiguras e-rã-^ 

-feitas tanto ao natural que todas p* 

recião viuas.E todos os vultos ck'u 

ídolos hião pordò cubertos ^e Pe<;']. 

de /eda conforme ás cores de L'u' 

hum, os quais e.raó tantos em tafl 

quantidade,que legundo o eixn° ^ 
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j ^e„° vir*©, fe affírmou que fe ga- cinzas do corpo dei Rey, tirando o 

,ara° 1Tíais de cinco mil peças de ler 

a no dó com que efta multidão de 

_os hia cuberta. Noutra embar- 

^ãomuyto grande Hia o Rey de 

P° 05 eftes ídolos,a que elles chamao 

Cl pe tragadora da concaua funda da 

do fumo,em figura de húa mó- 

ruofifsima cobra, da groílura de 

^aisde húa pipa,enrofcada em no- 

que eftendidas parece que 

J.Ir,áoa fer decomprimentode mais 

ecem palmos, & ço colo leuantado 

Cni alto. Dos olhos,& da boca,& dos 

P^tosdefta cobra íahiao grandes ek 

Planas de fogo artificial, que a fa- 

taõ medonha,& taõ mal afifom- 

ra^,que as carnes tremiaò de olha 

^ para ella. Num teatro de altura 

0 parecer dequafi três braças,muy- 

0 dourado & rico, hiahum minino 

uytofermofo de quatro até cinco 

^osdeidad-e,todo cuberto de fios 

,ePerolas,& de Cadeas & braceletes 

l^ica pedraria,com huasafas & ca- 

ç*'çyra de fio douro, aísi como cá 

Jntrc nos fepincão os Anjos, & com 

llr*i ricotreçado na mão, dando a 

^tender com efía inuenção que era 

nJo do ceo mandado- por Deos a 

jjren,d£r toda aquella multidão de 

Ja^os por não faltearem a alma dei 

cy antes que chegafíe aoapoícnfo 

na gloria lhe eftaua aparelhado 

jj0r preniio das boas obras quç.neíle 

^do fizera. Com efta ordem che- 

°araõ as embarcaçoens todas a terra 

j^upagode que fe chamaua Quiay 

r ^
ntar,onde defpois que foy. enter- 

ra a arca de prata em que. hião as 

minino fora,fe pòs o fogo a toda a- 

quella multidão de idolos afsi como 

hião nas barcaças, có hum tamanho 

eftrondo de gritas,brados,apupos, ti- 

ros de artilharia, & efpingardaria,tã- 

ger de finos,bacias,cornos,búzios, 3c 

com outras muytas maneyrasde dif- 

ferentes diílonancias que faziáo tre- 

mer as carnes; a qual cerimonia não 

duraria mais que húa hora fomente, 

porque como todas eítas figuras eraò 

feitas de palha, & nas embarcaçoens 

hia muytafoma de breu Sc refina pa. 

raefte e(íèito,fez ifto em muyto bre 

ue efpaço leuantar hum tamanho 3c 

tãocípantofo fogo que quafi parecia 

hum retrato do inferno,Sc as embar- 

caçoens com tudo o que eftaua nel- 

las ficou de todo coníumido. Acaba- 

do ifto com outras muytas inuençoes 

de couíãs muyto naturais & cuftoíàs 

que não efcreuo por me parecerem 

juperfluas & defneceííarias, toda efta 

multidão de gente fe veyo para a ci- 

dade, & ferecolheo cada hii em fua 

cafa,onde todos eftiueraò com todas 

as portas &janellas fechadas,, com q 

as praças & as ruas ficaraõ de todo 

dclertas por tempo de dez dias, fetn 

em todos elles aparecer coufa viua, 

fenão fomente a gente pobre, que de 

noite com muytas lamenraçoens pe- 

dia lua efmolla. PaíTados os dez dias 

defte encerramento,as varcllas,& pa- 

godes^ brallas,que faó osfeus tem- 

plos,amanheceraó todos ornados,de 
& ' , ■ ~ ■ -r A. • 7 tj> J . > í 

infignias de alegria,com muytos tol- 

dos,eftendart,es, Ôc bandeyras de ía- 

da, ôc com mefas ricas;en3tq»e a.u.ia 

muyto4* 
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mnytos cheyros^ E aparecerão por may forte tutora & íua aya, & preíi- 

todas as tuas homés a cauallo, verti- 

dos de damafco branco, que ao fom 

de inftrumentos íuaues dezião cho- 

rando em vozes muvto altas; ouuy, 

ouuy, deíconíolados moradores de- 

rte rcyno Siameo que íe vos notifica 

da parte de Deos, & com coraçoens 

humildes & limpos louuay todos o 

íeu ianto nome, por quão jurtas íaõ 

as coufas do íeu diujno juizo, & fahy 

alegres de voflos encerramentos,can- 

tando lonuores de íua bondade, pois 

lhe aprouue daruos Rey nouo temé- 

te a elle,& amigo dos pobres. Apos 

eíle pregaó fe tocarao miiytos inftru- 

mentos, que homens a cauallo verti- 

dos de citim branco hião tangendo 

com muyto concerto & íuauidade; 

a qual todos os otiuintes prortrados 

cos roftos por tcrra,& as mãos leuan- 

tadas,como q dauao graças a Deos, 

em vozes muyto altas refpondião 

chorando, procuradores fazemos os 

anjos do ceo,para por nos louuarem 

o Senhor continuamente. E íaindo 

então todos das caías com muytos 

bailos & fertas, íe hiao offerecerao 

templo do Quiay Fanarei, deos dos 

alegres,com oíFertas de cheyros íua- 

ues,& os mais pobres com galinhas, 

& imitas,& arroz para os facerdotes 

comerem. Enefte mefmo dia deu o 

Rey nouo vifta de íy por toda a ci- 

dade com grade aparato, pela qual 

caufa fefizeraó grandes alegrias em 

todo o pouo. E por quanto o Rey 

era minino de noue annos íomente, 

ordenarão os vinte & quatro braca- 

loens dogouerno que a Raynha Tua 

dente íobre todos os que gonerna- 

uão.Correndo erte negocio aísi neífa 

forma por tempo de quatro mefes Ôc 

meyo,em que tudo erteue quieto, 8C 

íem aluoroçonem alteração algíM 

Raynha veyo a parir hum filho do 

feu comprador, a qual afrontada <1* 

mâprefumpção que íe tinha delia,3' 

íentou comíigo íatisfazer a íeu dcíc- 

jo que era calárfeco pay defte noU° 

filho pelo grande amor que lhe ti- 

nha; ôc para ifto determinou de 

taro Reizinho, que era feu filholc' 

gitimo, por treípaíTar a hcrancaí»0 

adulterino. E deípois de inuenrar pa' 

ra effeito dirto muytas diHFerccns ^ 

maldades nunca ouuidas, nem 

ginadas,de que aquy não trato,p°ríl 

ey medo de as contagem fim vey0,1 

fingir que o grande amor quCtin'13 

ao Reizinho íeu filho lhe fazia ^ 

grandes ciúmes dafuavida. E hl,n! 

dia tendo júntos todos os do;íèii^oíl 

felholhes diííè, que ja que não ilp»* 

mais que aquella íó pérola encarta* 

da no íeu coração, não queria q Poí 

algurn deíaftreíe lhe vicííe a de'3f# 

reigardo peito onde a trazia ttietiM 

pelo que lhe parecia bem,afsi par*>tf 

ella quietar deftes receyos, coiriopc- 

los males que o defcuydoem fctTlC 

lhantescaíos algfias vezes cuftunl3' 

ua a cauíãr, que ouuerte guarda 

paço,& na peílòa dei Rey. Eftf ne' 

gocio íoy logo tratado no cònlel^' 

&còfno a couía em fy não p*rCC'* 

mal, lhe foy concedida. A Ray^3 

vendo que lhe hiafocedendo ° 

Teu dertènho, buícou Jogo para M0 

agen^ 



a8et>te rtiais coriúeniente ao feu da* 

lado propofito, ôc era quem ella ti-6 

jamais confiança, ôc fez húa guar- 

a de dous mil homés de pé, & de 

Sl)inhentos de cauallo, a fora a ordi- 

^ar'a da cafa, que era de feifeentos 

aUchins,& Lequios,daqualfez ca- 

P,cAoa humprimo daquelle de que 

^ha parido, chamado Tileubacus, 

Paracofauor deíle ficar mais fenho' 

r^° que precendia,& póder milhoc 

c*^icuar lèu defejo, E confiada nefla 

§rande força que já tinha por fy,co-» 

^Çou a íe vingar dalgús grandes do 

íeyno,porque fabia que a:náo tinhao 

^cócaque ella queria.E os primey- 

*0s porque lançou mão foraó dous 

0s deputados daquelle gouerno, q 

ec'iamauão pinamonceo, Sc Com- 

P-Irtmão, affirmandodelles q íe car- 

rão co Rey, do Chiammay, para 

P°Muas terras lhe darem entrada no 

^ ynOj<Sc ío color de juftiça os man- 

011 matara ambos, Sc confiícarlhe 

0s eftados,hum dos quais deu ao feu 

^igo, & o outro a hum feu cunha- 

°>que,fegundo fe dezia,foraferrey- 

porque a execução deftajuíliça 

y feita com fobeja preíía, &fem 

f °Lla nenbúa.foy reprédida da ma- 

£ r parte dos íènhoresdo reyno,tra- 

^ memoria o oierecimen- 

r ^os mortos, ôc as qualidades de 

^ as p.eíToas,. & a nobreza &antigui- 

}t p^o. fçu çeal langue,-o qual por 

ç.nJa .direita deccndia dos Reys de 

porem ella.nenhumcaio fezdi- 

jantes fingindo logo ao outro<dia 

^ftaua mal difpoíla, renúciou no 

n*ciho a prçíidencia que ella aly 
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tinha nó Vcúnehenwat, que era òTeú 

amigo,paraque aísi pudetfe ficar fen* 

do íenhor lobre todos os outros; & 

deíhibuyr liuremente. as coufas do 

reyno por aqueiles que quileíTem íer 

da iua parte, ôc afsi pudeíTe mais a 

leu Jaluo vfurpar o cetro daquellaco 

roa,& fazeríe fenhor abfoluto do im 

perio Sornau,que rendia doze con- 

tos douro, a fora o que podia dar, q 

era quaíí outro tanto. De maneyra 

aue ella pòs tanto de íua parte por 

fazer o leu amigo Ke v,&calarfe com 

elle,& fazer o filho que auia de entre 

ambos fuccefiòr da coroa defte im- 

pério Sornau,que dençr.o deoito ríne 

íes qne a fortuna lhe foy fauorauel, 

com as efperançasquetinha demais 

ao longe cumprir íeu delejo, matou 

todos os lenhorcs do reyno, ôc lhes 

confilcou os eflados, ôc béés, ôc tiíbu- 

ros para íua pelfpa,de que fazia mer 

ce a outrosique nouamente criaua 

pelos ter da lua parte, E como o Rei 

zinho íèufilho era o principal impe-* 

dimento diílo que el a pretendia,ne 

cfte efcapoLi a eíta fua deíatinada fú- 

ria,porque também o matou có pe-» 

çonha. Efeito iílo fe calou co Vcun- 

chenirat que fora feu comprador, Sc 

ofezleuantarpor Reynelta cidade 

a onze dias de Nouembro do anno 

de 1545* & aos dous dias de laneyro 

do anno íèguintede 1546, foraò am 

bos mortos pelo Oyaa Pafsiloco, Sc 

pelo Rey de Camboja,em hum cer- 

to banquete que eftes principes de- 

raõ em hum templo que fe dezia 

QuiayFigrau, deosdos átomos do» 

fol,cuja inuocaçaó fe celebraua aquel 

le dia. 



]e dia. E pela morte afsi deftesdous, 

como de todos os mais da íua parte, 

cjue também mataraò com elles, fi- 

cou tudo quieto,pacifico,& fem per- 

juizo dospouos do reyno, inda que 

ficou (em nobreza nénhua da que ío- 

hia a auer nelle,porque ja a efte tem- 

po toda era morta,pelos iucceifos & 

modos de que atras tenho tratado. 

CAIP|. QLXXXP.- 
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Çomo o %ey do Urarnaa empren- 

de o tomar eíle rejno Sião, do 

quepajf m ate chegar a cidade 

de Odiaa. 

Or quanto nefte tem- 

po, deípois da morte 

deita má Raynha & 

do feu amigo,ficara ef- 

te império íem her- 

deyro nem fucceííor a que por linha 

direytapcrtencefle a coroa delle,or- 

denaraõ eftesdous fenhoreso Oyaa 

Pafsiloco,& o Rey dc Camboja (q 

nefte tempo era ainda mais que du- 

que) com mais outros quatro ou cin- 

co que ainda auia dos leais, que foífe 

Rey hu religiofo chamado Pretiem, 

porque era irmão baftardo do Rey 

morto,marido que foradaquella mâ 

Raynha, o qual auia trinta annos q 

cftaua metido em religião por tala- 

grepo de hum pagode que fe dezia 

Quiay Mitreu. E aílentados neftes 

parecer, o OyaaPafsiloco o íoy buf- 

car logo ao outro dia feguinte, & o 

trouxe comfigo, o qual entrou na ci- 

dade aos fece de laneyro,& aos nouc 
.   — • • • • • - • 
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or Rey,com hua no* 

ua cerimonia de honra & citado ai" 

íazgrandioío, de que nao curo aqu/ 

dc dar conta, por me parecer efcuía- 

do,& algum tanto proluxo,& por tcr 

alguas vezes tratado de algúas cou- 

fas femelhantes a eftas. E deixando 

também a parte tudo o que mais fo" 

ccdeo neíle reyno Siame, direy í°* 

mente o em que pararaó eftas coufts 

todas,que aos curiofos cuydo nao 

deixara de dar gofto, Sendo informa* 

do o Rey do Bramaa,que nefte terrt 

po reynaua tyrannicamente em Pc" 

gíi, dotrifte eftado em qeftauae^ 

império Sornauj ôç como todos os 

grandes delle eraó mortos porcai»3, 

dos fucceflos atras contados,& ql,ea 

nono Rey era homem religiofo, ^ 

ter nenhum conhecimento das coU* 

fas da guerra, nem pratica algu*"* 

armas, & de fua natureza pufin20^ 

mo,& fobre tudo muyto tyranno ^ 

mal quifto do pouo,tomando coo' 

lho cos feus na cidade de Anap'ctl 

onde entaó reíidia/obre efte taó 

portante emprefa, lhe difieraò to^Ç 

que por nenhum caio a deixafTe, 

fto fer aquelle hum reyno dos mil'1 

res do mundo,afsi em riqueza co^ 

em abundancia de todas as coufas> 

o fauor que então tinha do temp0 

da conjunção lho eftauão prom^en 

do taò barato, que fegundo parÇc / 

nao lhe podia cuftar mais tomaU0^ 

o rendiméto de hum anno,por 

to que quifeíTe defpender dos 

íouros,& que tomandoo, fícaua»e ^ 

do com èlle Monarcha dos EmpeI^ 

dores do mundo,& com a honra1à* 

• • • — 7 - qUcllç 

A 



Fernão Mencfe^ Tinto. 239 

yielle fupremo titulo de fenhor do reyno de Pegíi. El Rey fe partio de- 

elifante branco, pela qual caufa ne- 

Cefíariamente lhe auiao de obedecer 

l°dosos dezaíTete Reys do Capim- 

Per que nelle profeffauão as leys das 

Uas verdades; & por fuas terras,& c5 

Uas ajudas Ipodi a paíTar em dez ou 

°2e dias á China,onde fe tinha por 

^erto que eftaua aquella grande ci- 

ade do Pequim, pérola lem preço 

etfi todo o muhdo, & fobre a qual o 

grande Tartaro, & o Siammon, & o 

^alaminhan tantas vezes fe tinhao 

Pofto em campo com groísifsimos 

Preitos. Ouuindo o Rey do Bra- 

^3a todas eftas razoes & outras muy 

*asque os íeus lhe derao neftecon- 

, pondolhe fempre em todas 

lante o interefle,que he hua força a 

ninguém fc defende, fe determi- 

^ em tomar efta emprela que os 

eiJs lhe aconfelhauãoj Sc para effeito 

lfto fe paíTou a Martauâo,onde em 

íettipo de dous mefès & meyo ajun- 

ta hum campo de oitocentos mil 

°friés, em que auia cem mil eftran- 

^eyros, dos quais os mil eraó Portu- 

S^fesjde que era capitão Diogo Soa 

^albergaria que de alcunha fe 

^Riaua o Galego, o qual fora defte 

Vò para a índia no anno de *538. 

,a armada em que foy o Viforrey 

°m Garcia de Noronha na nao Iun- 

*°>de que era capitão Ioaò de Sepul- 

ta de Euòra, que hia prouido em 

s
apicão de C,ofalla. O qual Diogo 

°arezja nèfte tempo, que foy no an 

de 1548. tinha defte Rey Bramaa 

bentos mil cíuzados de réda, com 

e feu irmão,& gouemador do 

fta cidade de Martauão hum dia de 

Paícoella fete dias do mês de Abril 

do anno de 1548. com efte campo de 

oitocentos mil homes, dos quais íôs 

os quarenta mil eraó de cauallo, & 

todos os mais de pê, em q entrauão 

feífenta mil arcabuzeyros, & leuaua 

cinco mil elifantes de dente, que laõ 

os com que neftas partes fe peleja, Sc 

quafi outros tantos em que hia a ba- 

gage,& mil peças de artilharia que a 

reuezes leuauão quatro mil juntas de 

bufaras & badas,a fora outras tantas 

de bois em que hiao os mantimen- 

tos. E defta maneyra caminhou tan- 

to ate q entrou pela terra de el Rey 

de Sião, & auendojâ cinco dias que 

caminhaua por ella,chegou a húa for 

talezaquefe deziaTapurau,em que 

auia perto de dous mil vezinhos,de cj 

eracapitaõ hum Mogor por nome 

Coge Tara o homem esforçado Sc 

muyto ardiloíò na guerra. E pondo- 

lhe o Rey Bramaa cerco,lhe deu tres 

aífaltosa efcalla vifta, cometendoa 

toda em roda com muytas efeadas q 

ja para iíío trazia, Sc não a podendo 

entrar daquella vez pela grande reíi- 

ftencia qut achou nos de dentro, fe 

veyo retirando para a parte do rio, 

onde por confelho de Diogo Soarez, 

que era general do capo, & porque 

íe elle gouernaua, a bateo com qua- 

renta peças de artilharia groflas.de q 

a mayor parte tiraua ferro coado, ôc 

derrubandolhe hum lanço de muro 

de doze braças, a cometeo com dez 

mil eftrangeyros em que entrauão 

muytos Turcos, Abexins, Mouros 

~   Maiana 
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Malauares,& os mais Aches, laos, Sc fez feu caminho por matos milito ef* 

Malayos,&trauandofe entrehuns& 

outros hua afpcra briga, em efpaço 

de quafi meya hora os de dentro,cjue 

erao féis mil Siamês,forão todos con- 

ííimidos, íem nenhum delles fe que- 

rer entregar,& o Braraaa perdeo dos 

feus quafi tres mil, de que moítrou 

fèntimento;& para fe fatisfazer deite 

dano, mandou meter áefpada todas 

as molheres, que pareceo húa muito 

grande crueldade, E partindofe da- 

quy para a cidade do Sacotay,que e- 

ftaua daly noue legoas,defejofo de fe 

íatisfazer nella mais à fua vontade, 

chegou à viíla delia hum íabado qua 

fiíolpolto,& Je alojou ao longo do 

xio Leibraufque he hum dos tres que 

faemdo lago do Chiamay, do qual 

ja atras tenho teito menção) co pro- 

poiito de fazer por aqueíla parte feu 

caminho para a cidade de Odiaa q 

hea metropoly do império Sornau, 

onde tinha por nouas q o nouo Rey 

então eftaua, & que íe fazia preítes 

para pelejar com elle no campo,com 

a qual nona o Rey Bramaa foy acon« 

íelhado que por nenhum cafo fe de- 

tiueíTe em lugar nenhú, aísi por não 

gaitar o tempo,como por le não def- 

fazer do poder que leuaua,viíto eítar 

ja toda a terra amotinada,& as for- 

ças que le pretendião tomar tão for- 

tificadas, que feria pofsiuel deterfe 

tanto ncllas,&: cuítaremlhe taó caro, 

que ja quando chegaíle a Odiaa le- 

uariaa mayor parte da gente confu- 

mida,& os mantimentos de todo ga- 

itados. O que parecendo bem a el 

Rey, íc partio logo ao ouçro dia; Sc 

* 2 

peflos,em que osfeflenta mil gafa" 

dores que também leuaua, paíiarao 

aíTaz de trabalho em lhe aparelhar 

a> eítradas. E chegando a hum lugar 

quefedezia Tilau, que he nascoftas 

de luncalão para a parte doSuduefte 

junto do reino Quedaa,cento & ql,a" 

renta legoas de Maiaca, tomou a ci- 

dade de luropifaõ, cujo capitão 

entregou a partido,& leuando jada- 

quy guias q fabiaó a terra, em majs 

noue dias de caminho chegou á vi" 

lia da cidade Odiaa, íobre a qual a»' 

fentou feu campo,& o cercou de trafl 

queiras & vallos muito fortes. 

' » ' â • i 

CJV. CLXXXVl. 

Qomo el %ey do "Bramaa deu o 

primejro afialto a efta cidade 

Odiaay & do íucceífo 

dclle. 

Vendo jà cinco dias <3 

el Rey do Bramaa 

chegado a eífa cidad^j 

em todos ellesouuÇ3'* 

íaz de trabalho,afsi °° 

preparar das tranqueiras Sc vall°s' 

como em prouer as mais coufas 

cefiarias a eíte cerco,& em todoe|jc 

tempo nunca os de dentro fizeraoà& 

fy nenhum mouimento. O que v^- 

do o general do campo Diogo Soa- 

rez, & a pouca conta que os Si^meS 

faziaode tamanho poder como a»; 

era junto, não íãbendoaque oati"1* 

buifle,determinou de effeituar opj1' 

ra que aly era vindo. & para ift° 

mayof 
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J^ayor parte dá gente eftrangeira, q fogo tamanho eftrago nos defcnío- 

P°diao fer oitenta mil homens, fez 

0Us eíquadroens fepârados por Íi, 

Crji cada hum dos quais auia oito ba.- 

p ias de cinco mil homés cada húa. 

. com elles |e veyo marchando ao 

,°ni dos íetjs i inftrurricntos para as 

Uas pontas que a cidade fazia para 

a banda do Sul,por lhe parecera en- 

P°r aly mais fácil. E arremete- 

ria hora antemenham (que foy 

a°s dezanoue.dias de íunho do meí- 

atino de 1548.) com todo efte po 

eraos muros,lhe aruorarão mais de 

íl1' e^cadas; & fubindoporellas áci- 

dos de dentro lhe reíiftirão com 

j^o esforço q ue em menos de meya 

0ra) de huns & outros morrerão 

t-
a's de dez mil. El Rey,que a efte 

^ePo andaua esforçando os íeus,ven- 

°° mão fucceílb daqtielle cometi. 

t>nto,mandou retirar a cites, & de 

a
0ll° tornou acometer o muro com 

0l'ça dos: cinco mil elifantes de 

° eWa que tràzia, poftos em vinte 

J11panhias,de duzentos &cinqué- 

'.Cada companhia, nos quais hião 

mil Moés,' ôc Chaleus, gente 

^ uito efcolhida, & que tem as pagas 

gradas. E dando efta força bruta 

'todajunta em todo o compri- 

do do muro,que feria mais de tres 

j^os de befta, o cometeo com hum 

tão elpancofo que quaíi fal- 

palauras para o encarecerem, por 

q c c°mo todos leuauão caftellos de 

J ^ c'rauão mofquetes,(& lagartixas 

Çf . l0nz°, & muita quantidade de 

c^
lnoardoés de dez doze palmos de 

rnPl'iinento, fez efta munirão de 

res, que em menos de tres credos a 

mayor parte delles foy derrubada 

em baixo,Ôc pond o os citfan tes as trò 

bas nos padeíes queferuiaó de ame- 

yas com que os de dentro fe empara* 

uão,os desfizeraó a todos de tal ma- 

neyra, que nenhum delles ficou in- 

teiro, pela qual cauía o muro ficou 

rão deiemparadodefta defeníaóque 

fazia aos feus,que nenhum delles ou- 

faua a tornar a fubir acima, com que 

a entrada ficou mais fácil aos d e fora, 

os quais vendo efte bõ fucceílo,que- 

rendoíe aproueitar da occafiaó que 

tinhão prefente, tornarão aaruorar 

as efeadas que tinháo deixado, ôc fu- 

birão por ellas acima íem contcadi- 

ção a]gúa,& aruorarão^o muro com 

grande eftrondo de griras,hua gran- 

de foma dc guiões & .bandeiras, em 

final de.-vitória, E querendo/e os 

Turcos moílrar nifto mais parte q os 

outros todos, pedirão de mercea el 

Rey que lhe deíle a dianteira,a qual 

lhe elle deu leuemence por confelho" 

de Diogo Soarez, que defejoío de os 

ver apoucados, lhes dana fempre eí- 

tes lugares mais perigofos.Elles con- 

tentes ôc aflaz oufanos por efta mer- 

ce íer feita a elles mais que a outra 

nenhua nação das muytas que aniã 

naquelle arrayal,fe determinaraó em 

fairemcomfua honra naqúilloque 

tinhão pedido a el Rey. E formando 

hum efquadraóde mil&.duzentos, 

em que entrauão algíis Abexins, ôc 

Ianiçaros,-fubirão com grande grita 

pelas elcadas acima ao muro, que jâ 

nefte tempo eftaua, como diííe, pelo 

Rey 
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Rey do Bramaa, Sc tinha muyta ge- 

re encima. E eftes Turcos, ou por 

mais atreuidos,ou por naais mofinos, 

correndo pelo lanço do muro adian- 

te,fe decerao por hum baluarte abai- 

xo ao terreyro de dentro, com fun- 

damento de abrirem húa porta que 

nelle eftaua por onde el Rey entraí- 

fe, paraque com verdade pudeííem 

dizer que elles fós foraó os que lhe 

" derao a cidade principal do reyno 

Sião,& ganhaíTem o premio q dahy 

fe efperaua, porque el Rey tinha jâ 

dantes prometido de dar"a quem lhe 

deflê efta cidade mil biças douro, q 

na valia da noíla moeda làóquinhé- 

tos mil cruzados* Sendo os Turcos 

decidos todos embaixo no terreyro, 

ordenarão de quebrar as portas com 

duas vigas ferradas que jâ para iíTo 

leuauâo,&eftando occupados no cf- 

feito defta obra, confiados que elles 

fós auião de fer os que ganhaíTem as 

mil biças douro que el Rey tinha 

prometidas aquém lhe abriíTe as 

portas, derao nelles três mil Iaos a- 

moucos tão determinadamente, que 

em pouco mais de tres ou quatro 

credos nem hum íò Turco ficou em 

pé,& não contentes com ifto, fubin* 

do logo acima ao muro com áquelle 

femor com que efíauão,como todos 

hião encarniçados, & cheyos do Tan- 

gue dos Turcos que deixauao mor- 

ros,deraò na gente do Bramaa que e- 

ftaua encima tanto fem medo, que 

nenhum ouíou a lhe ter o rofto di- 

reito,de maneyra que os que milhor 

então liuraraô foraó os que fe arre- 

meíTaraó embaixo.Náo foy ifto par- 

çoes de 

te paraqtie o Rey Bramaa quifefle 

então deíiftir daquelle aííalto, ma* 

querendoo intentar de nouo,parece- 

dolhequeoselifantes por íyíósba* 

ftauão para lhe fazer liure aqucl'* 

entrada,fe veyo outra vez chegando 

para o muro. Ao rebate difto o Oya* 

Pafsiloco,capitão general da cidade» 

acudio com muy ta preííã para aql,e|j 

la parte, acópanhado de quinze m1 

homes que trazia comíigo, deqt'ci 

mayor parte eraó Luíoés,Borneos,# 

Champaas,có alguamifturade M£4 

nancaboS;& mandou abrir as port;lS 

por onde o Bramaa pretendia fazer * 

entrada,& lhe mandou dizer,quçC ■ 

le tinha ouuido que fua alteza pr0) 

metera de dar mil biças douro afl1*® 

-lhe abriííe aquellas portas, que e''c 

lhas tinha jâ abertas, que podia cr1' 

trar cada vez que quiiefle, com ^ 

to que cumpriííe com elle fua 

ura como Rey grandiofo que erâ,c<:| 

lhe mandar as mil bi^as,porque cW 

ua eíperando aly por cilas para - 

ceber, O Rey Bramaa entende^ 

a zòbaria defte recado, não lhe 

reíponder, moftrandoquenaofaz1 

calo do Oyaa Pafsiloco, & mand° 

apertar o aífalro com muyta furl3' 

pelo qual a briga íè accndeo CIltl 

hus & ourros de tal maneyra quc c~ 

coufa medonha de ver, & com c 

ímpeto & força durou mais de tl ^ 

horas, no qual tempo as portas 

bas foraó quebradas, & a cidade p0^ 

duas vezes entrada, o que venào 

nono Rey de Sião, & auendo qu€) 

tudo eftaua quaíi perdido , acu 

muito depreííà com toda 
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'Mia comíigo, q ferlao quafí trinca de ao outro dia tornar a enten- 

di! homens dos milhores q auia em <ier no que por então dcixaua. 

í0^ a cidade,com cuja vinda íè acé* 

0abriga muyto mais do que antes 

Cra por outro efpaço de mais de me- 

hora,da qual confeíTo que não me 

?treuoa faber dizer o como paíTou, 

Nque pela terra corrião rios de fapp 

S,le> o âr ardia em fogo viuo, a grita 

^a reuolta era tamanha que a terra 

Parecia que fe fundia, o defentoa- 

^Cntoj& a drfTonancia dosjbarba- 

?s inílrumentos, dos apupos, dos 

ItVos> dos tambores & íeftros, o cf- 

l[°ndo da artilharia, <k -eípingarda- 

Í1?)0S vrros dos cinco mil elifantíS 

?ec'ão tamanho medo que quaíi 

a^ião perder o fentido, & o terrey- 

f° da banda de dentro da cidade 

jà eftaua pelo Bramaa) cuber- 

to Mo de corpos mortos, & com 

íl0s de (angue por todas as partes, 

erahurn tão horrendo efpeótaculo, 

^ fó a vifta delle nos trazia tão 

^faiados, queandauamos como fo- 

ía nos. Porem vendo então Dio- 

Soarez o terreyro outra vez per- 

&c muyta parte dos elifantes 

çao 

troa 

^r'dos, & os outros tão amedronta- 

da artilharia, que já por ne- 

nhf- - — 
lllrn cafo querião tornar ao mu- 

!°> & a milhor gente da com que 

c°líictera efta entrada ja toda mor- 

ta> &0S0I fer já qyafi pofto, fe che- 

^ a cl Rey,&lhepedioquefere- 

tlraífepara fora do muro, o que elle 

^arregadamente lhe concedeo pelo 

er fuuyto ferido, afsi elle como aos 

^ais dos Portuguefes que eftauão 

c°ft\ elle,porem com determinação 

C,AT. ÍLXXXVIL 

[orno fe deu o derradejro afíalto} 

& o fucccjjo delle. 

Ecolhido elRey para 

a fua eftancia, fe achou- 

ferido de húa frechada 

q ouuera na briga da- 

quelle dia, q até então 

co feruor não tinha fentido,pelo qual 

não pode auer effeito a determina-* 

q tinha de dar ao outro dia ou- 

lalto, porque lhe foy forçado 

eftar doze dias na cama^orem paífa* 

dos dczaílète dias, dentro dos quais 

elle foy faó de todo,tentou logo tor- 

nar a profcguir feu intento, & effei- 

tuaroq tinha deterrpinatfo, que era 

não leuãtaraquclle cerco até não ler 

fenhor da cidade, ainda que niíToa- 

ueturafíe a perder a vida & o eftado, 

& lhe deu logo outro aíTalto quaíi 

ao mefmo modo do primeyro, do 

qual também fe retirou com muyta 

perda da fua gente,com que fe acen- 

deo mais nelle o furor, & felhe acres- 

centou a contumaciajem o eípanta- 

reosmuytos qjá tinha perdido dos 

féus,& com ifto deu mais outros cin- 

co aíTaltos também à efcala vifta, 

com húa muyto grande quantida- 

de de efcadas,& muitos ardis de guer 

ra q hú Grego engenheyro cada dia 

lhe inuentaua, mas de todos fe reti- 

rou íempre com perda de muitos dos 

feus^e q moftraua andar muyto en- 

H H fadado,, 
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fadado,remoçando por alguas vezes ya noite efcura,chutioíã, & nwl 
v- ° { , ' . „  'Jn„ A? foi' 

terfe arrependido difto que empren- 

dera. Nefte tempo auendojá quatro 

meies Ôc meyo q duraua efte cerco, 

mandou fazer reíTenha geral da fua 

gente,& achou q tinha perdidos cen- 

to & quarenta mil homes, de q a ma- 

yor parte fora de doençaj& vendo o 

cftado em q eftaua, determinou por 

fim de tudo de dar outro a/Falco,por 

outra maneyra noua,que era ja o oi- 

tauo de todo efte cerco, Ôc tudo ifto 

fez por parecer dos feus, os quais lhe 

aconfelharão que aíTàltaíle a cidade 

de noite, apontandolhe para iíTo al- 

gíías razoes com q a efte tempo lhe 

ficaria o aííalto menos pengofo, ôc a 

fubidaaos muros mais fácil,&com 

efta determinação mandou logo cõ 

muita preíla fazer preftes tudo o que 

era neceífario para o effeito difto, «Sc 

em dezaírete dias foraó feitos vinte 

& cinco caftellos de vigas muito for- 

tes, armado cada hum delles fobre 

vinte ôc feis rodas de ferro,com mais 

de cem molinetes que laborauão por 

baixo, pelo que ficaua fácil o moui- 

méto de tamanho peio, & cada hum 

deftes caftellos era de dez braças de 

largo,& treze de cóprido,& cinco de 

alto, forrados de muitas fobreuigas 

guarnecidas de paftas de chumbo, os 

quais todos fiião cheyos de lenha, ôc 

cada hu delles na face diãteyra leuaua 

íeiscadeyas de ferro muito còpridas 

por refpeito do fogo.Por eftes caftel- 

los tirauão os gaftadores ao fom de 

muitos tãbores ôc finos, cujo efpãtofo 

ôc mal cócertado eftrondo fazia tre- 

mer as carnes. E nua fefta feira à me- 

brada,o Rey Bramaa mádou defp 

rar por tres vezes toda a artilharia o 

capo, que,como cuydo q jâ diíTe,crao 

cento ôc feífenta peças grofías,de q* 

mayor parte lançaua ferro coido, 

outra muyta miúda de falcoens,ttf 

ços,caés, ôc mofquetes, que paflau*0 

de mil Ôc quinhentas, a qual de p-1 

rando tres vezes toda juntam^' 

fez hum tão horrendo & medon ^ 

terremoto,que com verdade meP* 

rece quepoíTo dizer q ió no inferl1^ 

pode auer coufa femelhãte a 

na terra não,porque por muyt° J 

o entendimento difto imagine»" 

fendo nada em comparação do *! 

realmente paflou, porque nefte£C1 

po não fomente atirauão eftas p£<s 

de artilharia grofía ôc miúda ^ 

nho dito, mas juntamente 

deíparauão também todos os 11 

de fogo quantos auia de dentro # , 

fora de qualquer qualidade que ^ 

íêm,queíerião qualicem rn^Fí)í /i> 

dos,porcj efte Bramaa, como j^ ^ ^ 

tinha íeficnta mil eípingardeyros» ^ 

na cidade auia mais de trinta ' 

fora fete ou oito mil falcoens, & 

ços, Ócroqueyros de ferro, poih ' 

como digo, tudo ifto defpararP 

efpaço de mais de tres hotasc^ 

tinuas, juntamente cos trouoenj» 

relampados, Ôc egm a ternpeítaoe ^ 

noite, era coufa nunca viíto* 

ouuida, nem lida, nem imagi^ \ 

Ôc quafi para fe não poder crer^ 

maneira que toda a gente andau* 

fte tempo como fora de fy, húsân^ 

mefiãdoíe cos peitos em terra, °ul^lV 
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^tendofe em coua1?,outros efcondc- 

por detrás das paredes, outros 

ClJ1 poços,outros enrtanques, & ou- 

; nierguihados no riocóreceyo 

d? - * - • 

tros 

í 

} 'Multidão dos pilouros, que eraó 

ta_° baíbs, q alguas vezes fe quebra- 

|'uU no ár hús cos outros. Na mayor 

deita brauifsimajhorrediísima, 

^'dentiísima tormenta Te deu fogo 

2osvince & cinco caftellos, que já a 

te tempo eftauao chegados ao mu- 

ÍO)CQni que a braueza deite clemétò, 

aJUdada da força do vento.quc então 

^grande, pegando na grande foma 

oarris dalcotrao q achou junto co- 

.'tjo.caufou de nouo hu tâo efpátolo 

J'emo (q efte nome fe lhe pode pór 

^ente, porq náo ha couía na terra 

Co S có razão fe polia côparar)q atè 

^sSeftauão de forapafmauão de me 

Quanto mais aquelles a q era fpr- 

po efperaraforçadelle,& com ifto 

e trauou por todas as partes hua 

■ruel tk fanguinoléta briga-Os de fo- 

j1 'ntétaraó logo íubir por força pe- 

scadas acima,poré os de detro>q 

^ Çftauão menos apercebidos de 

l°das as couías,lho defenderão co hu 

[painho esforço, q quaíi todos, afsi 

1Us como os outros eftiueraó alguas 

v^esdetodo perdidos, Porq como 

íe refrefeaua muytasvezes em 

^bas as partes, & acontumacia do 

'eK Brarriaaera grandiísima,andan- 

J° ellç mefmo em pefloa no meyo 

% feus, animãdoos cò muitas pala- 

cõpromefías de muitas mer- 

couía foy em tãto crcciméto, q 

eíião meatreuer a dizer amenos 

Parte do q aquy paíTou,deixo ao en- 
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tendimento de cada hu imaginar o q 

podia íer.Pafíadas mais.de quatro ho 

ras dtfpojs de meya noite,fendo en- 

tão ja os caftellos de todo queimados 

& rafos co chão, com hum braíido, 

tão brauo que a tiro de pedra não a- 

uia que o pudeíTe efperar,o Rey Bra- 

ma a mandou retirar os íeus a reque- 

rimento dos capitaés da gente eltrã- 

geyra,por terem todos a mayor par- 

te delia ferida, na cura da qual ouue 

bem que fazer todo o dia íeguinte õc 

parte da noite. 
L i , ,v I-' í J * ' v 
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[omo o T^ey \Bramaa aleuwtou 

ejle cerco por nonas que Ihe viemo 

de hum alcnantamcnto qne ouue* 

ra no reyno cie do 

quefobre ijfofèg. 

JlJIIWIÍ 11 1 / « _# 

Endo efte Rey Bramâ 

q nc as batarias da arti-« 

lharia q tinha dado â 

çidadc,ncm os aflaltos. 

a efcalla vifta com tan- J • " i % Â • 4 i " f « ' 

ta força de gente,nem aquellainuen- 

ção dos cafteifos acòpanhados de tãr 

tos artifícios de fogo cm qelle.tiueu 

tamanha confiança,lhe tinhão apro-: 

ueitado para elle effeituar o q tanto 

deíejara,defejofos ainda de não defi- 

ftir deílaempreía que tinha entre as 

mãos, chamou a cõfelhp geral todos 

os capitães,& bainhas,& príncipes, & 

fenhores q auia no exercito,& propò 

do perãte,todos feu inteto & feu defe 

io, hes pedio cj lhedeílem nifto íeus 

H H 2 parece- 
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Terigrinaçoes de 

areceres, E defpois de fer o negocio to dei Rey, E rendo já afleftadas nel- 

tin 

)errí confultado & altercado entre 

elles,em fim vieràò todos a concluir 

cjuepor nenhum caio fe defíftiffe do 

cercío, vifto Ter aquella emprefa a 

xiriaís honrofa&a mais proueitoía de 

quantas então íè lhe puderão offere- 

cer,& o muito cabedal que fe tinha 

nietidonella, Sc que fe continuaíle 

<í'ós áílaltos Tem fe leuantar mão del- 

lies até de tòdofe enfecarem os ini- 

migos,porque claro eftaua, fegundo 

o que delles tinhao íabido, que naò 

ião ja poder que baftaííe a refiftir 

a qualquer pequena força q felhes 

fízeíle. El Rey aílazcontente coque 

cllesnifto aíTentaraó, por quão con- 

forme era co leu deíèjo, lho agrade- 

ceo muito, & lhes fez de nouo mui- 

tas mercesde dinheiro, Sc lhes jurou 

aly que fe tomaíTe a cidade, os faria a 

todos fenhores no reyno, com titulos 

de muita honra acompanhados d-e 

grandes rendas & eftados, Tomada 

cfta refolução, fe tratou logo do mo- 

do com que fe ifto auia de fazer, Sc 

porconíelho de Diogo Soarez,& do 

engenheyro, fe aíTentou que fe vieíle 

triando hua ferra de grandes entu- 

lhos de terra, & faxina que íòbrele- 

Dafife por cima dos muros,& que del- 

ia com toda a artilharia fe bateffem 

ás forças pr/ncipais da cidade,pois fó 

fifellas efíaiia a defenfao dos inimi- 

gos,para o qual com muyta prefleza 

fe deu logo todo o auiamentoneceP 

fario; & trabalhando nefta obra os 

feílènta mií gaffadores que auia no 

campo,em doze dias pnferaó eíta fer 

ranoeftadoque conuinha ao inteá- 
». ' ' »— 

la quarenta peças de artilharia 
grof- 

fa,núa trinchea de doze beftioens*0 

modo Turquefco,para o outro dia'e 

bater a cidade,chegou hum coWj0 

com cartas a el Rey do Chaufei"00 

fenhorde Mouchão,em que lhe de- 

zia que no r eynode Pegíi fe aleuan* 

tara o Xemimdoo, & matara 

ze mrl Bramaas,& tofrtara as princi- 

pais forças delle, a qual noua fezelT1 

el Rey tamanho abak^que logo,fel71 

fazer mais nenhúa detença leuantotf 

o cerco, ôc fe retirou para húaribe/' 

ra que fe dezia Pacarou, na qual ria£> 

íe deteue mais que naquellanoite^ 

o outro dia íeguinte,em que recolhe0 

a artilharia,& as muniçoens. E f^c 

do par o fogo a todas as tranqueyf3S 

& eílancias do arrayal,fe partiop'^ 

a cidade de Martauao húa terça reij3 

cinco dias de Oitubro do anno e 

1548. Sc caminhando apíeflàdamc11 

te por fuas jornadas^ em dezaffere 

dias chegou a ella, onde mais 

mente foy informado pelo Chaia#0' 

nim feu capitão,de tudo o q erap3'' 

fado no reyno, & do modo q o %c' 

mindoo tiuéra em íe fazer Rey,& Ç0' 

marlhe o tiíouro cõ morte dos qi 

ze mil Bramaasj Sc q nas cidades w 

Digum,Surião,Dalaa, ate Dafláp*11 

tinha 

- J 

alojados quinhentos mil » , 

mens,com tençaó dé lhe ■ittipàtt c?4 

elles a entrada no reyno,com á ql,a 

noua o Rey Bramas fe4 achou ífluy*? 

embaraçado, & peraftlfetfcfo- 

go no modo-que teria pAkáf ittt&àdW 

éfta defáiíèhtura que tinha 

te, fe deixoú eftar aly ètti Martat^, 

J tl\vs 
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^•iisalgus dias efperando pelo reftá- 

te da íua genre que vinha atras, com 

P1 °poíito dc tanto q chegafle yr bui- 

cir n. • • • - 

!. eltc inimigo, & aueriguarle com 

e e por batalha campal,& em fós do 

*e ^as q aquy fe deceue lhe fugirão 

c Sl,atrocentos mil homens q aquy 

ílnha comíigo,os cento & vince mil; 

P°rS como todos eraõ Pegíis, & to- 

Os defejauão de íe verem liures da 

*°Jeição dos Bramaas, & o Xemin- 

°°nouo Rey era Peguucomoeljes, 

I °c condição muito grandioío & li 

em lhes fazer muitas merces, a 

01 a as pagas ordinarias dos feus íol-r 

m o n Io 1 

u 

«cl 

alem difto era manfo Sc afa* 

para os feus,& tao bem inclinado 

j, argo para todos q nenhúa couíà 

]e pedião q logo a não concedeíle, 

Mo tinha ganhado tanto as vota- 

,,es a todos,q nenhu auia q fe não paf 

'^e paraelle. E temedo o Rey Bra- 

^aaqefta falta q agora tinha da íua 

folie cada dia mais em crecimc- 

|°<foy aconfelhado pelos feus q não 

c<^etiueíTealy mais hum fó dia,por- 

^Ue entendido eftaua q quanto mais 

J y efpcraHe, tanto mais íe lhe auia 

e deminuyr o poder que tinha, pois 

a ^ayor parte da fua gente, ou quaíí 

°da era Pegua que lhe auia de ler 

^yto pouco fiel. A el Rey lhe pa- 

ÍCceo bê efte coníelho,& fe partio lo- 

^ para Peg uu, onde teuepornouas 

S 0 Xemindoo o eftaua efperando,o 

'^al féJo auifado da vinda dei Rey, 

ilibem fe fez preftes para o eípe- 

chegados á vifta hum do outro 

.Alentarão ambos feusarrayaes num 

c**nipo muito grande cj fe dezia Ma? 

x *• """" 

chão duas legoas da cidade Peguu, o 

Xemindoo com feifeétos mil homes, 

& o Bramaa cò trezentos & rinque- 

ta mil. Ao outro dia pelamenham 

pondofeeftes dous exercitos na or- 

denança que conuinha para a tenção 

dum &do outro, fe vierao a ajuntar 

húa qurnta.feira vinte & íeis dias do 

mes de Nouembro do mefmo atino 

de 1548. ãs íeis horas da menham, & 

vindo a rompimento de batalha,ella 

foy pelejada tanto fem medo de am- 

bas as partes,que por efpaço dc pou- 

co mais de tres horas o exercito do 

Xemindoo foy desbaratado,cõ mor- 

te de trezentos niil dosíèus,& elle hl 

giocom leisdecauallo para húa for-« 

taleza queíe dezia Batelor, na qual, 

em húa fó hora que nclla efteuc,Tc 

proueo de húa pequena embarca- 

çaó, em que aquella noite fugiopclo 

rio de Anícdaa acima.Porem deixe- 

molo agora yrque a feu tempo tor- 

naremos a elle, & tornemonos ao 

Bramaa, que eftaua aííaz contéte co 

a vitoria que alcançara; o qual logo 

ao outro dia pela menham le veyo 

marchando para a cidade de Peguu 

que eftaua daly duas legoas como a- 

tras diíle,a qual fe lhe entregou com 

lhe ficarem faluas as vidas & as fa- 

zendas dos moradores, onde logo 

proueo cm curar a gente ferida. E os 

que morrerão na batalha da parte 

do Rey Bramaa foraó feflenta mil 

homens, nos quais entraraõ duzen- 

tos & oitenta Portuguefes, & to- 

dos os mais ficaraó muyto 

feridos. 

ÍIH z C A P, 
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Da muyta fertilidade do rejno 

Síào}& de outras particulari- 

dades dede. 

Gr quanto ategora tra« 

tey do fucceflo que te- 

ue efta ida do Rey do 

Bramaa ao rcyno de 

Siao,& do aleuantame 

co do reyno de Pegu,paieceme q não 

virá tora de propoíito traçar aquv; 

inda q breuemente,do lítio, grande- 

za, abaítança, riqueza, & fertilidade 

qvy nefte reyno de Sião & império 

Sornau, & quanto mais proueitoío 

nos fora telo antes fenhoreado que 

tudo quanto temos na índia, & com 

muy to menos cufto do q ategora nos 

tem feito. Eftc reyno, como le pode 

ver no mapa,tem por íua graduação 

quaíi fetecentas lcgoas de cofta, & 

cento & íeíTenta na largura do fertão. 

A mayor parte delle he de terras bai- 

xas em q ha muitas capinas !auradas, 

& rios de agoa doce, ôc por iíío he 

muito fértil,& abaítada de mantimé- 

tos,& de carnes. Nas partes altas tem 

aruoredosefpefíosde muita madey- 

ra de Angelim,de q ie pode fazer mi- 

lhares de nauios de toda a forte. Té 

muitas minas de prata,ferro,aço,chú- 

bo,eílanho, falitre, & enxofre. Tem 

também muita feda,aguila, beijoim, 

lacre,anil/oupas dalgodão,rubis, ça- 

firas, marfim, & ouro, & difto tudo 

muyto grande quantidade. Nos ma- 

tos da coita tem muito brafil,& pao 

*Pengnnâçoes de 

preto, de q todos os annos íe carre- 

gao mais de cem júcos para a ChnA 

Ainao,Lequios,Camboja, & Gháp«» 

ôc tc mais muita ceraJmel, Ôc açucar* 

Rendiao ordinariamete neíle reyn° 

os direytos reais cada anno dozee° 

tos douro,a fora os feruiços q 
lhe íi' 

zião osíenhores delle, q também^ 

outra muito grande quantidade- 

na jurifdiçaò dos feus lenhoriosditf5 

mil & leilcentas pouoaçoés a q e'les 

chamaò Produm, que íaó como ej1 

cre nòs cidades ôc villas,não tratano0 

dealdeas pequenas, porq deflâ61^0 

fazé cafo, ôc a mayor parte de to^s 

eftespouos não té defeníaó ncol^ 

maisq lómente tranqueyras d#1*1* 

deyra,por onde muyto facilmetf0* 

pudera íenhorear qualquer pec|Uerii 

força que os cometera.Os habit&d® 

res de todas efias pouoaçoés, alem 

por natureza ferem géte muyt° '^ 

ca, não cuíiumão ter.armas defefl 

tias, A cofta deíle reyno bebe em 

bos os mares de Norte ôc de Sn'? 

da índia por íuncalao ôc Tanau^ 

rim, ôc no da China por Mópol°c° 

ta,Cuy,Lugor,Chintabu, ôc /( 

A metropoli de todoeíle impefi° ^ 

eíla cidade Odiaa,de que ateg0râtf 

nho tratado, eíla íó he cercada 

muros de taipa, & tijolos, ôc adoíb^ 

Affirmão algús q tem dentro em 7 

quatrocentos mil fogos,dos quais 

cem mil faó de nações .eílrágeyraS 

muyto diuerfas partes do m'uíl 

porq como efte reyno he muyt° r) 

em íi & de grãdifsimo trato J 

das asprouincias ôc ilhas da k°a> 1 

le, Madura, Angenio, 



0 °r, nao ha anno que nao nauegue 

e rriil júcos para cima,a fora outros 

ai,i°s pequenos de que todos os rios 

portos eftSo fempre occupados. O 

_ey por inclinaçaode fua natureza 

Jao He nada tyranno. As alfandegas 

ctodo o reyno faó dedicadas por 

^olla de certos pagodes, por onde 

Cao fendo muito baratos os direitos 

^l,e fe pagaó nellas,porque como el- 

s naõ podem terdinheyro, não pe- 

etTl aos mercadores mais q aquillo 

iUe elles boamente lhes querem dar 

atTlodode efmolla. Tem doze feiras 

8j-ncilicas como os Pegus, O Rey fe 

p.ail,a por titulo fuprcmoPrechau 

eu> que em noífa lingoagem quer 

'Zer>tfiembro íãnto de Deos, Nao 

a tooftra de íi ao pouo mais que fós 

Uas vezes no anno,mas ambas o faz 

^ muito grande mageíl;ade,aísi de 

^^zajcomo de poder & grandeza, 

u Corn quanto he efle que digo, co- 

^ce fuperioridade por via de vaf- 

^•'agé&de tributo ao Rey da Chi- 

aiparaque com iíTo poífa mandar 

s'eus juncos ao porto de Çomhay, 

Re fazem fuás fazendas, Ha mais 

te rcyno muita pimenta,gengiure, 

j neWa,cânfora,pedrahume, cahifiílu 

> camarinho, & cardamomo em 

luVt° grande quantidade, de ma- 

e,raque bemfe pode dizer &affír- 

^ar com verdade o que já naquellas 

artesouuy muitas vezes,que he efte 

. ^ dos milhores reynos que ha em 

o mundo,& o mais fácil de to- 

ar ôede fuftentarq outra qualquer 

(Protiincia por pequena que feja. E 

?|ftiente affirmo que de coufas que 

Fernão Aíencíe^JPinto. 
2 4+ 

vy neíla cidade de Odiaa fomente 

pudera ainda contar muitas mais par 

ticuíaridades do que contey de todo 

o reyno, mas deixo de o fazer por 

nao caufaraos que ifto lerem a ma- 

goa que eu tenho de ver o muyto q 

por noífos pcccados- neíla parte per- 

demos, & o muito que pudéramos 

ganhar. 

CAT. IXC. 

Do que mais focedeo no reyno de 

Tegu ate a morte do ^ejy do 

Br ama a dejpois delia. 

• , i 

Ornado agora â hifto- 

ria de que hia tratan- 

do. Deípois que o Rey 

Brama a oune cm Pe- 

8Ú aquella grande vi- 

toria cõtra o Xemindoo, como at ras 

fica contado,com que ficou em poííe 

pacifica de todo o reyno,a primeyra 

coufaemque entendeo foy em ca» 

/ligar os culpados no aleuantamcnto 

paliado, em que cortou as cabeças a 

húa grande quantidade de homens 

nobres, &capitaés,& íènhores,& lhes 

confifcou todos os beés para a coroa, 

com que de ouro & de prata fomen- 

te fe affirmou que ouuera paífante 

de dez contos douro, a fora muyta 

pedraria & baixellas ricas; onde,co- 

mo então geralmente fe dezia,paga- 

raó muitos pelo peccado de hum fô. 

E continuando el Rey cada dia mais 

neftas crueldades & íem juftiças que 

nus& noutros executaua, a cabo de 

. dous mefes & meyo que ie occupau 

HH4 íiiílo, 



nifto,foy certificado que a cidade de 

M artauao eftaua aleuantada cõ mor 

te de dons mil Bramaas, & o Chaia* 

gonim capitão delia declarado pelo 

Xemindoo. Mas paraque a cauía de- 

íle aleuantamento fique entendida 

dos curiofos, antes que vâ mais por 

diante não deixarey de dizer b,reue- 

mente que efte Xemindoo íoy hum 

religiofo Pegíi de nação homem de 

geração nobre,& fegundo algús del- 

le afnrmauão, muyto parece do Rey 

paífado,que efte Bramaa tinha mor- 

to auia doze annos, como atras fica 

dito, o qual Xemindoo fe nomeaua 

antes por leu proprio nome Xoripam 

íãy^era de idade de quarenta & cin- 

co annos,& de grandes efpritos, & ti- 

do na opinião de toda a gente por 

homem Tanto, &era muyto douto 

nos eftatutos & preceitos das fuas gé- 

tilicas feitas,& com ifto tinha muitas 

partes boas que o faziao fer tão agra^ 

dauel aosouuintes nos fermoés que 

fazia, que como fe fubia no púlpito, 

toda a gente feproftraua por terra di 

zendoacada palaura que ellefolta- 

ua, pitarul axinão dauocoo Quiay 

Ampaleu, que quer dizer, certo que 

JDeos he o que falia de ty. Vendole 

pois efte Xemindoo tão acreditado 

copouo, eftimulado do íeu natural 

esforço,& da occaííaõ que tinha pre- 

ience, determinou de tentar fua for* 

tuna,(Sc ver ate onde podia chegar cò 

ella. Eafsi no tempo que o Rey Bra- 

maa foy lobre o reyno de Siao,&pós 

cerco à cidade de Odiaa, como atras 

fica dito,pregando o Xemindoo en- 

tão na varella do Comquiay dePe- 

çoes de ' \ 

gíi, que he como See de todas as ou 

tras,a hum grande concurfo deg^n 

te,lhe tratou com muy tas palauras * 

perdição daquelle reyno, damorc 

do íeu Rey natural, Sc dosgrande 

infultos,cruéis mortes, & outros mu; 

tos males que os Bramaas tinhão c[ 

to naquella nação pegua, com tanto 

deíacatamento & offeníade Deos>H 

ate as caías- ricas, inftituidas c0lV^c 

eímollas dos bons para templo 

íeu louuor,erão ja por elles codas a 

foliadas,& portas por terra. E asqu 

éftauao milhor tratadas,huas lhe ^ 

uião de eftrebarias, & outras de íflj 

turos,& de lugares de fuas imniun 1 

cias; & profeguindo a efte modoP 

efta pratica, difle tantas couús, 

tantos fufpiros,& chorou tantas \tf> 

mas,com que fez tanta imprelfa0^1 ^ 

pouo,que todo aísi junto como el ^ 

uaojuroualy logo por feu Rc)' , 

tural,& o nomeou por nome illP, 

mo fobre todos os outrospor ^erI\ 

doo,chamãdoíèelle antes Xorip3 ^ 

íay. Efte, vendoíe aleuan&ado P, 

Rey, aprimeyra coufa que fez? ' 

com aquelle impeco & feruor do p 

uo,dar nas calas do Rey BramaâjO 

de eftauão cinco mil Bramaas, # ✓ 

meteo a todos â eípada,fem a nc° ^ 

delles fe dar a vida; Sc o .meírn° ^ 

defpois a todos os outros que eít* 

alojados pelos lugares importa*1 

do reyno- Sc com ifto ouue t.anjil? 

â mao o tiíouro dei Rey,que naO 

pequeno. Aísi que quantos ^ 

auianopeyno, que eraó quinze1. ^ 

foraõ todos mortos,a fora as **1° a.y 

:res de todos eftes. E as forças q 
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^*0 po& elles, forao toÀhadas, & po-s propofico de lhe maadaffCortar a ca> 

as por terra,& em termo deíôs vin 

|c &: tres dias o reyno ficpu todo pe- 

°^emindoo,& elle ajuntou q.uinhé- 

mil honiés para pelejar ço campo 

° Rey Bramaa quando acudiífea 

K 'e leuantamento,donde focedeo o 

atras deixo contado. E porque 

a parece que ifto bafta para decla- 

ra^o do qup vou contando,me tor- 

110 a meu propofico. Sendo (como 

diíTe) eíle Rey Bramaa auiíàdo 

kuantamento da cidade de Mar- 

j^H&da morte dos feus dous mil 

ra'naas, proueo logo com toda a 

em mandar vir todos os fe- 

J^resdo reyno com agente queca- 

a Hmo ciniia. de Tua obrigação, & 

^iflo lhes d,eu fós quinze dias de 

porque a neceísidade nao ío- 

r'a niayor dilação, & elle logo ao 

^rodia íè partio aforrado defta ci- 

^dePeg^paraque osfeusfizeífem o 

íllefmo> & fe foy alojar em lula villa 

^lc dezia Moucham, com funda- 

^ento de fe deter ahy todos os quin- 

iMiás.do termo- Eauendoja íeis ou 

que aly eftaua, foy auiiadoque 

j°;^cminde çatão,que era capitão de 

111,1 cidade defte nome, que eftaua 

aly cinco legoas,mandara em íègre» 

0 ^úa grande foma douro ao Xe- 

^doo, & lhe fizera menagem da- 

|Uclla çidade>t;ó a qual nouao Rey 

raftiaa ficou algum tanto embara- 

cuydando comfigo no meyo 

teria para atalhar aquclle mal q 

\ljlc aparelhaua, mandou chamar 

^enúm de C,atão,que então efta- 

la na çidadç de que era capitão,com 

beça,o qual deitandole na cama, & 

Ungindo que eftaua doente, lhe ref- 

pondeo,que como,fe pudelTe leúãtar 

elle iria logo, & fofpeitando, como 

homem culpado, o paraqiie era mã- 

dado chamar,deu conta defte nego- 

cio a dez 0.11 doze irmãos ôc parentes 

feus que aly tinha comfigo, os quais 

aífentaraó toáos que pois não auia 

outro meyo mais certo de fe faluaré 

que matarem ei Rey, que logo lem 

mais detença o puíeífem por obra, ôc 

ajuntando logo todos com muy to íe- 

gredo ôc prefla todos os íeus apani- 

guados, tem lhes declararem o para 

que era aquella jnnta,ajuntaraõ cam- 

bem outra algtía gente qúe trouXe- 

rãoaficom muitas promeffas q lhe 

fizerão,& de todos juncos fizerao húa 

companhia de feifeentos homens. E 

tendo por nouas que e'1 Rey eftaua 

então apoíentado. nas caías de hum 

pagode,deraó nellascom muito im-j, 

peto, em que a fortuna os fauoreceo 

de tal maneira que o acharão occub 

pado em húa ncceífaria, onde o ma- 

tarão logo muito a feia faluo,& íe vio 

rão retirando todosjuntospara hum 

terreyro que eftaua fora,no qual,por 

quejâ a efte tempo auia aluoroço na 

gente da guarda, & a traição era fen- 

tida dos que vjgiauão, tuierão húa 

grade briga por eí paço de quaíi me* 

ya hora,em que morrerão de ambas 

as partes oitocentos homes, de que a 

raayor parte foraó Bramaas; & reti? 

randole oXemim de G,atão cóobra 

de quatrocentos dos feus,fe foy mar* 

chando para hum lugar grande que 

fe dezrà 
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fe dezia Poutel, onde logo fe veyo Dantre aquellc$ Bramaas que o Xe- 

• 1 ^ w ■ c — 
para elle toda a gente daquella co- 

marca, a qual fabendo da morte do 

Rey Bramaa, a quem todos tinhão 

grandifsimo odio,formou hú groííò 

corpo de cinco mil homés,& fe fahio 

em bufea de tres mil Bramaas que o 

Rey aly trouxera comíigo, os quais 

jàaefte tempo andauao efpalhados 

por muitas partes,como palmados & 

fora de íi,pelo qual facilmente foraõ 

todos mortos naquelle mefmo dia, 

fem a nenhum le dar a vida, entre os 

quais foraõ também mortos oitenta 

Portuguefes de trezentos que Diogo 

Soarez aly tinha comíigo, o qual cò 

os mais que ficarao viuos íe entrega- 

raõ a partido por não terem outro 

remedio, Sc íe lhes outorgou a vida 

com condição & juramento que lhe 

derao,quedaly por diante feruiriaõ 

lealmente o Xemim de C,atão como 

a feu proprio Rey. Paífados noue 

dias delpois deite aleuantamento, 

vendofe efte leuantado fauorecido 

da fortuna,& com muyta gente que 

ja lhe tinha acodido de toda aquella 

comarca,que em copia fe deziaque 

paííarião de trinta mil homens, fe le- 

uancou por Rey de Pegu,prometen- 

do de fazer muitas merces aos que o 

íeguiíTem & acompanhaíTcm ate q 

de todo ganhaíTe o reyno,& lançafle 

os Bramaas fora delle. E com ifto íe 

recolheo para húa fortaleza que fe 

dezia Tagalaa com determinaçaõ de 

íe fazer nella forte pelo terçior que 

tinha da gente poroue o Rey morto 

eftaua efperando, de que já auia no- 

uas que era abalada da cidade Pegu, 

mim de C,atao tinha morto,efeapou 

a cáfo hum, o qual inda que muyto 

ferido fe lançou ao tio, & paliando a 

nado á outra parte caminhou fempa 

rar toda aquella noite & a outra fc* 

guinte com medo dos Pegús, & 30 

terceyro dia chegou a hum campo 

que le dezia Coutaíarem pouco maj 

dehua legoa da cidade, no qualj* 

achou o Chaumigrem colaço dei 

Rey alojado com hum exercito de 

cento Sc oitêta mil homés, dos qua's 

fós os trinta mil eraó Bramaas, Sc to- 

dos os mais eraó Pegus, &eftauaj* 

de caminho para fe partircomo qllC 

braífe a força da calma, que poder'3 

fer daly a duas horas,& lhe deu con- 

ta da morte dei Rey, & de tudo o 

mais que era paflado. O Chautfi' 

grem,inda que ficou aílãz fobrcfalfl* 

do com aquella noua,todauia a di^1" 

mulou por então com tanto esfofÇ0 

Sc prudência que ninguém enxergo";' 

ne le trouaçao algúa, mas veftind°'e 

de húas veííiduras ricas de citim cíi' 

meíim,broíladas douro,de com huíTl 

colar de pedraria ao pefcoço, 

douchamar todos os capicaes Si f^ 

nhoresdaquelle exercito, Sc có 

brante alegre lhes diífe: Eíle bo^c 

que agora viíles vir tão apresado» 

me trouxe eíla carta dei Rey meu lc' 

nhor Sc voíío que tenho na mão, ^ 

ainda que nella me dà algúas repJ'cn' 

íoés pelo deícuydo da noíTa rardan- 

ça,eípero em Deos que muyto cedo 

lhe ey de dar razão delia, Sc fuaalte* 

za nos ficara deuendo a todos o lei' 

uiço que lhe niíTo fizemos. E tatflbc 

• --- • - 



^ auifa que tem por noua muyto 

ccrta— v A . t-,« ^ L que o Aemindpo,r'é{otyria o ca- 

P°com determinação, de.vir íobre 

r®írriim & Dalaa, & fenliôtéar pelo 

ri°de D i gpm & Meyd o p ito d a <a qo- 

í^arcade Danapluu até Aafedaa4pe- 

10 n '1 

^ SUe nie manda que eom coda a 

Cidade ptòueja logo eílés lugares 

ÍTlais imparratítes com força balláivj 

Ce para reíiftir ao inimigo, & q olhe 

^ fc nãoípcrcá nada por meu def- 

C,L'K'°, porque me não ha de receber 

çfculpjfc itónhua. Pelo qual me pa- 

j"ecebcm & muy to neceílãrio ao feu. 

CrillÇo q vos fenhor X.ímim bruni 

J0s vades loeo íem eiperárdés: mais 

mitv. /r 
4111 momento meter com a 'vofia 

^nte dentro em Dala»,& votíb cu- 

hado Bainha Quem,«os feus quin- 

5 homés em Digum, & o capwj 

a°Gibray, & o. Mompocaííer, com 

^'nta mil em Anfedaa& Danapluu, 

„ .°GÍ2uamcão com vince mil ho- IVy * 

'es desde Xaráa ate íylalacou, & o 

xjiiay Brazagaraó cos feus irmãos,- 

pllnhados, tk -mais pairentes vá por 

r°nteyi"o mor fobre todos,.com hú 

Ca,11po de cinquenta mil homés, pa- 

a Çom çlles ôc com fua peflòa prouer, 

jlsJL>gares que tiuerem necefsidade.j 

, ^'ftoquç de.fua parte vos notifico 

^ v°s requeiro, fe faça aflénto em.qi 

0 °s aísinemps, porque não quero 

v
l,Su5 a minha cabeça ío pague a 

'ainad.uertencia.ou o voílo def- 

^'do.iE çíle& çapitaçs todos lhe obe 

eceraô logo, & fero mais detença fe 

jartiraõ daly todos, cada- hum para 

a^ f ^ora mandado. E com efte 
rdil taò fagaz 8c tão difsimulado, 

rito. 24^ 

^cípidio de fty tòdosos' icento cm- 

q uenta mil Pfígíis em eipaço de poth 

co mais debes horaSj por íe temer q 

fe lhes chcgafte a nciui da morte dei 

Rey, deííêm nos trinta mil Bramaa^ 

que aly cinhía comíigo,dos quais, íá> 

bia cerco qwe não auiãode deixar ne- 

nhum .coma vida. E tanto q a noite 

fecerrou-vohando iobré a cidade q 

podia (tr daly pouco mais de húaile* 

goa,recolheo muitodepreíTa todo o 

tiíouro d o Reynaorto, q ue fe aí fír- 

mou q paííau&de tcimta contos dou* 

ro, a fora a pedraria: que não tinha 

preço^ác as molhere? «Sc ifilhosdagé-. 

te Bramaas& as armasmuniçoens 

que pode ieuar. E a tudo o mais que 

auia nos almazés mandou poro fo- 

go,ôc fez arrebentar toda a artilharia 

miúda, & a groífa, a que não pode 

fazer o mefmo, mandou crauar, de 

matou toda a força bruta de fete mil 

elifantesqueauia na terra, fem dei*, 

xar viuos mais que fós dons mil em 

que leuaua toda a lua bagage, &as 

munições,& o rifouro,& tudo o maiá 

foy cófumido do fogo de tal mane^h 

ra, que nem dos paços em que auia 

cafas cozidas em ouro,nem da ribcy-i 

ra cos almazés Sc terecenas, em que 

auia duas mil embarcações de remo 

varadas em terra, .ficou coufa q não 

foífe feita em cinza. E feito ifto, fe 

partio com muita preíía híia hora art 

temenham,& feguio feu caminho pa 

ra o Tanguu, que era a fua própria 

patria donde tinhaó faido auia qua- 

torzeannosa conquiftar efte reyno 

pegú,& diílaua daly pelo fertão den- 

tro cento (ScfeíTenta legoas,& como 

o mc 



y, Terc^finkçocs de 

o medo cuftuma a daçafas aos peisj 

efte os fez caminhar com tanta prefc 

fa, que em quiqze dias^chegaraó ao 

lugar para ondrôJbiao. Paliados dous 

dias deípois difto que cenho conta- 

do, fouberaô ,os cento.<& cinquenta' 

mil Pegús 4;o Rey Brama? era mor- 

to, & como erao inimiciísimos. deita 

nação,fazendoíè os céto & vinte mil 

niim corpo voltaraõ muito depreíía 

em bufca dos trinta mil Bramaas, & 

jàquado chegaraó á cidade auia tres 

dias que eraõ parcidos;& feguindoos 

com toda a preíía que puderaò che- 

garaó até hum lugar q le dezia Gui- 

nacoutel quarenta legoas adiante, 

onde acharaó nouas que auia cinco 

dias que eraò pafladosj pelo qual de-* 

fefperando de effeituarem leu deíe- 

jo,que era fazelos a todos em poftas, 

fe tornaraò para donde tinhão parti- 

do. E tomando coníelho íobre o q 

fariao de fy,a(Tentaraõ,que pois não 

auia Rey natural, 8c a terra eftaua jâ 

deípejada da gente Bramaa,de íè paf 

farem para oXemim de C,atão, 8c 

afsio fízeraó logo,o qual os recebco 

com muvto aluoroco 8c contenta- 

mento, 8c lhes prometeo muytas 

merces, & muytas honras & acrecen- 

tamentos no reyno tanto que o tem- 

po deííè de íy mais quietaçao. E com 

iílo fe parti o logo para a cidade de 

Pegu, onde dos moradores delia foy 

recebido com triumpho de Rey, 

& coroado por efTe na varella 

do Comquiay,que hc 

como See de to- 

das as outras. 

.••jon iço 
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Do quefoccdeo no tepo deffe 

Xcmim de^ataOy & efe hum cã' 

Jò abominauel que aconteceo d 

> i» r."" • ■ I «I f / I M % 

cl 

Vendo ja tres mefcs& 

ncuedias que efte t)r- 

ranno Xemim de Cfi* 

tão eílauapacificoRef 

nefía cidade 8c reyn° 

de Pegú,& fem receyo nem contra 

dição de pcííba algúa, começou adi" 

ftribuir indeuidamente,& fazer me*", 

ce a quem queria dos bees que era° 

da coroa, donde íè recreceraô gran- 

des elcandaÍos,qu.e foráò caufa dc a* 

uerem muytas brigas 8c difcordi,lS 

entre muytos fenhores, os quais poi: 

cita razao,& pela pouca juftiça ql,c? 

tyranno tinha no que fazia, le foi'2° 

para diuerfas terras, & reynos eft1'íl" 

i , r rr <» Ve- 
nhoSj& outros le paliarao para o^ 

mindoo,o qual jâ neíte tempo corTie 

çaua a ter algum pequeno de nome> 

porque deípois de fugido da bata 

lha paíTada com os feis de cana»10' 

como atras difle, foy ter ao reyno d 

Aníedaa,onde pela efficacia dos ícLy 

fermoés,& pela autoridade de liiapc 

íoa,aquirioa fy hua grande quan[1 

dade de gente,Sc com o fauor & aj11' 

da deites fenhores que fe paflaraô p* 

raelle,ajuntou hum corpo de feiíc11 

ta mil homens,com os quais fe ve}r0 

chegando para o Meidoo, onded0 

naturais da terra foy bem recebi^' 

E deixando agora de tratar doi*13'5 



Fernão 

^ue aquy nefta terra fez em quatro 

lnefes que nella efteue, de que íe tra- 

íra a feti tempoj me paííàrey a hfí 

ranho cafo que neftes breues dias 

aconteceo neíta cidade, paraque íe» 

faíba em que parou a proíperidade 

Agrade Diogo Soarez, gouernador 

foy defte reyno Peguu, Ôc o ga- 

^tdão que o mundo em fim cuftuma 

^ dar a todos os que o íeruem, & q 

fcfiãodellepor mais boas venturas 

lhe moftre no começo. O qual 

foy defta maneyra. Auia nefta cida- 

de de Peguu hum mercadorchama- 

^oMambogoaa* homem rico & de 

'torne ha terra, o qual em tempodo 

^■ey Bramaa paíTado, quando Dio* 

Soarez eítaiia na mayor força do 

'eu mando & valia,com título de ir- 

«não dei Rey,& fupremo em todo o 

E°UernOÍobre todos os príncipes ôc 

Chores do reyno, veyo a tratar de 

cafar húa filha que tinha com hum 

J^ncebo filho de outro mercador 

furado,& também muito rico, que 

cchamaua Manicamandarim. fe co- 

itados os pays dos nuiuosnoS do- 

jCs qámbos deraó a teus filhos,que, 

egundo deziãÒ,íora6 trezentos mil 

Azados, vindo© dia das vodas, fe 

^lebrarão com muitas feitas, &grã- 

'kirnofaufto.de riquezas Sc horas, 

^SNfoyjunta^rande parte dagen- 

^ nobre deíla; cidade. E acercando 

meíino.dia ja quafi foi pofto a 

v'r Diogo Soât?e2/ de cafadelRey 

^'muita gente de que fem^fe an- 

aua aêompanhadõ^alsi de pe^mo 

r càuállo,pafToii pela porta dos Mâ- 

0S°^à pay da noiua> ôc ouuirvdo as- 

24r 

grandes feitas ôc regofcijos que auia 

na cafa,preguntou oqíie aquillu era, 

& lhe foy refpondido q caíaua Mam 

bogoaa fua filha. Elie então decen* 

do o elifante em que hia, lhe mãdoti 

dizer que para bem lhe foíTe aqtítl 

le cafamento,& que Deos os deixaí- 

fe viuer ôc lograr muitos annos,& 011 

trás palauras a efte modo, ôc lhe tez 

de íi muitos oferecimentos para o q 

delle lhe cumpriíTe. De que o velho, 

pay danoiua fe ouue por tão grande 

ôc tão honrado, que nao fabendo CÔ 

<jue lhe pagaíTe tamanha honra, poi$ 

a dignidade ôc grandeza da pelíoa q 

lha fazia era quafi tamanha como a 

do proprio Rey, defejofo dé íatisfa- 

zer em parte o que em todo não po- 

dia,tomou a filha pela mão,acompa- 

nhada de muitas molheres nobres,& 

íe veyo com ella ate a porta da rua 

onde cítaua o Diogo Soarez, Ôc def- 

pois de íe lhe proftrar por terra com 

hum muito grande acatamento, lhd 

deu por feu foodo as graças daquel-» 

la merce ôc honra que lhe fizera,& ti- 

rando a moça por mandado defeú 

pay hum anelrico que cinhá no de-» 

do,lho deu dosjoelhós.em terra, a â 

e Diogo Soarez em vez de lhe guar- 

dai o decoroique fe lhe<kmaem ley 

de uobreza;& de amizade, como erâ 

de • condição fenfual ôc dcshoneftoj 

eftehde&do 'a dè lhe to- 

mar o aneljpçgdu fijarÀehce ttíélládt# 

zendo, nurica) qtíeit^ que moça 

tão fermofo còtíiío v$>£ á%mp*egtfé 

em-outrem fèííáõ'èfttftóihW Ò>pobre 

v el h o d o pay pegà* kkò rijo 

da filhaj&^ôfh^qm 5. 

/ "" tofo 

L 



vt Terigrínaçves de 

tofo,leuantando as mãos & cos joer 

lhos em terra lhe diíle chorando,pe- 

lote fenhor por reuerencia do gran- 

de Deos que adoras, concebido no 

ventre da Virgem fem macula de pec 

cado algum,.como confefio & creyo 

fcgundo o quédelle tenho íabido ôc 

oyuido.quç me não tomes minha fi- 

lh?,porque morrerey de paixão, & Ce 

qiníeres o dote que lhe dey, có tudo 

p.mai? que me fica em caía.,& a mim 

por catiuo,eu to darey logo,có tanto 

que me deixes, minha filha fer mo- 

lher de feu;marido, porque não te- 

nho jâoutro bem nefte mundo, nem 

o quero em quato viuer, & comifto 

pegou da filha, Diogo Soarez,védo 

que o triftb do velho todo banhado 

em lagrimas pegaua de íua filharem 

lhe refpond,er a elle palaura,diíTe bra 

dando para o capitão da íua guarda, 

que era hurn.Turco,mata> mata efte 

perroT& arreniQte.ndo o Turco com 

hum trepado para o matar,o coitado 

do velho lhe fugio, Ôc- deixou a filha 

toda efcabellada nas maos do DiogoJ 

Soarez.E porque também o mance-i 

hojcrpofodft moça pegou rpei-b cho- 

rand.o,ír«íawraô:logpLalyra ellefi& à 

ícu payltoln outros íeis ou iete pa- 

rert^jçufl.-Janefte wmp.Qa grita das 

irjolhçKs çjjjtfí.eftauãcf m eafa õçattb 

manha:<|Aifemccia i3f\Çíios& a terra ■& 

Q&utáf p!Of d 'mr milhíac 

çljtâfòtéfi!# De$$ Jo potico temo» 

* da íua com qpp] fôfez; eíle ta 

íí^an li^i o dg ja^o Q., E. perdoei 

fe.mç.uáp CGO^i; por,<ne#nfo as.-par? 

ticuléiíaídes qu§5ç#p? i^fte íey^ta7 

fp, porque, ç. faço p^rj^ra do no- 

me Portuguez,baila quê a moça fe a> 

fogpu.com hum cordão que t rafei a! 

cingido antes que o fenríual Galego a 

pudeffe ter comfigo,de que clle diííe 

defpois algúas vezes em pratica, qi'e 

mais lhe pelara de a não conucríar 

do quefe arrependera de a tornai 

Defte dia em que ifto paíTou aqM' 

tro annos nunca ninguém vio o pay 

defta moça a fora de íua caía,mas pa 

ra moftrar o Teu grande fentimenct») 

Veftido num pedaço de efteyra rota* 

pedia efmolla aos feus mefmos efer^' 

uos de que comia, debruçado co to' 

íto no chaó, E afsi com muitas lagi"1* 

mas o continuou fempre até a hofa 

em que vio tempo Ôc conjunção p*" 

ra pedir juftiça, a qual.pedio deft* 

manéyrá. Vendo cllequejâ então no 

reyno auia outro Rey, outros gouef" 

nadores,& outra juftiça (que fí.ó rriU 

danças.que o tempo cuftuma a fazef 

em todas.as.partes ôc em todas as con 

ias)fe íàhio de fuacafa com aqucM£S. 

pobres veftidos com que andaua, # 

com hua grofía corda ao pefcoço, & 

com húa barba muito branca,& jaíl 

efte tempo tão comprida quCílhf & 

ua abaixo dos peitos, & fe íoyâ 

templo que ellauan© meyo de hv* 

gfandepraça, pomome Quiay 

tareu, deos dosaffligidos, ôc toa#*?' 

doo idolo do altar onde eftaua,íe {** 

hib com elle nos braçosâ rua, & 

pois de lho fazer todas as íúas çu01' 

bayas; com todas as .çerimonjas cl]* 

ftumadas.ao modô gentilico, bradan- 

do pfti- íreá vezes em'Vozes muy*0 

alta?: párâque OQuuiffc todo a<5juel 

concurfo &§ gente q então aly 

Sív 



difle chorando: ò gentes gentes, que 

com coraçoés limpos Sc quietos pro- 

*eílais a verdade defte deos da. aflição. 

em minhas maõs vedes,fahyco- 

1110 rayos por noite chuuofa a bradar 

tom vozes & gritos taò altos que rõ- 

Paõ o Ceo,paraque a orelha piadofa 

jjo alto Senhor fe incline a ouuir nofc 

lôs gemidos,& faiba por elles a razão 

temos de lhe pedir juftiça defte 

cftrangeyro maldito que nunca na- 

Cera,víurpador de noífas fazendas, & 

^shonrador de noífas gerações, & o 

comigo não acompanhar a efte 

^05 que tenho nas maõs com cho- 

r4t & gemer hum crime tão abomi- 

jtáuel, a ferpe tragadora da concaua 

^inda da cafa do íumo lhe confuma 

0s feus dias,& lhe efpedace as luas car 

nes no meyo da noite; as quais pala- 

l|ras fízerao nos ouuintes tamanho ef 

P^nto,&c tamanha imprelfaó,que em 

l^enos de hum quarto de hora fe a- 

Jl'ntaraò aly có elle mais de cinquen- 

ta nriil peífoas, com tamanho furor 

^defejo de vingança, q parecia cou- 

J íora de toda a razão, & recrecédo 

*e cada vez mais gente, fe foraó da- 

y direitos a cafa dei Rey, com hum 

ruydo de vozes tamanho, que as car- 

|jcs tremiao com medo,& chegando 

"cfta maneyra ao terreyro dos pa- 

reais,deraõ por íeis ou fete vezes 

j jia grande grita dizédo, fae Rey de 

* de dentro onde eftâs a ouuir a voz 

k° teu Deos,que pela boca defte po- 

re pouo te pede juftiça. El Rey ou» 

^fídoaquelias vozes & gritas, che- 

a hfiajanella, 8c efpantado da- 

Wía tamanha nouidade, lhes pre- 

Femao AiendeçJPinto. 
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guntou o que queriaõ, a que todos a 

húa voz. reipóderaõcom brados tão 

altos que parecia que ròpião o Çeo, 

juftiça,juftiça de hum maldito infiel, 

que por nos roubar noífas fazendas 

nos matou noííos pays^lhos,irmãos, 

& parentes. E pregiuicandolhes qué 

eraaquelle,lhe reíponderaõ, hehum 

maldito ladrão, atraiçoado em fuas 

obras como a maldita ferpente que 

derrubou no deleitoíò prado o pri- 

meyro homem que Deos criou. El 

Rey ouuindo eftas palauras tapou lo 

go as orelhas a modo de eípãto muy 

to grande,& lhes difte, 8c he pofsiuci 

que aja ahy couíã femelhante a iífo 

que agora diífeftes? a que elles todos 

tornarão a reíponder,efte fomente o 

he mais que quantos naçeraõ na ter- 

ra,pelo que tem da fua maldita in- 

clinação & natureza. Pelo qual em 

nome defte deos da affliçaõ re pedi- 

mos que a$ fuas veas íejão tão vazias 

de íangue, quão cheyo eftâ o inferno 

das fuas más obras. El Rey íe virou 

então para os-que eftauão junto del- 

le,&lhes diíle, que vos parece que 

deuo de fazer nefte nouo 8c eftranho 

caio? a que todos lhe reíponderão,íè 

tu fenhor duuidares do que efte deos 

da afflição te vem pedir,também el- 

le duuidara de te íuftentar na digni- 

dade em que eftáspofto. Etornan- 

dofe entãò el Rey a virar para o tu- 

multo da gente que eftaua embaixo 

no terreyro,lhes difíe, que fe foíTem 

para a pra.ça do bâzar,&que ahy lho 

mandaria entregar para elles fazer.é 

delleo que lhe pedião; ,8c com ifto 

defpidindo logo o Chireá da juftiça 

que 



que era o fupremo nella fobre todos 

os outros, lhe diífe que de fua parte 

fofíè chamar Diogo Soarez,& o en- 

tregaffe atado a aquelle pouo, paraq 

fifceflejuftiçádetleà íua vontade,por 

que temia muyto que fe nao fizeífe 

cftajuftiçaafaria Deos delle. 

> ri 
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Do mais que pttjjou nejle cafo de 

'Diogo Soarez^ 

Chireà da juíliça fe foy 

logo a caía de Diogo 

Soarez, & lhe diíle que 

el Rey o mandaua ci>a 

mar, o qual em vendei 

o Chircaa ficou tão íobreíaltado & 

tao fora de fy q por hú grande efpa- 

ço lhe nao pode refponder,como ho 

roem que de todo perderão fentido, 

porem defpois que paífou a força da- 

quelle fobreíalto, & elle cornou em 

feu acordo, lhe diíTe que lhe pedia 

muyto queoquifefie por entao efeu* 

far de yr com elle, porq íe achaua co 

grande dòr de cabeça, & que lhe da- 

lia por iflo quarenta biças d ouro,a q 

o Chircaa reípondeo, muyto pouco 

mc dâs para eu tomar íobre mim ta- 

manha dòr de cabeça como eflà que 

dizes que tes, por ifío cré que has de 

yr comigo ou por bem ou por mal, 

já que me obrigas a te falar a verda- 

de, Vendo Diogo Soarez que nao a- 

uia remedio para fe efeufara fua ida, 

quiíeraleuarcófigo feisoufete cria- 

dos feus,mas nem iílolheconfíntio o 

Chircaa dizendo, eu não faço mais q 

•V 

erigtináçoes de 

* • f 

o que el Rey me manda,'cuja vonta* 

de he ires tu fó,& não irem lete, porq 

o tempo em que íohias andar tão a- 

companhado como te eu vy muyras 

vezes,ja paífou,ôc ja fe acabou no dia 

em cjue morreo o tyianno Bramaa 

que era o cano por onde tu te enche- 

fte de tamanha ioberba como pare* 

ce pelas tuas feas obras que oje te ef- 

tãoaccuíàndo diante de Deos, Eto« 

mandoo pela máo, o leuou fempr^ 

junto comíigo, fechado no meyode 

húa companhia de mais de trezefos 

homes.que a todos nos fez ficar afàz 

confuíos. E caminhando aísicó eJJc 

de rua em rua, chegou ao paffeyiifa 

do bazar,que he a principal praça o*1 

de íe vendem todas as coufas, ondc 

veyo a cafo dar com elle de roft<> 

Baltezar Soarez feu filho, que vinh* 

de cafa de hú mercador, onde aq»e^ 

lamenham íeu pay o tinha mana- 

do arrecadar hum pouco de dinhe)r" 

ro que lhe deuiao, o qual vendo afr 

leuar feu pay,fe apeou rijo do caua'- 

lo em que hia, & lançandofe aos fel,s 

peis lhe diífc chorando,que couíã 

eíta fenhor, ou porque vos leuão 

fta maneyra? a que elle refpondeo, 

preguntao a meus peccados,que elleJ 

todiraó,porq te affirmo filho m&A 

vou ja de maneyra que tudoniep*1' 

receionho. E abraçandofe ambose- 

ftiueraó afsi por hum grande eíp^° 

chorando hum co outro, ateqi,e° 

Chircaa mandou ao Baltezar Soa* 

rez que fe afaftaíle,porem elle o nao 

fez, porque fe não podia defapeg^ 

de feu pay,mas os miniílroso tirarao 

daly por força, &lhe deraó hum t* 

manho 
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^ánho empurrão,que o efmecharaò mais do q te valeo o muyto ouro q 

lla cabeça, & fobre iíTo lhe derão 

n^ycas pancadas,de que o pay cahio 

c°iti hú vagado eímorecido no chão, 

^pedindo hua pouca dc agoa lha 

tlao derao,ao q elle deípois q tornou 

írti fy leuantando as mãos ao Ceo 

qi"e com muitas lagrimas,Si iniqui- 

objeruanerisVominejVomuk quis 

'"ftinebiti mas confiado eu meu eter- 

1)0 Hcos no preço infinito do teu pre 

Jtfo fangue que por mira derrama- 

da Cruz poderey dizer muyto a- 

°lHainente, Mifcricordias Qomini in 

*ttrnum cantubo. E chegando com 

Srande affliçaó â vifta dc hum pago- 

e°ndeel Rey o mandaua leuar,di- 

que quando vio tanta gente que 

wm 

li 

ou, & defpois que dleue afsi 

1^ pouco íuípenío, olhando para 

ItíiPortuguez, que lhe confinciraò 

^foíTe com elle para o animar & 

forçar na Fè lhe diíTc:Iefu,todosel- 

5snie accufaraó diante dei Rey? a q 

Chircaa reípondeo, não he ifto 

c,11po de te lembrar iíTo pois es dif- 

entendes qual he a condição 

°pouo defconcertado q fempre fe- 

Jlle o tnal,aq naturalmente fe incli- 

j3, A que Diogo Soarez chorando 

1 'eihem o vejo, ôc bem entédo que 

, efeudefconcerto procede de meus 

geados. Pois, fabe lhe tornou o 

o ^
rcaa,q efte he o pago que elles ôc 

^Undo cufturnao de dar aos q na 

^aforaò taó eíquecidos dó temor 

diuinacomo tu fofte,& pra 

a C>eos q te dè graça para q nefte 

:Pe 
VSueno efpaço de vida te arrepen- 

do q fizcfte, & quiçá q^e valerá 

agora cá deixas por herança aquern 

por ventura te manda matar. Aquy 

posDiogo Soarez os joelhos no chão, 

6c os olhos no Ceo, ôc có muytas la- 

grimas difie: Senhor Icíti Chrifto pe- 

las dores da tua íagrada paixão te pe 

ço q permitias meu Deos por quem 

és,q na accuíação deftes ce mil caens 

esfa/mados Te iatisfaça em mimo ca- 

ftigo da tua diuina juftiça,porque fe 

não perca o, muito q na íaluaçaó de 

minha alma de tua parte pulefte feijj 

to eu merecerj& íubindo pelas efca- 

dasdo terreyro acim^. me affirmou 

efte Portuguez q hiacócllcqacada 

de grao beijaua o chão ôc nomeaua 

o nome de Ie/u tres vezes,Tanto que 

chegou a totjocima o Mambogoaa, 

q tinha o idolo nos braços, incitando 

o pouo có brados muito altos,lhe diT 

fe,o q por hora d efte deos da afiiçao 

q ten io em meus braços não apedre- 

jar efta ferpete maldita, os miolos cie 

feus filhos fe confumão no meyo da 

noite,porcj bramindo por pena de tap 

manho peccado fe juftifique nelles a 

direita juftiça do alto Senhor, Apos 

as quais palauras foraò tãtas as pedra 

das fobre o padeccte Diogo Soarez q 

cm menos de hú Credo ficou íoter- 

rado debaixo de húa infinidade de 

pedras & Teixos,os quais fe arremeda 

não có tato defatino q muitos dos q 

as tirauao ficaraó tabé efcalaurados. 

E daly a hua hora tiraraó o pobre 

do Diogo Soarez debaixo das pedras 

cò outro tumulto de gritos Ôc voza- 

rias ôc o fizeraò em muitos pedaços, 

q os n^oços, cò a cabeça ôc có as crf- 

I * Pâ^ 



pas trazião arraflando pelas ruas,a q 

toda a gete dana efmolla como a hua 

obra muyto pia & muyto fanta. El 

Rey mandandolhe logo dar na caía 

para lhe tomarem a fazenda,foy ta- 

ifrânha adeíordé pela cubica q leua- 

kião aquelles caes esfaimados, q nem 

telhas lhe deixaraó nos telhados, & 

pòr fe não achar quãto fe prefumia q 

tinha,meterão a tormeto todos os ef 

ctauos ôc criados feus com tamanho 

exceíTo de crueldade que ficaraõ aly 

tnortos triíita & oito em q entrarao 

íéte Portuguefes q innocenteméte pa 

ideceraó pelacouía de q não fabião 

parte. E em todo cfte defpojo íe não 

acharaó mais que fós feifeentas biças 

douro,q faó trezentos mil cruzados, 

fem mais outra coufa algúa, fe não 

peças ricas ôt mouel de caía, mas pe- 

draria nenhúa; por onde fe affirmoti 

q Diogo Soarcz a eíle tempo a tinha 

já toda enterrada, deq nunca fe po- 

de faber parte por mais exames que 

fobre ifio fe fizeraò; porem, fegundo 

defpois íoubepelo dito de homésq 

àlguas vezes lha viraó no tépo q elle 

eftauaem fua profperidáde, fe affir1- 

inacj pelos preços daly da terra va- 

lia mais de tres contos douro. E de- 

íla maneyra acabou o grande Diogo 

Soarcz q a fortuna tanto tinha aleuã- 

tado naquelle reyno de Ptégu q che- 

gou a ter titulo de irmão dei Rey,q 

•he aly o mais alto & fupremo de to- 

'dos,com duzentos mil cruzados de 

rédav& fer capitão geral de oitocétos 

-mil homens, ôc gouernador fupremo 

fobre todos os outros dos quatorze 

-reynos q então fenhoreaua o Rey do 

*Pcrigrinaçoes de 

Bramaa, mas efta he a condição dos 

beés mundanos, principalmente dos 

malaquiridos, íerem íempre meyo 

& caminho de deíàuenturas. 

íAp. mggm 

[^onío o Xemindoo vejo fobre0 

Xemim de Qatao& o que 

dabyfocedeo. 

Ornando agora ac$c' 

mindoo de que 

muito q íe não traf3' 

Crecédocada diafl121* 

nefte tyrano ôc cubi^0 

fo Rey Xemim de C,ataó as crueld* 

des ôc as tyrannias q vfaua cõ todo 0 

genero de getc, matãdo ôc rouband0 

todos os dias toda a forte de hoifle(l1 

que lhe parecia que tinha dinhe)^0' 

ou coufa de q fe pudeíTe lançar tn*0' 

veyo ifto em tanto crecimenco ^ . 

aí firmou q em fós íete mefes q PaC! 

fícamente poílnhio efte reyno 

matara Íeis mil mercadores Ôcho&c 

* _ |_ A 

ricos,afora íènhores antigos £lu 

modo de morgados poííuhião 0 

beesda coroa. Pela qual caulae^f 

tão mal quifto de toda a géte,q a 

yor parte dos que trazia comfig0 

fugira-õ para o Xemindoo,o qual & 

fteternpojà tinha por íy as cida c 

de Digiim, Meidoo, Dalaa, & &0. 

ião, ate os confins de Xaraa, d 

quais abalou a cercar eíle tyrãno 

hum exercito de duzentos mil honV 

ôc cinco mil elifantes. E chega*1 

â vifta da cidade Péguu, onde e ^ 

então refidiacom toda íua cottei. 

cetco» 

J 



Cercou toda em roda de tranqueiras 

pálios muito fortes, & lhe deu al^ 

^saííaltos, mas nao a pode entrar 

tat^ tacilméte como lhe pareceo,pela 

|>râde reíiftécia q achou nos de dcn- 

tl0-Pelqqual mudado o cófelho co- 
| J 

"odifcreto q era,aííentou manhofa- 

^cce tregoas co tirano por vinte dias 

j°_ni algúas condiçoes, das quais foy 

,lIa) q fe no termo deftes vinte dias 

deíle mil biças douro q craó qui- 

'^ntos mil cruzados, q deíiftiria da 

& direito q tin ia no reyno, 

^tudo ido,como digo,manhofam<> 

J'porq entendeo q poreíta via,o re- 

cria mais a íeu íaluo. Começado a 

c°rrer o tépo das tregoas, ficou tudo 

(l,ieto de húa parte & da outra,& os 

,e Venero cos de fora fe começaraõ a 

Nunicar mifticamete,& neftes dias 

quietação quado vinha duasho 

Jasatate menhã fe tocauâo da parte 

, °^e-mindoo muitos eíkometos fua 

kt 
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ao feu modo, ao fò dos quais co- 

gete da cidade acodia acima aos 

^'os a ver o q aquillo era,os de fo- 

^itão fazéclo calar os iníírumétos 

e^ua hú pregão có húa voz muyto 

& íentida por hú facerdote tido 

^°piniao de todos por home fànto, 

^al dezia: O getes,getes,a q natu* 

?adeu orelhas para ouuir, ouuy a 

^ deite capitão íanto Xemindoo, 

^ Pelho claro por que Deosvos ma- 

^ reftituyr na liberdade primeyra 

l>evoíTodeícanço,oqual a todos af- 

^ como eftais vos amoefta & manda 

^aparte do Quiay Niuandeldeos 

I asbatalhas do capo Vitau,qningue 

s^ãce mão cocra elle, ne contra cfte 
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íanto ajuntamento zelador do pouo 

Péguu, & irmão no fangue do mais 

pequeno de todos os pobres, fopena 

q o q tor cõtra etòe exercito dos fer- 

uos de deos, ou for em confentiméto 

de fe lhe fazer algú mal, fera por iífo 

maldito, & feyo, & negro como os 

filhos da noite q na baba irofa da fua 

peçonha dão bramidos de raiua 

cruel,tragados nas ardentes gengiuas 

do dragão da difcordia,a quem o ver 

dadeyro fenhor de todos os deofes 

amaldiçoou perpetuaméte,E aos bé- 

auenturados q obedeceré atite pre- 

gão,có obediencia de íanta irmãda- 

de,íè,lhe outorga perpetua paz nefra 

vida acompanhada de muytos beés 

& de muytas riquezas, & defpois da 

morte fua alma lerá tão limpa & a* 

gradauel a Deos como as dos fantos 

cj paííàraó bailado nas refteas do foi 

ao defeanço celefte do Senhor pode- 

rofo, E tornandofe após efte pregão 

a tocar de nouotoda aquella voza- 

ria de ^'nftrumentos, era tamanho o 

çílrondo & o medo que iílo fazia a 

os ouuintes, Ôc tamanha a impreífa5 

que lhes fei nos coraçoens, que em 

fós fete noites que ifto fe còtinuou fe 

paflfaraõ para o arrayal do Xemin-* 

doo paífante de feífenta mil peffoas, 

porque tanto credito dauão todos a 

aquillo que ouuiaó como felho dif- 

fera hum anjo que viera do Ceo.Mas 

vendo efte tyráno Rey cercado,q ef- 

tes pregoes lhe eraó tão perjudiciais 

que elles podiao vir a fer a fua total 

deftruyção, quebrou as tregoas aos 

doze diasj & tomando conlelho cos 

feus íobre o q nifto lè dçuia de fazer - 

II » lhe 

í 
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lhe aconfelharaô que por nenhú mo- cinco mil cruzados, & lhes fez mu/- 

do fe deixafíèeftar cercado, porqfe- 

gundoa gente eftauajâ amotinada, 

em menos de dez dias lhe auia de 

fugir roda; pelo q o milhor & mais 

acertado confelho era pelejar co Xe- 

mindoo em capo antes q fe elle fizeG 

fe mais poderofo. E determinado nc 

fte parecer,íe fez logo preftes para o 

pòr por obra,& dahy a dous dias húa 

antemenham fahio por cinco portas 

com oitenta mil homés cj inda então 

tinha coligo,& arremetendo aos ini- 

migos com grande funa, & grandes 

eftrondos de vozes & gritas,ellestque 

nãoeílauao deícuydados os vierao 

receber có muyto esforço,& entre to 

dos fe trauou húa briga taò cruel, & 

pelejada com tanta vontade,que em 

efpaço de pouco mais de hora & me- 

ya q a mayor força delia durou,mor 

rerão de ambas as partes paíTante de 

quarenta mil homés, no fim do qual 

tépo o Xemim de Qacão nouo Rey 

foy derrubado do elifante em q an- 

daua de húa arcabuzada que lhe deu 

hum Portuguez por nome Gonçalo 

Neto natural de Setuuel, pela qual 

caufa toda a mais gente fe acabou de 

render,6c a cidade fe entregou a par- 

tido de lhe ficarem a todos faluas as 

vidas & as fazendas: & o -Xemindoo 
/ » 

Entrou logo dentro nella, 3c no mel- 

mo dia íe coroou por Rey de Péguu 

na varella grande,hum íabado vinte 

& tres dias de Feuereyro do anno dá 

1551. E ao Gonçalo Neto pelo que 

fizera mandou dar vinte biças douro 

q laó dez mil cruzados, & aos mais 

Portuguefes, que eraó oitenta, deu 

tas honras,& deu muytas liberdades 

na terra, & lhes quitou por tres an* 

nos todos os direytos de luas fazen* 

das,que deípois fe lhes guardou mu) 

to inteiramente. 

ÍAT. IXÇllll 

Do quefe^o Xemindoo deffofj^ 

Jer coroado por cRey de cPegYMp' 

como o (Jbaumigre colaço do 

do *Bramaa vejo[obre ellc co#1'3 

grande exercito& do ftíCCÇj- 

Jo que iene. 

Endofè o Xe min 
cloo 

coroado Rey -eim/F 

guu,& fènhor 

de todo o reynO)^r0/ 

em djlíerctcs pcn'*1? 

cos do q^tiucra oiiXcmim de w ✓ 

quãdo íe vio no meíino eftado^ 

efte Xemindoo a coufa em qp1"111^ 

ra & principalmente cntédeo f°y^ 

trabalhar todo o pofsiuel porç° 

feruar a Republica em paz.&Ju j. 

cò húa tamanha quietação&,n ✓ 

reza, q nenhú grande ouíaua a ^ 

tar os olhos para nenhú pequeno 

muyto pequeno que foíle* & e'11 ^ 

do o mais que tocaua ao gouei 

reyno guardauahúa tamanha vi 

de & verdade^q os eftrangeyrO5'^ 

então aly fe acha-raó, fe e^Paí|Cia^ j 

muyto, porque confiderando^bj ^ 

ptó.cjuiet.i^ó, & coafoMUj. 

todo poqo, era para 'caula n S toí<i> 

Correndo afsi eííe-reyno ne* 



cftado por efpaço de tres a tinos ôc 

^eyo/cndo informado o Chaumi- 

gfcm colaço do Rey Bramaa que o 

^emim de C,atao matou, como a- 

íras fica dito,q pelos aleuanramentos 

& guerras que defpois da fuavinda 

°uuera em Péguu, era morta a prin- 

cipal gente do reyno, & q o Xemin- 

doo que nelle então reynaua, eftaua 

friuyto falto de todas ascoufas nece£ 

krias para a defenlaò delle,determi- 

nou tentar de nouo a mefma empre- 

ga em q antes,pelo fucceflo da morte 

do Teu Rey fe tinha perdido. E para 

3fto ajuntou com Teu foldo hugroíTò 

j^nipo de géte eftrangeyra de diuer- 

ks nações,a que pagaua a tincal dou- 

r° por més,q da nofià moeda faó cin 

Co cruzados. E aos noue dias de Mar 

^°do annode 1552. abalou do Tan- 

guu,q era a fua patria, com hnm exer 

citode trezentos mil homés.deque 

°s cinquenta mil íómente eraó Bra- 

das, & todos os mais eraó Mões, 

^Juleus,Calaminhás,Sauadis, Pam- 

Crus,& Auaas: afsi que deitas féis na- 

^°és era a mayor parte de todaefta 

§CQte,as quais habitaó pelos rumos 

jje Lefte ôc Leínordefte o fertao de- 

tes reynos, em diftancia de mais de 

S^inhentas legoas,como íe pode ver 

mapa/e a fua graduação eíliuer 

^5rc^adeyra. O nouo Rey de Péguu 

■^ittindoo tendo nouas certas deíle 

Poder que vinha íbbre elle, fe fez pre 

Cs para lhe fayr ao encontro, com 

^°P°fito de lhe dar batalha,& para 

1 ajuntou nefta cidade onde então 

cltaua hum groíTo campo de noue- 

ccncos mil homes, [porem tudo gea- 

wesçPintQ. 2?i 

te Pégua,que de natureza he fraca, & 

para muyto menos q toda a outra de 

que tenho tratado. E húa terça feyra 

quatro dias de Abril ao meyo dia, 

lendo auifado q o campo dos inimi- 

gos eftaua alojado ao logo do rio de 

Meleitay doze legoas daly,fe deu ta- 

tá preíTa que naquelle meímodia ôc 

noue íeguinte toda a gente foy pofta 

em ordenança, porejue como já dc 

mais tempo eftaua prêftes, & exerci- 

tada por teus capitaes>não ouue muy 

to que fazer em a ajuntarem, & ao 

outro dia âs noue horas íe abalou to- 

do eftc poder,& marchando ao fom 

de infinitos cftromentos de guerra 

não muyto apreíTado, íe foy alojar 

aquellanoite daly duaslegoasjunto 

do rio de Pontareu, donde nãoquiz 

paliar mais adiante, ôc ao outro dia 

á tarde húa hora antes do Sol pofto,o 

Bramaa Chaumigrem lhe veyo aly 

dar vifta dt ív com húa ala de gente 

tão groílà que occupaua quali legoa 

ôc meya,emque auia fetenta mil de 

cauallo, ôc duzentos ôc trinta mil de 

pè,& leis mil elifantes de pelêjaja fo- 

ra quafi outros tantos em qtie vinha 

a bagage Ôc os mantimentos. E pois 

que jânefte tempo era quaíi noitc,fc 

alojou ao longo da ferra,por ficar aísi 

mais feguro. Aquella noite fe paliou 

com boa vigia, & grandes eftrondos 

de vozarias ôc gritas de ambas as par- 

tes,& quando ao outro dia amanhe- 

ceo,que foy hum fabado fete dias do 

mês de Abril do anno de 1552. âs 

cinco horas da menham, eftes dous 

exercitos fe vieràò chegando para 

junto dò rio com cliíFerentes detet:- 

II 5 minaçoés. 
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minaçoes. O Bramaa para paffaro do a alcance pór efpaçode quafime- 

vao & pòrfe da outra banda do rio 

num ceio que a te,r,ra fazia junco de 

hiu ri.bey ra,& o Xemindoo para lho 

defender; fobre a qual requeíta ouue 

fikw .eícaramuças em que morre- 

rão de ambas as parces, mas não que 

pafl^íl^em de quinhentas peíloas, & 

com. iíto fegaftou a mayor parce da- 

quelje^ia todo. Porem o Chaumi- 

grem ganhou o lugar que precendia, 

&.niíle fe deixou citar coda aquella 

noite com boa vigia, & com grandes 

luminarias de fogo; & canto que ao 

outro dia foy menham clara, o Xe- 

mindoo Rey dos Pegíis apreíèntou 

bacajha aos da parce contraria, os 

quajs lha não refuíarão, & crauando- 

íc hiis co.s outros com a fúria q o cruel 

odio traz comíigo,as duas diáteyras, 

cm que vinha a principal gente de 

ambos os exercitos fe trataraô de ma 
k • 1 .1 ' j A * J • " é * ' 

neira, que em pouco mais de meya 

hora o campo todo ficou aíTaz acom- 

panhado de corpos mortos, com que 

os pégus começarao a moftrar fra- 

queza, vedo então o Xemindoo que 

os fcus,por eftarem muyco feridos, 

hiao.perdendo muyco do capo,os fo- 

correo çom hú corpo de cres mil eli- 

fantes, com que deu nos fecenta mil 

de cauallo canto (em medo, q os Br^ 

maas cornaraó a perder cudo o que 

tinhaò ganhado. Mas o Chaumigré 

como mais pratico na guerra, enten- 

dendo o. por onde encão íe podia ga- 

nhar, fingio q íe lhe hia retirando, a 

moflo d'e vencido, o q o Xemindoo, 

não encedeo, rqas como defejoío da 

vitoria esforçando os feus/oy íeguin - 

yo quarto de legoa, po,ré o Bratnaa 

tornou encão a volcar com coda fu* 

.gente,& deu nellecom grandifsimo 

impeco,& com hua grica cão eípan- 

tofa que não fômence fez tremer os 

homés,mas também a cerra, & todos 

os oucros elemencos, com q a peleja 

fe tornou a renouar de tal maneyr* 

que em muyco pequeno eípaço;0 ar 

íe vio ardendo em fogo, & a terra a- 

iagada em fangue,porque os capitaeS 

& fenhores Pegús védofeu Reytao 

metido na forcada bacalha, ôc c0lTl 

moílrasjâ de vencido, abalaraó fenl 

ordem nenhfia para o focorrereifl>° 

que o Panoufaray irmão do Bramaa 

também fez com quarenta mil h°* 

més,& dous mil clifances, co qual & 

contro a fanguinolenta briga fe iCff\ 

deo de tal maneyra que não ha pa*a 

uras cò q na verdade íe poífa contaf> 

ôc por iílo não direy mais fenão 

lendo pouco mais de meya hora de 

íol,o campo dos nouecentosm»y 

guus foy de todo roto,com morte,le' 

gundo ahy fe difíè, de quatrocen^ 

mil delles,& to dos os mais, ou a 

yor parte delles afíhz íeridos,& 

mindoo por cófelho dos feus,defapa 

receo de entre elles. E ficado então 

çãpo pelo Chaumigré, elle naque e 

pequeno efpaço q ainda reftaua 

dia fe coroou por Rey de Pègu,c0 

meímas inlignias reais de eííóqlie'A
c? 

?oa,.& cetro q foraó do Rey Brama^j 

9 Xçmjm de C,ataõ matara,& p°li 

ja a.efte tépo era quaíi noite íê 

entédeo em mais que na cura dos 

i4doSj& na vigia do campo- ^ 
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hum yroffo motim que ouue no 

c«mpo deste nouo T\çy \Bramaa, 

í/<í porque fe leuatouy 

ç> dofucceflo delie. 
< 

Antocjue ao outro dia 

foy menham clara,to^ 

dos os vencedores Tol- 

dados, afsi oslâósco- 

mo os feridos fe occu- 

Parão no defpojo dos mortos,de cjue 

Juytos ficaraó bem ricos,& cò gran- 

'fsima quantidade de peças de ouro 

^ de pedraria, porque he curtume 

efta gentilidade,como cuydo que jâ 

etihodito,leuarem todos corr.iigoá 

|uerra todas as riquezas quantas pof 

Uern. E defpois que os Toldados fi- 

Caraõ nefta parte bem íãtisfeitos, o 

||0Uo Rey defte mi fero reyfio abalou 

y do lugar daquella vitoria para 

5c'dade Pégu que eílaua daly pou- 

^ais de tres legoas, & não queré- 

0 Entrar nella aquelle mefmo dia 

j.°r alguns refpeitos que aquy fe de- 

^araò, fe alojou á viíla delia, em 

'•tancia de pouco mais de me.yale- 

°°ai em hu campo que íe dezia Sun- 

y patir, onde delpois de alojado 

j^°Uco na guarda das vinte & qua- 

o portas,mandando por a Ar> 

^ 'as Hutn capitão Bramaa . 

.1Clitos de cauallo,& aquy fe deteue 

ç '
lc° dias fem acabar de íe refoluer 

entrar na cidade, pelo receyo q 

l lla do íaco que os eftrãgeyros lhe 

Gerião, & a qlhe.elle cítaua obri- 

FèrmÓ Meu de s> Tinto. 2$z 

•> gado por hum concerto que no Tan 

guu fizera com elles, ôc como he cu- 

ífume ordinário da gente da guerra 

que viue por. feu-foldo não ter ref- 

peito aoutracoufa mais que ao in- 

terefíe que efpera,vendo eítas feis na- 

ções efta dilacaó dei Rey em entrar 

na cidade, que ellas muyto malfq-: 

friao,le vieraó tres delias a amotinar, 

por confelho de humPortu^uez que 

andauacorp clles, por nome Chrifto-. 

uão Sarmento natural ds Bargança, 

homem de elpritos altiuos, & muy- 

to bom capitão & esforçado de ília 

pelloa- o qual motim foy em tanto 

crecimenro que ao Rey Bramaa,por 

fe não perder de todo, lhe foy força- 

do retiraríe para hú pagode de gran- 

des officinas,õde fe fez forte cos Teus 

Bramaasate o outro dia âs noue ho- 

ras que o negocio por m.eyo de tre- 

goas tcue húa pequena de quietaçaõ* 

na qual el Rey lhes deícubrio fua 

tenção, dizendo em altas vozes de ci- 
j f 

ma do muro paraque todos o ouuií- 

fem. Muyto esforçados capitaés Sc 

amigos meus, inda que nao. muyto 

conformes na paz que no Tanguu 

me juraftes, mádeiuos chamar a eíte 

ianto jazigo dos mortos, para nclle 

com juramento folene vos defeubrir 

minha tenção, da qual aquy em joe- 

lhos^ com as mãos aleuantadas ao 

Ceo tomo por teílemunha o Quiay 

Isí mandei deosdas batalhas do cam- 

po Vitau,& lhe peço que entre vos Sc 

mim feja juiz defte cafo, & me tolha 

a boca fe vos mentir no que vos di- 

go. Muyto bem me lembra a pro- 

meíTa que vos fiz no Tanguu acerca 

II 4 do 

a cada hfia 

çomqui- 

á. 
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do faço defta definquieta cidade, afsi clle quifeífejcom tudo lhe pedirão q 

por cuytlar que o voíTo esforço foíle 

miniftro da minha vingança, como 

por iatisfazer com voíía cubiça, a q 

ley que por natureza fois muyto in- 

elinadosjpfclaqual promeíTa,deqvos 

dey por penhor a minha verdade,cò 

fcíío que eftou muyto obrigado a 

cúprir nifto minha palaura,masquã- 

do me ponho a coníiderar nos incó-> 

uenientes que para ilTo tenho, & na 

eftreita conta que dilío ey de dar díã 

le da direyta & rigurofa juftiça do al- 

to Senhor,vos confeíTo q temo muy- 

to tomar fobre mim hum tamanho 

peíbjpela qual gaufa a mefma razão 

me eíU dizendo que fique antes em 

falca cos homens, que em odio com 

Deos,pois não hejufto que paguem 

os innocentes pelo que deuem os cul- 

pados,dos quais eu eftou ja bem fa- 

tisíeitocom a morte que Telhes deu 

na batalha paífada,da qual vós todos 

foftes miniílros. Pelo que vos peço 

muyto como a filhos de minhas en- 

tranhas que auendo refpeito a efta 

minha boa tenção, não queirais ati- 

çar efte fogo em que minha alma fe 

lia de queimar, pois vedes quão jufto 

he o que peço, & quão injuflo lera 

negardeímo. E porque de todo não 

fiqueis fem a voíía paga, eu contri- 

buirey em tudo o que vos a vós pa* 

recer razão,& vos latisfarey parte de- 

fta falta com minha fazenda,peflba, 

reyno5& eftado. Vendo os capitaená 

deftas tres nações amotinadas ájufti- 

ficaçao dei Rey, & as promefías que 

lhes fazia,fe lhes renderão rodos, & 

lhe prometerão de eftarem pelo que 

fe lembraffe do que os íbldados da- 

quy pretendião, que era neceííario 

teríe conta com elles, âo que el 

lhe refpondeo que tinhaó razão, & ^ 

em tudofe conformaria co que lhes 

a elles bem parecefie. E para fe efeu- 

farem differéças, fe refumiraõ todos 

em tomarem juizes nefte cafo;para<> 

qual os do motim apontarão porfuí 

parte q ouueífe tres juizes, & el Rey 

apontou pela fua que ouueíTe outros 

tres, que por todos, auiaõ de íerfe'S> 

porem que deftes feis ou tres auiaõ 

de fer rcligioíos, & os outros tres de 

nações eftrangey ras,porque afsi ntf'* 

fe ojuizo mais íem fofpeita. Dctcf> 

minado ifto afsi entre todos, fe con* 

certaraó logo que os tres juizes'ttw 

gioíos foffem tYes menigrepos de hi* 

pagode q fe dezia Quiay HifaroIt,> 

deos da pobreza, Sc nos outros tfeS 

juizes de naçoés eftrangeyras fe oP 

denou que fe lançaflem forres ent^ 

el Rey ôc os amotinados, íòbrC ap* 

dellesefcolheria hú ou dous poriu* 

parte,& prouue a noílo Senhor ql,c 

coube a el Rey por forte efcolher0* 

dous,porque eíle,por permifíaodi^ 

na os eícolheò ambos Portugt^j^ 

dos cento & oitenta que efttáo cl 

uao na cidade, hum dos quais 

Gonçalo Pacheco feitor do lacre 

Rey noílo Senhor, homem 6°*? 

nobre,«Sc de muyto boa confcicnc'' 

&oôUcfo hum mercador honra■ 

por nome Nuno íctftàiidea Tc* ^ 

ta,que efte Rey conhecia do cefnjr 

do Rey bailado,& que delle era.tl 

em muyto boa conta. £ caP! 

J < do m9 
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<]o motim cfcolherao também logo 

outro eftrangeyro que cii não foube 

S^em era. E còcertado ifto defta ma- 

Neyra,fe mandaraõ logo chamar os 

juizes Jouuados para etfeituarem cftc 

negocio,porque temeo el Rey bulir- 

fe daly fem elle ficar primeyrocon- 

cluido, para que afsi os pudeífe dei - 

pidir a todos pacificamente antes q 

entraíTe na cidade,porque arreceou q 

Telles lâ entraífem lhe não manti- 

^cíTem verdade. E para ilto,aquelIa 

'flefma noite á meya noite mau4011 

el Rey hum Bramaa de cauallo ao 

bairro onde poufauáõ os Portugue- 

sas quais eílauão com tanto rece- 

yo do faco,& da morte de todos c0~ 

os me imos Pèguus. Chegado o 

bramaa â cidade, & pregutando em 

voz, alta (por fer afsi leu curtume 

Huando vem da parte do Rey) onde 

v»uia o capitão dos Portugueíes,o le- 

llaraó afuacafa, íèm fe faber o que 

Podia íer ifto. E pofto o Bramaa an- 

te elle lhe diíTe, he cão proprio á na- 

lL1reza do alto Senhor que criou o fir- 

mamento de todos os ceos fazer ho- 

^ês bõs pararemedio de males, co- 

do aduerfario dragaô criar em 

*eU peito efpritos de motim inquieto 

Para eíloruar a paz que nos conferua 

Cnifualey. Hum mao homem da 

«ação de vofoutros,botando húa faif 

do feu infernal peito, bafejada pe- 

la fornalha da maldita difeordia, a- 

Atinou tres nações eílrangeyras de 

C^aloés,Meleitais,& Sauadis, no cã- 

P°del Rey meu fenhor, de que foy 

caufa a maldade & a cubiça do amu- 

C|nador & dos amotinados, & o mal 
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que daquy refultou chegou a tanto> 

que ocãpo eíleuequafi de todo per-4 

dido, co morte de tres mil Bramaas, 

& a peíToa real fe vio pòfta em tanto 

trabalho & perigo,que lhe foy necef- 

íario retirar e para nú forte, no qual 

efteue tres dias,& inda agora fica nel- 

le fem oufar de fe fiar de nenhúa na- 

ção eftrangeyra. E para remedio de- 

fta definquietação quiz Deos, que he 

pay da fanta concordia,efpirarno pei 

to dei Rey que fofreíTe efte mal co- 

mo prudente, paraque afsi fe pacifí- 

cafle o tumulto & a renolta deftas 

tres inquietas nâçoés que habitão no 

agro das ferras dos Moés, aos quais 

Deos maldiga entre todas as gentes, 

& para effeito defta paz & quietação 

Te fez hum concerto entre el Rey & 

os capitaés dos amotinados,jurado 

de ambas as partes, que el Rey por 

liurarefta cidade do laco q era pro- 

metido aos foldados lhes daria de 

fua fazenda, o que féis homés, juizes 

deputados para efta caufa, determi- 

nadem por lua lentença,dos quais os 

quatro jà ia eftão, & para a copia dos 

féis fer cheya não faltão mais que tu 

& outro Portuguez que el Rey efeo- 

lheo por fua parte, cujo nome vem 

eferito nefta carta;pela qual feras cer- 

to difto que te digo,& logo lh£ me- 

teonamão húa carta que trazia do 

Rey Bramaa,a qual Gonçallo Pache 

co tomou em joelhos,& a pós na ca- 

beça com húas cerimonias exteriores 

de tãta cortefia que o Bramaa ficou 

muyto fatisfeito, 8c diíTe, bem fabia 

el Rey meu fenhor quem tu és, pois 

te eícolheo por juizda íua honra 8t 

da fua 

f.r 
i . . 
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da fua fazenda. Gonçallo Pacheco prefente de muytas peças ricas pára 

leo logo a carta perãte todos os Por- 

tuguefes, que a ouuiraó em pè cos 

barretes nas raaos, a qual dezia afsi. 

Amigo capitão Gonçallo Pacheco, 

pérola roxa ante meus olhos,táo vir- 

tuofo no foflego da vida como o 

mais fartto menigrepoque viue no 

mato,eu o antigo Chaumigrem no- 

uo Rey dos quatorze eftados da ter-» 

ra,que por morte do fanto Rey meu 

fenhor Deos agora me entregou, te 

enuio-o riío da minha boca, com te 

fazer tão agradauel a mim como a- 

quellesque nos dias de fefta aderno 

comigo à minha mela, profopus em 

minha vontade,pelo que de ty tinha 

fabido,feres juiz nefte caio paraq te 

mando chariía&,& o meu grade ami- 

go Nuno Fernãdez Teixeyrapaõde 

ouro limpo de muytos quilates,pelo 

que cumpre virdes logo ambos ter 

comigo parafe effeituar iíto quede 

vòs fobre todosconfiey. E do mais 

que toca aofeguro de voffaspeíToas, 

pelo receyo que fey que tereis da re- 

uolta pafíada,por cita,jurada no pei- 

to de minha verdade,como Rey vn- 

gido por Deos, vos cy por feguros 

com todos os mais da voíía naçaò,& 

crentes no Deos davofla verdade. 

Lida efta carta com grande cípanto 

dos que a ouuimos,alícntamos todos 

que vinha do Ceo por permiífaò di- 

nina para noífa quietação & fegurã- 

ça de noíías vidas, de que até então 

eftauamos bem duuidofos. Gonçallo 

Pacheco & Nuno Fernandez cê> mais 

outros dezPortuguefes que para ifto 

f<?r<aò eleitos, ordenarao logo hum 

.M 

leuaremael Rey,& aquella meíina 

noite feforaó em companhia do Bra 

maa que trouxera a carta, húa hora 

ante menham, porque o tempo & a 

preíía de el Rey não fofrião nenhua 

dilação. 
* T 
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T)afentença que derão osJeisjui' 

^es nefte cafo5 da entrada que 

fe^ o (Joaumigrem na cidade 

de "Tèouu, 
O 

Onçallo Pacheco # 

Nuno Fernandez c°s 

mais Portuguefès che 

garaó ao arrayal jâ 

hua hora de foi, & y 

Rey os mandou receber por Gibrai* 

dãofedaa fenhor do Meidoo, hu^os 

principais capitaés Bramaas queaty 

tinha comíigo, & de que muyt°^ 

fíaua,oqual vinha acompanhado ^ 

mais de cento de cauallo, corn fc,s 

porteyros de maças. Efte os tomo11 

comíigo,& os leuou ao pagode onde 

el Rey eíhua recolhido,o qual os fC" 

cebeo a todos com muyto gaíalha* 

do,& ao Góçallo Pacheco & ao Nu' 

no Fernandez fez muyto iobejas 

ras: & deípois de praticar comeMeS 

em algíías coufas de feu gofto, lheS 

tornou arefumir de nouo o impo1* 

tante cafo paraquc os mandara cha- 

mar,& lhes encomendou muyt0 *jl,c 

íèinclinaffem mais ao reípeitodos 

c-apitaés que ao feu, porque lhes ar 

mana que leuaria niífo muyto goíto» 
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& lhe d rife outras ipalauras a efte mo- 

do. Edaquyos mandou logo leuar 

pelo mefmo Bramaa a húa tenda on~ 

os outros quatro deputados ef- 

touao efperando por elles, co tiíou- 

reyro mór,& dous efçriuaens. E def- 

P°isq fizeraó quietar todo o rumor 

S^e fazia a gente que eílaua de fora, 

*c começou de tratar do negocio,pa- 

rat[Ue alyforaó juntos, lobre o qual 

°Uue diueríos pareceres em que fega 

ftou a mavor parte do dia, mas em 

todos féis viera© a concluyr, que 

^rçda que por húa parte el Rey, pela 

Promeíía que no Tanguu fizera a a- 

Relias naçoens eftrangeyras de lhes 

Jar o íaco dos lugares que fe tomaf- 

'eni por guerra, lhes eftaua muyto 

^rigadoa cumprir com ellas fem 

^tanenhúa, todauia vifto também 

Por outra parte como aquella pro- 

líleÍTa era em grande & notauel per- 

•"|Í2ode innocentes, pela quallele 

jj* cumpriííe &c pufeíTe em eflfeito 

eos feria muyto offendido» íulga- 

^o pQr fentéça que el Rey pela pro- 

J^fla qqe fizera pagaíTe a todos mil 

douro de fua fazenda de pelo, 

*c°ntentamento dos Capitaés de ca- 

nação,& q elles logo em receben- 

,0 Q dinheyro íe pafíafíem da autra 

4°da do rio 6c fe fofíem liuremente 

^arafuas terras,mas que também pri 

*1)6 antes do motim lhes era diuido, 

^ fe lhes defíe mantimento à todos 

. •via.o iv» i \|  £ 

eyrofe lhespagaífe a todos tudoò 

°Uea 1 

Cfc 

íjftantc para vinte dias. Pubricada 

*a íejntença, foy aceitada de ambas 

Partes com grande contentamen- 

C°> ^ elRey mandou q fe cumprifíe 
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logo, & para mais ftiperabundãncia, 

depois de lhe fer entregue toda á co- 

pia do dinheyro, fez outras muytas 

merces de fóra á todos os Capitaés & 

officiaes das companhias, com q to- 

dos íe ouueráo por muyto íàtisfeitos. 

Defta maneyra fe deípidirão eílas 

tres nações do motim,porque el Rey 

nuca maisfe quis fiar delias, nem fer- 

uirfe delias,porem tàmbem ordenou 

que não fofíe à gente toda junta, mas 

q fofíe repartida em cabildas de mil 

homes cada cabilda,para queaísy ca- 

minhafíem mais fem íòjpeita,&com 

menos força para poderem roubar os 

pouos por onde pafíaíTem, &nefta 

forma fe partirão logo ao outro dia 

feguinte, A GonçalloPacheco, &á 

Nuno FernandezTeixeira,por ferem 

os feus dons Iuizes nefta íentéça man- 

dou el Rey dar dez bicas douro,com 

que as efportuias,& ò prefente q lhe 

leuarão ficou tudo bem pago, â fora 

hua licença eícrita de fua letra,para q 

todos or Portuguefes fe pudefíem yr 

liuremente para â índia cada vez que 

quiíefíèm fem pagarem direyto ni- 

nhum de íuas fazendas,ò que eiles ef- 

rimarão mais que quanto dinheyro 

fe lhes pudera dar,porque auia jâ tres 

annos que a maneyra de reteudos nos 

detinhão os Reys paífadps na quella 

terra,com anexações & tiranias muy- 

to grades,corredo algúas vezes muy- 

to rifeo de noffas vidas por caufa dos 

fuceffos de que âtras tenho tratado. 

£ logo efía rnefma tarde fe lançarão 

muy tos pregoes por homes à cauallo, 

em que fe notificou que ao outro dia 

ama el Rey de çntrar na Cidade pi- 

cine v* 
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cificamente" pelagrande merce que 

pela lua real condição com grande 

c li fio de ília fazenda lhe tinha feito, 

&com ameaços de cruéis mortes aos 

que contra ifto foíTem. Logo ao ou- 

tro dia feguinte âs noue horas abalou 

daquelle pagode onde eftiuera reco- 

lhido, & âs dez chegou á cidade, 8c 

entrando por húa porta que fedezia 

Sabambainhaa,foy nella recebido de 

hum ajuntamento a modo de pro- 

cillaó de cinco mil lacerdotesde to- 

das as doze feitas que ha nefte reyno, 

por hum dos quais, chamado Cabi- 

iondo,lhe foy feita húa falia,cujo in- 

troito deziaaísi. Bemdito&louua- 

do feja aquelle Senhor que com ver- 

dade íe deue conhecer de todos por 

fenhor, de cujas obras lantas feitas 

por fuas diuinas mãos nos eftão dan- 

do teftemunho a claridade do dia, 8c 

a pintura da noite,com todas as mais 

magnificências da fua mifericordia 

obradas em nósjo qual pelos effeitos 

da fua potencia infinita agradauejs 

a elle, foy feruido de teconflituyr na 

terra fobre todos os Reys que a go- 

fcerrião,& pois temos para nos feres 

tuefkíeu mimofo, te pedimos fe- 

nhor que nofías culpas & erros pafla- 

dos te não lembrem mais de oje por 

diante,porque efte teu trifte pouo fi- 

que coníolado com efta prometia q 

por tua real condição agora lhe fize- 

res; 8c também os cinco mil grepos 

proftrados todos por terra,& com as 

«nãos aleuantadas lhe pedirão ifto 

jneímo,com hum efpantofo tumula 

to de vozes,dizendo,concede fenhor 

& Rey noílò paz & perdão a todos 

-s: o 

ves de \ 

os pouos deite teu reynò Pégúu,for- 

que os nao perturbe o medo de luas 

culpas que diãte de ty cófellaó publj 

camente: & el Rey lhes refpondeo q 

lhe prazia,&afsi lho juraua pela ca- 

beça do fanto Quiay NiuandeldeoS 

das batalhas do campo Vitau. Coit* 

a qual promefla o pouo todo íc pr°* 

ftrou cos roftos por terra,& difle pf° 

perete deos por termo fem conto n* 

vitoria de teus inimigos, porque p°' 

nhãs teus peis fobre fuas cabeças- & 

tocandofe então cò moftras degran" 

de alegria muytos inftrumentos & 

feu modo,inda que barbariísimos # 

mal concertados, lhe*pos efte grePa 

Cabizondo na cabeça hua rica cor°a 

douro & pedraria a modo de 

com a qual entrou na cidade có 

djfsimo aparato 8c triumpho,leuãa° 

diante de fy todo o defpojo dos e'1' 

fantes 8c carretas,8c a eftatua do 

eido Xemindooprefa por hua gr0 

ía cadeya de ferro, 8c quarenta b#j" 

deyras a rafto,& elle hia em cima^ 

hum poderofò elifante comjaezeS 

douro,& quarenta porteyros de 

ças,& todos os fenhores 8c capitã * 

pé có feus treçados de chaparia 

ro rica aos hombros, & húa gl,afr 

de féis milcubertados,& tresmil^ ' 

fantes de peleja com,feus caftell°s 

diuerfasinuençoens, a fora outf* 

muy ta gente que o feguia dc 

pé 8c de cauallo que 

não tinha conto. 

„ f i • :*7 • r n / fí "1 f - "' '' 
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Como foj achado o Xemindoo3 

traído ao 'Rey 'Bramaa5 ç> 

do que pajjou com ellc. 

Efpois de auer vinte & 

leis dias que efte Rey 

Bramaa eftaua nefta ci- 

dade Pêguu pacifica- 

mente, entendeo logo 

Primeyro que tudo cm fe apoderar 

das pnncipaes forças do reyno, que 

a'ndaaefte tempo eftauão pelo Xe- 

mindoo fem faberem da fua rota. E 

^ípidindo para ifto algús capitaens, 

Cjcreueo aos pouos mtiy tas cartas dc 

atnor, em que lhes chamaua por al- 

guns vezes filhos da minha alma,da- 

^olhe porellás perdão do pa(Tãdo,& 

prometendo com juramento folen- 

ne que daly por diante os fuftentaria 

a todos em paz & quietaçaó, &lhes 

faria fempre juftiçaem tudo fem lhes 

tatuar nunca peita^nem lhes fazer ou 

tra opreíTao.a gúa^mas antes em tudo 

^es faria nouas merces como aos 

P'"oprios Bramaas que o feruiáo na 

EL,etra. E com iíto lhe dezia outras 

^u.ytas palaurasmuyto acomodadas 

a° terupo, 8c ao que lhe a elle com- 

P*ia,acreditadas pelos naturais da ci- 

^decam cartas que também lhe eí- 

Creueraó,em que lhes rclataraõ lar- 

a$:franquezas & merces q 

el Rey-fizcra a todos. A qual couía a- 

Cornpanhada do que a fama já por 

todas as partes cinhadiuul^ado, toy 

tamanho effeito,que as torças to- 

Fernão ende^JPinto, 25y 

das fe lhe entregaraò, 8c Ce meterão 

debaixo da fua obediencia, 8c o mef- 

mofizerao todas as mais villas,cida- 

des, eftados, 8c prouincias que auia 

no reyno. O qual fenhorio que efte 

Bramaa com nona conquifta agora 

tornou a ganhar, cuydo eu queheo 

milhor& mais abaftado 8c rico de 

ouro,prata,8c pedraria que fe pode- 

rá achar em muyta parte do mundo. 

Acabadas afsi eftas coufas tanto em 

Fauordo Bramaa,fnandou elle logo 

com muyta prefteza por todas as 

artes muyta gente de cauallo em 

uícado Xemindoo,que,como te dif 

fe,eícapara ferido da batalha palia- 

da; o qual foy tao mofino que foy co 

nhecido num lugar que fe chamaua 

Fancleu hua legoada cidade Potem, 

que diuide a raya do reyno Arracao, 

8c foy trazido com grande aluoroço 

por hum homem baixo a efte Rey 

Bramaa,qucporiflbo fez fenhorde 

trinta mil cruzados de rcndaj& man- 

dandoo vir logo perante ly aísi pre- 

lo como tinha co colar de ferro ao 

pefcoç©,& com as algemas nas máos, 

lhe diife a modo de defprezo,venhas 

embora Rey de péguu, bem podes 

beijar eíle cháo, porque te affirmo q 

jâ nelle pus os peis, & por aquy verás 

quanto teu amigo' fou pois te dou 

«fta honra que tu nunca imaginafte, 

a qiie o Xemindoo nao refpóndeo 

palaura nenhúa,& tornando el Rey 

a motejar do trifte Xemindoo que 

eftaua $ante delle debruçado no 

cha5,lhe diífe,que he iííb? pafmaftfc 

de me veres a mim, ou de te veres a 

ty cm tamanha honra? ou como rr:o 
• » à „ ... . — . - 
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reípondes ao que tepregunto? a que 

o Xemindoo )á de afrontado, ou de 

eftarfora de iy reípôdeo, íe as nuués 

do Ceo,&o Sol, & a lua, & as mais 

criaturas incapazes da falia que Deos 

para feruiço dos homés criou por pin 

turafennofado fírmamcto, as quais 

nos encobrem os ricos tifouros da 

lua potencia, puderaó por natureza 

no zonidoterribel dos ièus eipanto- 

fostrouoes declarar aos q agora me 

vem da maneira'que me eu vejo 

diante de ty, a grande afflição que a 

minha alma padece, elles refponde- 

raõ por mim,& moftraraò as caufas 

que tenho para fer mudo nefte lugar 

a que meus peccados me, trouxeraó; 

& como tu difto que eu digo não po 

des,íer ojuiz, pois és a parte que me 

acculas,& o miniftro da execução de 

teudelejo, ey por eícufado refpòder 

por mim,como íizcra diante daquel 

le benigno fenhor, que por muyto 

culpado que cu fora fe condoerá de 

Lúa ió lagrima que lhe chorara. Ea- 

posifto caindo em terra de bruços 

pedio por duas vezes húa pouca da- 

goa,a qual o Rey Bramaa,para o ma 

goar mais,rr.andou que lhe deílè húa 

lua filha do mefmo Xemindoo que 

tinha catiua,a que deziáo que o pay 

queria grandiísimo bem, & a tinha 

já nefte tempo do feu desbarato e£« 

poíada co principe de Nautir filho 

do Rey do Auaa,efta moça em ven- 

do feu pay da maneyra que eftaua 

debruçado no chão, dizem que fe lhe 

lançou aospeis, & abraçandofe com 

elledeípois de o beijar tres vezes na 

face lhe diífe banhada em lagrimas; 
-v %• • • » 

çoes de 

ò pay & fenhor 8c Rey meu,pecouos 

pelo muito que fempre vos quiz, õc 

me quiieftes que me leueis afsi como 

eftou em braços com vofco,paraque 

nefte amargoíò traníito tenhais que 

vos coníòle com hú púcaro de agoa, 

ja que o mundo por peccados meus 

vos negou o refpeito que fe vos de- 

uia, a que o pay cometendo alguas 

vezes a refponder dizem que nunca 

pode,porque o grande amor que IHc 

tinha lhe impidia a falia, ôc caindo 

outra vez de bruços no chão,onde cn 

tão ja eftaua aílentado, efteue efmo- 

recidopor hum grade efpaço, peloq 

mouidosa cópaixão délle algúsda- 

quelles fenhores q eftauao prefentcSi 

fe lhes arrafaraò os olhos dagoa, o q 

vendo o Rey Bramaa,& que eftes íej 

nhores erão Pèguus, que antes forao 

vaffallos defte Xemindoo,defeonfi*1" 

do de fuas lealdades, lhes mandou 

logo aly cortar as cabeças, dizen^0 

com íembrante irado, ja q tanto v°s 

doeis deííe voíTo Rey Xemindoo» 

ide diate a lhe fazer as poufadas pre' 

ftes,& lâ vos pagara efle amor q ^5 

tendes, & crecendolhe com ifto 

a cólera, mandou também logo aiy 

matar a moça encima de feu paY> 

porque a vio abraçada cò elle- cru^ 

dade certo mais que brutal,& mais <1 

ferina que quer ainda impedir os af- 

feitos da natureza. E não querendo 

também mais ver o Xemindoo, o 

mandou daly leuar a húa eftreita 

prifãó,onde có boa guar- 

da efteue aquel- 

U noice. . 
- * í ç•: J 
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T)a maneyra com que tirarao d pa* 

decor o Xemindoo, & da 

morte que lhe der ao. 

Anto que ao outro dia 

foy menham clara, íè 

deraó por toda a cida- 

de grandes pregoes pa- 

ra que todo o pouo íe 

achafJe prefente â morte deite deía- 

l)cnturado Xemindoo, Rey que fora 

^ePegíi, & a razão porq o Bramaa 

fez foy, porq vendoo elles mor- 

10 acabaíTem de defefperar de todo 

^ o poderem ainda em algum tem- 

po ter por Rey, como todos geral- 

mente defejauão>& fe pronoíticauão, 

forque como elle era natural, & o 

^ramaa eitrangeyro,temião grande- 

mente quepudefle eíte Bramaa por 

tempo vir a fer tal como fora o paí^- 

^do,que o Xe mim de C,atão mata- 

do qual em quanto reynou foy ini~ 

micifsimo deita nação Pégua,& vfou 

cõ ella húa tão defacuítumada cruel- 

^ade,que nuca paíTou.diaq não má- 

daífe matar & degolar de quinhen- 

tos para cima, & às vezes quatro Sc 

cmco mil,& ifto por cafos muyto le- 

que por juítiça, fe foraverda- 

^eyra, não rnerecião pena nenhúa. 

Stndo ja quafi ás dez horas pouco 

^ais ou menos tirarão o trifte Xe- 

mindoo da mazmorra em q eítaua, 

maneyra. Vinhao logo diante 

P°r preparadores das ruas por onde 

»uia de pafíàr, quarenta de cauallo 

216 

com fuás lairças nas mãos, & outros 

tantos atrás, com eípadas nuas nas 

mãos^bradando em vozes muyto al- 

tas,paraque a gente,que era fem con- 

to,fizeífe caminho, apôs eites vinha 

húa companhia de homés armados, 

que,fegundo o efmo dos q os viraò, 

paííarião de mil & quinhetos, todos 

arcabuzeyrqs, & cos murroés acefos. 

Aposeítes(a que elles chamauão ti- 

xe lacauhos,que quer dizer,prepara- 

dores da ira do Rey) vinhao cento 

& feflentaelifãtes andados com feus 

çaftellosjcubertos de toldos de led; 

os quais todos por ordem de cinco a 

fileyra faziaò trinta & duas fileyras. 

Detrás deites pela mcfma ordem de 

cinco a fileyra, vinhao qume de ca- 

uallo com bandeiras pretas tintas de 

fangue,que com vozes muyto altas,a 

modo de pregão, dezião: Oução as 

gentes rniferaueis catiuas de fome, a 

quem a aflição da fortuna comino 

perfegue,o bramido da potencia do 

braço da ira, executado naquelles q 

offenderaó feu Rey, para que lhes fi- 

que na memoria o' elpanto da pena 

que por iíTo lhes dão. E detrás deites 

vinhao outros quinze pela mcfma 

maneyra,veítidos nua certa mancy- 

ra de veftiduras vermelhas que nas 

moítrasde fora os faziaò aííaz medo 

nhos ôc malaíTombrados, os quais ao 

fom de cinco pancadas que dauaó 

três finos muyto deprefla,dezião em 

vozes altas com tos taó triítes que ía- 

zião chorar osouuintes, Eíta riguro- 

fajuítiça manda fazer o Deosviuo 

Senhor da verdade,de cujo íanto cor 

po faó peis os cabellos de noíías ca- 

bec •: 
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beças,que"mada que morta Xeri Xe- 

roindoo por vfurpador dos eílados 

do graó Rey Bramaa fenhor do Tã- 

gúu: aos quais pregoens refpondiaa 

turba multa da gente que hia diante 

com húa braueza de vozes taó altas 

que metião medo,dizendo, faxio tur 

que panau acontamidoo, que quer 

dizer,morra,fem fe ter piedade doq 

tal cometeo. Detrás deftes hia híia 

companhia de quinhentos Bramaas 

decauallo. E detrás de todos vinha 

outra companhia de gente de pé, cõ 

€Ípadas nuas Sc rodellas,& algúscom 

colTolletes Sc layas de malha,no me- 

yo do qual vinha o padecente efean- 

chado num magro íindeyro em oílo, 

& nas ancas o algoz q o trazia fobra- 

çado por cima dos ombros. O mife- 

rauel padecente vinha vertido tão 

pobremente que as carnes de todo o 

corpo lhe aparecião, & por profun- 

difsimo delprezo de íua peíloa, tra- 

zia na cabeça húacoroa de palha co- 

mo barça de ourinol, guarnecida to- 

da por fora de caícas de mixilhoens 

infiadas em linhas azuis,& no pelco- 

ço por cima do colar de ferro com q 

vinha prefo,trazia húa grande quan- 

tidade de reítcas de cebollas; mas có 

quanto vinha defta maneyra, & tra- 

zia a figura do roílo qciaíi mortal, 

não deixaua demoftrar no aípeito 

dos olhos,que de quando em quan- 

do aleuantaua,o fer de Rey, com húa 

brandura tão feuera no rofto que fa- 

zia chorar a toda a peíloa,& em tor- 

nodefta guarda deque vinha cerca- 

do, hia outra de mais de mil de caual 

lo entreílachados có muytos elifan- 

tes armados. E paflando afsi pelas 

principaes doze ruas da cidade, em q 

auia gente infinita,chegou jâ por det- 

radeyro a húa que fe dezia Sabam- 

bainhaa,que era a por onde ellc fay- 

ra (como eu atras difle) auia vinte Sc 

oito dias fomente,quando fe foy ver 

em campo com eíle Bramaa. A qu*l 

fayda fez entaõ o Xemindoo cò hu* 

pompa Sc hum eftado tão grandiofo 

& rico, que fegundo o dito de todos 

os que o viraó,de que eu també fu/ 

hum, deuia de ler húa das mayores 

coufas daquella qualidade quefe vi* 

raó em nenhúa parte.daqual de pr°* 

poíito não quiz dar relaçaò, ou poí 

não me atreuer a poder contar o co- 

mo paliou na verdade, ou por arre* 

cear que fe o contafle pudeíTe hzcr 

algúa duuida na verdade das conft5 

que conto. Porem como eu vy p°r 

meus olhos ambos eftes ítiGCCÍioS, 

ainda que encubry a grandeza 

primeyro,quiz declarar a miferi«i do 

fegundo, paraque neftas tamanl»aS 

difFerenças. locedidasem taó poucos 

dias entenda a gente quão pouco ca- 

io ha de fazer das profpcridades d 

terra,& de todos os bees que dà a 

confiante Sc mentirofâ fortuna. P* ' 

íando o trifle padecente por efta i"ua 

do Sabambainhaa chegou a hú Çcí 

to pafío onde eftauao noiTo cap 

Gonçallo Pacheco,com mais de ccííl 

Fortuguefes em íua companhia, 

tre os quais eftaua hum que era h? 

mem de baixo íàngue, Sc de enten ^ 

mento muyto mais baixo,o qual p 

rece,fegundo elle dezia,que forai otf^ 

bado auia dous annos,no tempo 
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efte padecente reynaiía,& fazendo húa hora dè vida,para confefíàr a ex- 

le elle queixume dos culpados no 

Urco,não fora ouuido como ellc qui 

jera, Ef|;e agora magoado ainda di- 

*°>parecédolhe cj fe vingauaem fol- 

tarpalaurasnecias ôc delncceflarias, 

janto q o padecente emparelhou co 

Li8ar onde eílaua Gonçalloi Pacheco 

cÇ>rn todos os mais portuguefes,diíTe 

to vozçs muy to altas q todos o outfi- 

ra°3 ò ladrão Xemindoo,lembrate 

•» ^ o te fuy fazer queixume dos 

roubaraó minhafazenda, de q 

não fizeftejuftiçaípois agora pa- 

Earâs o q tuas obras merecem, porq 

ainda oje ey de cear hú pedalo deíía 

tlla carne, có q ey de conuidar dous 

Caw q tenho. O trifte padecente ou- 

^do eftas palauras deíle homem 

patinado, pòs os olhos noCeo, ôc 

p(pois de eílar hú pouco como pen- 

at'Uofe virou para elle có rofto fe- 

?er° & lhe diííe, rogote amigo pela 

°ndade do Deosem cj crés, que me 

5erdoes iíTo q dizes q te fiz, ôc lern- 

?ctc qnãohe de Chriftão,em paífo 

ta° trabalhoío como efte em q agora 

^°U,trazeresmc á memoria couías da 

V,(ta paiTada,quea ty não reftauraó a 

jj^da q dizes, Sc a mym dão muyta 

°r ôc perturbação.Gonçallo Pache- 

°tJUÍJ)dò o q efte homem diífe lhe 

/a^ou q íe calaílè,& elle o fez logo, 

^ 0 Xemindoò có fembrante grauc 

.ei1 a entender q lho agradecia,com 

Sttioftrou q ficaua mais quieto, & pa 

receq por lhe agradecer tambe ifto 

palauras jâqcó outra coufa en- 

ta° «ao podia, lhe diíTe, não quifera 

aE°ra rnais,íe Deos fora feruido,que 

cellecia da fè em q vós outros credes, 

q fegíído tenho ouuido algúas vezes, 

ló o voífo Deos he o verdadevro ôc 

todos os-outros mentirofos, Q qou- 

uindo o algoz lhe deu húa tamanha 

bofetada q o íangue lhe arrebentou 

pelos narizes, ôc acudindo o pobre 

padecente com as mãos afsi debruça 

do como, hia, lhe diíTe; deixame ir- 

mão aproueitar efte langue, paraque 

te não falte em que frijas a carne, E, 

caminhando daquy para diante na 

ordem com que vinha,chegou ao lu 

gar ondeíe auia de fazerajuftiça, ôc 

jâ a efte tempo tão mortal que quaíi 

não daua acordo de nada. E íubido 

cm hum grande cadafalfo que para 

ifto já aly eftaua leito,o Chircâdaju- 

fíjçade cima de hum como púlpito 

em vozes muyto alças lhe leo a fen- 

tença', cuja forma íe continha em 

muyto poucas palauras que dezião 

afsi: Manda o Deos viuo de noflas 

cabeças, fenhor da coroa dos R-eys 

do Auaa,que morrão falfoXemin- 

doo por amotinador dos pouos da 

terra, ôc mortal inimigo da naçaó 

Bramaa, ôc batendo nefte paífo rijo 

com a mão, lhe cortou o - algoz a ca- 

beça de hum fógolpejoqualdeípois 

que amoftrou a toda a genre,qera 

fem conto, lhe fez o corpo em oito 

quartos, a fora as tripas, ôc as mais 

partes de dentro, que feparadas por 

íyfe puferaó noutra parte,&cubrin- 

do tudo com hum panno amarelloq 

entre elles he dò, efteue afsi até quaíj 

foi pofto que o queimaraó da ma- 

neyra que logo fe dirá. 

Jck CAP. 
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Tengrinâçoes de 

T>a rçflituiçao que ejle %ey "Bra- 

maa fe^ ao morto Xemindoo do 

rejnoquelbe tomara, da 

manejra de que ellejoy 

enterrado. 

S oito quartos q fe fi- 

zerão do corpo do Xe- 

mindoo eftiuerão pub- 

licaméte ate as tres ho- 

ras deípois do meyo 

dia à vifta de todo o pouo,q aly fe aju 

tara infinito, aísi pela pena q lhe fora 

pofta,como por os feus lacerdotes lhe 

terem cócedido axiparao, q he o feu 

jubileu pleniísimo,lem refticuiçaó de 

furto nenhu. E nefte tempo,deípois 

de fe quietar o tumulto ôc a vozaria . 

da gente cos pregoes q lobre ifTo fe 

lançaraó por homés a cauallo,amea- 

çandoos cõ penas grauilsimas, fe de- 

rãopor cinco vezes quinze pancadas 

num fino.ao qual final íayraõ de dé- 

tro de húa caía de madeyra q eftaua 

cinco ou féis paflòs afaftada do cada- 

falío,doze homéscom veftiduraspre 

tasfãlpicadas de Tangue, & cos roftos 

cubertos, & todos com fuás maças 

de prata aos hombros,& tras eftes ou 

tros doze facerdotes, que ellescha- 

maotalagrepos,deque algúas vezes 

difíeqlaõ dignidades fupremas na- 

quella gentilidade, & tidos do pouo 

em reputarão de homes lantos, apos 

èftes veyo o Xemim Pocaííer tio do 

Rey do Bramaa, homem ao q pare- 

cia no rofto,de mais de cem annos,& , _ r    

cfte também cubercodciníigniastri-; não lerem ouuidas diante de 

ftes,& cercado de doze mininos pe- 

quenos ricamente veítidos, com leu' 

trepados de chaparia aos hombros, o 

qual defpois q có muitas cerimonia* 

íe debruçou no chaõ tres vezes,a rnO' 

do de acatamento grandiísimo,u" 

chorando,como qtallaua co defunto* 

O carne íanta,de preço mais granel 

todos os Reysdo Auaa,perola br^o 

ca de tantos quilates quantos atotf10 

fe vem nos rayos do Sol, poft° Pj' 

Deos no cume da hora com cetro 
• J a£ 

mando nos exercitos da potencia o 

Reys,eu a menor formiga da tua o ^ 

penfa, apofentado em grande abotl 

dancia nos efquecidos de tuas 

lhas, ôc tão deííemelhantepor 

xeza diante de ty, que de muyt° Fc 

quenoquaííme não enxergo, teP 

ço fenhor de minha cabeça Pe 

íreíco prado em que tua alma ag 

r t U*s 

ie recreya,que me ouças com as ^ 

magoadas orelhas o que a m,t ^ 

boca te diz nefte publico, p°rclLie
fla 

quês fatisfeito da lem razão qLie 

terra fe vfou comtigo. O Gretari 

Chaumigrem teu irmão princi >e ^ 

Sauâdy ôc do Tanguu te manda p 

dir por mim teu clcrauo que a 

que defta vida te paftas lhe 

perdoar opaífado fe porJ fiote 

algum delgofto, & 

hora mandes tomar poile cie t 

reyno,porque elle to larga t0 

auer nelle falta algua, Sc qL,e P 

fia por mym feu vaííallo na 

ciaçao que te faz delle nao ter 

cargo de coufa algua, Sc AS ^U^e0t 

que poriíTo lá deres delle n0 s 

• i Ac 

?.U 
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kcj por pena dodefgoíloq delleti- ftras de alegria q batédo aspalmas a 

^fte aceita ficar no deílerro deíla vi- 

da por capitão& olheyro d eíle teu 

Icyno Pégú, do qual te faz menagé, 

cójuraméto de fazer fempre na ter- 

íaoq de lá do Ceo lhe mandares,có 

[ânto q do rendimêto delle lhe faças 

e'molla para fua fuílentaçaó, porque 

doutra raaneyra bem labe q o nao po 

ilicitamentepoíTuyr,ne os meni- 

grepos ocófintirão, nem na hora da 

^orte o abíolueraó de tamanho pec 

c'^o.A q hu dos facerdotes q ellauão 

Nfentes,q parecia fer de mais auto- 

íicUde q todos os outros refpódeo,co 

^oq fallauaem nome do defunto, 

filho meu cófeíTas teus erros paf- 

^os,de q neíle publico ajutamento 

pedifte perdão,digo q de coração 

le perdoo,& me praz de te deixar ne- 

^reyno por paftor delíe meu gado, 

cõ tãto q me nao quebres a fé deffe ju 

Alento, q fera peccado taograue co 

^10 q agora me puíeras a mao fem li 

Cença do Ceo. E todo o pouo lhe ref- 

pondeo então có húa eipantoía voz 

<le alegria, miday cutaraó, dapanoo 

^apanoo,q quer dizer, afsi lho coce» 

^ nicu Senhor meu senhor. Apos íí- 

l° fubindofe eíle íacerdote no agrem 

cta o púlpito,diíTe ao pouo, daime 

aluiífaras parte das lagrimas dos 

voflos olhos para minha alma comer 

P°r tão boa noua como cila q vos a- 

&°ra trago,q já o noíío Rey Chaumi 

Erc fica na terra por vótade de Deos 

fetn fer em cargo a ninguc de nenhua 

reftituiçao,pelo q todos vos dcueis de 

ãjegrar como bós & leais, a q todo o 

cõcurfo da gente fez tamanhas mo- 

c 

c 

modo de quem dâ graças deziao co 

bramidos terfitícis,exiraii opatuu,lou 

uado fejas Senhor. Acabado iílo, os 

facerdotes cò eíle feruor comaraó lo- 

go todas as partes do defpedaçado 

corpo do morto Rey,& as leuaraó co 

grade veneração aò tei reyro debai- 

xo,onde eílaua hua grade fogueyra 

de fandalos,aguila,& beijoim, coula 

q parecia de gríinde cufto,& pódolhe 

encima o corpo morto coàs tripas Sc 

tudo o mais,q de dentro deile fe tira- 

ra,lhe puferão tres facerdotes o fogo, 

& có húa eílranha cerimonia lhe fi- 

zeraó muytos íacrifieios, de q a ma- 

yor parte foyde carneyros degola- 

dos. O corpo ardeo toda aqlla noite 

ate o outro dia pela menhã,& a cinza 

delle fe pos e húa caixa de prata em q 

foy leuada cò hu folenne ajutamento 

de mais de dez mil facerdotes a hum. 

téplo q fe dezia Quiay Lacafaa,deos 

de mil deoíès,onde foy enterrada cm 

húa rica charolla como capella toda 

cozida em ouro E eíle foy o fim que 

teue eíle grande Sc poderofo Xemin 

doo Rey de Pégu, taó venerado nas 

dous annos & meyo q reinou,quanto 

cuydo q o não foy outro nenlui mo- 

narcha,mas eíle he o mundo. 

CAT. C C. 

forno deíle reyno Tegu me embar 

quey para Malaca, & dahj> para 

fapao, &• de hum eílranho ca- 

fo que ahyJoccedeo. 

Kkz A morte 
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Morte daquclle bom 

Rey de Sião,& o adul- 

tério daqlla mà Ray- 

nha fua molher, deq 

atrás dey larga cóta fo 

raó a raiz & o principio de tantas dif- 

cordkí,& de tãtas& ta& cruéis guer- 

ras quãtas;ouue neftes dous reinos de 

Pegu &. de Sião,as quàis dpraraó tres 

annos & meyo có tanto ciífto,aísi de 

langue como de fazéda,como fe tem 

viíio no q ategora tenho cotado,cujo 

fim foy ficar o Chaumigre Rey do 

Br.amá íenhor abíoluto >do reyno de 

Pégu. Poré agora nãotratarey níais 

delle,& daquy por diãte direy o que 

focedeo noutras partes até o tcpo em 

qefte mefmo Chaumigre Rey Bra^ 

mà tornou fobre o teyno deSião có 

hjú taó groílo exercito dc géte quáto 

outro Rey nenhúnúca ajíítou na ín- 

dia,^ foy de híí cóto ôc letecêtos mil 

homés,& dezaífçis mil elifantes, no- 

ue mil da bagage,& fete mil de pele- 

ja. A qualemprela/egundo me def- 

pois diíTeraô,nos cuílou a nós da nof. 

la parte duzétos & oiíeta Portugue- 

fes,emq entr.araó dousfrades de São 

Domingos q então andauao là prega 

do. Mas agora me quero tornar ao 

meu propoíito de q ha já muyto que 

me apartey.Deípois q eftas reuoltas q 

atras difle, foraó todas quietas,Gócal 

lo Pacheco fe defpidio defta cidade 

Pègá,có todos os mais Portiigueíesq 

nella eftauamos,a quéeftenouo Rey 

Bramá tinhalibèrtado,da maneira q 

atras fica dito,mãdandolhe entregar 

liuremétefuas fazédas,& fazendolhe 

outras muitas merces,aísi de honras 

*P erigrínaçoes de 

como de liberdades,ôc nos embarca- 

mos todos os cento & fèfíenta Porcu- 

guefes em cinco nãos qneíte tcpo el- 

tauao no porto de Colmim, cidade 

das principais defle rey.no, &nellas 

nos eípalbamos, como peregrinos q 

fomos ná índia, por diuerfas parte?, 

onde a cada hú lhe parecia q poderia 

fazer milhór feu proueito. Eu cóou- 

tros 26. cópanheyros nos fomos pa^ 

Malaca,ode dclpç>i^ q chegamos,rne 

detiue eu hú més Íóméte, ôc me tof- 

ney a embarcar para Japão có hu 

ge Aluarez natural de freixo de P'Pa 

da cinta, q em huanao de Simão 

Mello,capitaó da fortaleza hia p31* 

là de veniaga, ôc auendo ja 26. di3àCl 

vellejauamos por noíía derrotac°lT1 

mou^aó tendente de veptos bon^O" 

ças,ouuertios vifta de 

X w 

fe 

zi a Ta ni x u ma a n c u e 1 egoas ao S ul ^ 

primeira pótada terra lapão,$c p<^a 

a proa nella, tomos ao .outro 

gir no meyo da angra, q he o ÍMrê1' 

douro da cidade Guanxiroo, onde0 

Nautaquim príncipe delia por íu*c(J 

riolidat e,«ík: por ver coufa noua q flU 

ca aly virá,(q.veyo logo a noífo bof* 

do, & elpatado do aparato ôc do 

lame da nao;por fer a primeyra q 1°' 

ra a aquella terra, molhou cj folg^11'1 

muito có a noííà vinda, ôc nos pÇ^1 

poraigúas vezes 

fazer íazéda có elle> 

narez& os mercadores íê efcul^ra 

por caufà de não fer o porto íegufO p 

ra a nao, íe lhe íobreuieífe qual^IuC^ 

tép,oral.E partindonos daquy 

tro dia íeguinte para o reino do 

go q diílaua daly para diante cem ^ 

g o 

q quifeílemos 

1c, de q o IorgeA, 



goas para o Norte,proiuie a noífo Se 

flhor q aos cinco dias da noífa viagé 

Urgimos no porto da cidade Fucheo 

na qual do Rey,&da gente da terra 

foinosbé recebidos,& com muito fa- 

u°r & Franqueza nos direitos de nof- 

&• fazédas, & muito mais ouuera de 

fer âinda, fe por noílos peccados o 

«ão matara nefte breue tempo qa- 

Suy eftiuemos, hum feu vaflallo por 

flomc Fncarãdono, príncipe podero- 

^°&ienhor de muitos vafíallos, de 

^uita réda & de grade eftado,o qual 

^feftradocafo foy deíla maneyra. 

Andauana corte deftc Rey de Búgo 

1)0 tepo q aquy chegamos hú mace- 

ro por nome Axirandono, fobrinho 

delRey de Arimaa, o qual por agra- 

dos q tiuera dei Rey feu tio, auia jà 

^aisde huanno q íè viera para cila 

c°rte,& fazia então ja fundaméto de 

tornar mais a fua terra,mas íoce- 

^edo por fua boa fortuna,fallecer ne« 

meyo tépo el Rey feu tio fé auer 

S^efocedeíle no reyno, o declarou a 

por feu herdeyro. O Fucaradono 

S pouco ha fiz mcção,védo quãto 

príncipe lhe armaua para o cafar 

cô húa filha que tinha,pedio a el Rey 

mercê q lhe quifefTe fer terceyro 

tratar eftc cafamenco, o q lhe 

ejJe concedeo leuemente. E para ifto 

cõuidou el Rey hú dia o príncipe pa- 

fe yr defenfadar a hú bofque daly 

^aslegoas,onde tinha muyta caca, 

^ outros defenfadamétos,a q deziao 

\e^le era muito inclinado, Ôc o leuou 

cô%o,& lí lhe fallou no cafamento, 

^Ihemoftrouq leuaria muyto go- 

to de lho elle não negar. E o prmei- 
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pe lho outorgou de boa votadc.de q 

el Rey l'e moítrou grademéte (atisfei 

tO;& mandado logo ao outro diacha 

mar o Fucaradono â cidade, lhe diífe 

o q tinha feito no caíaméto de fua fi- 

lha co Rey de Arimaa,pelo q lhe era 

necefíario irlhe logo dar asgraças,& 

grangeallo daly por diante como a 

filho mimóío para o fazer mais con- 

• forme a pois niíTo aísi elle como 

fua filha ganhauão tanto,porque lhe 

affirmauaem verdade de Rey que 

muitas vezes o cubiçara para gero, O 

Fucarandono fe lançou aos peis de* 

Rey,& lhos beijou cò palauras cóue- 

nientes â obrigação em q lhe eftaua 

por tamanha merce ôc honra como 

aquella que por feu meyo Deos lhe 

tinha feito. E daly le foy logo para 

fua cafa,onde có grande aluoroço Ôc 

contentamento deu contado q paf- 

faua a fua molher, & a feus filhos ôc 

parentes, de q todos ficaraó muyto a- 

legres,& fe derao por ilío muytas al- 

uifíaras hus aos outros,como entre el 

les fe cuftuma em defpoforios taó hó 

rados como eftes. A mãy da noiua, 

que nefte gofto moílraua ter a mayor 

parte, fe foy muyto contente a híía 

camara onde a filha então eftaua la- 

urando com outras moças nobres 

de feu feruiço, & a trouxe pela mão 

à fala onde o pay eftaua com todo a- 

quelle ajuntaméto deirmãos,& tios, 

ôc parentes íeus, ôc todos lhe derao 

os parabés de tamanha honra, ôc lhe 

fal araÕ por alteza como a Raynha 

qjàera doreyno de Arimaa,& defta 

maneyra le paííou aquelle alegre dia 

em feftas ôc banquetes, ôc yiíitaçoés 

kky def 



Teregri 

dc fenhoras,em q ouue muitas dadi- 

uas de peças ricas. Mas como o bé ou 

mal dos negocios defta qualidade ci- 

ta mais no q deípois fe legue nellcs, 

q no q nelles fe começa,deftes bõs ôc 

alegres princípios deftes deípoforios 

fefeguiraó deípois tamanhos males 

<k defauéturas, que vieraõ a (er qua- 

11 iguais com aquelles dc Sião de que 

atras tenho contado.E digo ifto,por- 

q afsi o poífo affirmar com verdade, 

pois ambos cftes íucceífos vy com 

meus olhos, ôc cm ambos me achey 

prefente comaílazde perigo meu. A- 

quelledia todofe gaftoíu em viíita- 

çoes dos nobres do rey no,& nefte ge- 

ral cótentamento, fó a noiua eftaua 

defconcenre,porq era em eftrcmo af- 

feijoada a híí certo mancebo fidalgo 

filho de húq fe dezia Groge Aarum, 

q he como baraõ entre nòs,mas muy 

to differete no íer,no eftado,& na va- 

lia,do Fucar.ídono pay da noiua. pe- 

lo qual conftrangida ella do amor 

que lhe tinha, tanto que foy noite, 

lhe mandou dizer pela íccretaria de- 

ites feus negocios que logo cm todo 

calo a vieífe tirar dc caía de feu pay 

antes que fizeíle de íy algum defati- 

no. O mancebbo,cj taambem não e- 

ftaua liure defta aJíeição^eyo ter cò 

çlla ao lugar por onde cuftumaua de 

lhe fallar, ôc ella o importunou de 

maneyra, q a elle lhe foy forçado ri- 

rala logo de caía de feu pay, ôc daly 

afoy meter num mofteyro,de que era 

Abadefia húa lua tia delle,óde efteue 

encerrada noiíe dias fem fe íãber par 

te decoufanenhíía, Ao outro dia pe- 

la menham ccdo a aya que tinha 

> 

i dçÕes de 

çuydado delia a foy bufcar ao luga* 

onde a deixara a noite dantes, ôc nao 

a achando nelle, entrou na camará 

de fua mãy,, pareccdolhc que por fer 

dia de fefta feeftaria lá enfeitando,ou 

outra coufa defta maneyra; ôc como 

também a nao achou lâ,fe tornou» 

camara onde ella dormia, onde viu 

húa janella quecahia fobre h,umjar' 

dim aberta, ôc hum lançol leito eu1 

tiras pindurado dagratk, & huaal' 

parca ília embaixo no chão, ôçirt*' 

ginando o que podia (er, ficou de to* 

do fora de/y ,& íem efperar mais foy 

logo d ar rebate a fua mãy,que ainoJ 

nefte tepo jazia na cama, ella íobfe" 

iàltada com efta noua, fe leuãtou 1°' 

go com muyta prefla> ôc bufcanjjo 

com muyta diligencia todas as cal* 

das molheres onde lhe pareceo 

podia eftar, a não achou, de queijo 

que ficou tão pafmada que fuplC . 

mente cahio no chaó com hum *cCi' 

dente de que logo morreo. O 

randonoqueindaaté então não Ia 

bia parte do que paílàua, ouuindo » 

grita ôc a reuolta das molheres, 

dio muito depreda a labcr o q €tAir 

lendo cerrificado da fugida de fua ^ 

lha,mandou logo recado a algus ie ^ 

parentes, os quais efpantados dá11. 

uidade daquelle trifte íucceífo ^ 

eíperado,vieraó logo ter com elje> ^ 

tratando todos entre íy do q então ^ 

deuia de fazer naquelle negocio,a sC^ 

taraõ dc o leuarc por todo o eftreí11 

de rigor quãto folie pofsiuel,& cc,,)l 

çãdo logo nas molheres q e cala au|-> 

de cétoqeraó,não ficou étáonen ): 

q não foífc degolada,ôc as Pr^1j^jj2S 



delias feitas em quartos, có achaque 

de ferem fabedoras daquella fogida. 

£ lançando hús& outros vários juí- 

zos onde a moça podia eftar,lhes pa- 

reeeo bem a todos não fe fazer niílo 

mais diligencia algúa,íem íe dar pri- 

^eyro conta a el Rey da quepafía- 

^ o q logo puferaõ por obra, & lhe 

pedirão muyto que mandaífe buícar 

Certas caías que lhe elles apontaraó, 

de que el Rey íe eícufou, a Isi por náo 

Contar os fenhores delias,como por 

^recear o motim que cfte deíman- 

clio podia caufar- O Fucarandono á- 

8rauadodel Rey porque lhe nao fi- 

*çra o que lhe pedira,ie tornou para 

^a caía cos feus parentes,& aííentou 

c°ni elies de por fy fó fazer tudo o q 

nefte caio lhe pareceíTe que era fua 

^o«ra; porque de gente fraca & que 

Podia pouco era requerer por juftiça 

0 que por íy nao podia efteituar. E 

c°mo eftes lapoés ião muyto mais 

9tflbicioíos de honra que todas as ou 

lr«isnaçoens do mundo, determinou 

ffte de leuar vem tudo ao cabo leu 

Atento,íem pór diante inconuenien- 

^nenhum que fc lhe offereceííe. E 

Para ifto deu rebate a quantos paren-J 

tes feus auia na cor te,os quais fe ajú- 

ta**aõ todos com elle aquella noite,«Sc 

^andolhc elle conta ,deita fua deter- 

minado, todos lhaaprouaraó &ou* 

llCrão por boa. E fem fe deterc mais, 

^eraõ logo nas caías daquelles onde 

^es pareceo q ue podia eftar a moça 

^condida os quais já a elle tempo ta*- 

bêm eftauão prouidos de gente, pelo 

<recey0 que tinháo do que podia íer, 

^nde a reuolta & a defauentura foy 
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de maneyrajcj fó nefta pequena par- 

te q ficaua por paliar da noite fe ma- 

taraò de hus & dos outros paíTante 

de doze mil peífoas. A eile deíman» 

cho acudio jâ por derradeyro el Rey 

em peíTba com a guarda que tinha 

cóíigoaver feos podia pòr em paz, 

porem a coufa andauajâ tão acefa.& 

a elleotrataraó de tal maneyra que 

deípois de o defacatarem alguas ve- 

zes, íe veyoa voltar a fúria toda con- 

tra eile,& lhe mataraó tatos dos feus 

que lhe foy forçado virle retirando 

já com muyto poucos para as fuasc» 

fas,porem nem iffo jâ então lhe apro 

ueitou, porque até lâ ofeguiraõ, & 

nellaso acabaraó de matar, & a toda 

a gente que nellas auia,que,legundo 

fe affirmou, paíTaraõ de quinzfc mil 

piííoasjcm que entrarao vinte & feis 

Portuguefes de quaréta que fe acha- 

raõ com elle. E não contentes ainda 

eftes miniílros de Satanas com efte ta 

manhodefmancho,& co mal que ti- 

nhão feito, derão também nas cafas 

da Ravnha, que então jazia doente 

na cama, & aly a mataraò com tres 

filhas fuas,& mais de quinhétas mo- 

lheres. E com a fúria & defatino que 

traziao puferaó fogo á cidade por feis 

ou fete partes,o qual ajudado do ve- 

to que então aflopraua com muyta 

força,fe ateou de tal maneyra, q em 

menos de duas horas a mayor parte 

delia foy toda queimada. E nòs os 

dezaíTete Portuguefes que efeapa- 

mos nos recolhemos â nao có muyto 

trabalho,na qual milagroíáméce nos 

faluamos com largarmos as amarras, 

& fugirmos para o mar, Tanto que 

Kk4 amt;' 
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a menham foy clara os aleuantados 

todos, que nefte tempo feriao ainda 

mais de dez mil, defpois de roubare 

toda a cidade, íe diuidiraó em duas 

batalhas, & fe vieraó retirando para 

hum teío que fe dezia Canafamaa, 

no qual íe fízeraó fortes,com tenção 

de fazerem Rey que os gouernaífe, 

porque já nefte tempo o Fucarando- 

no era morto de húa lançada que lhe 

atraueffou a garganta,& afsi todos os 

mais leus parentes, que foraõosque 

deraó principio a efte diabolicoale- 

uantamento. 
0- - x 

CAT. CCI. 

Do que fe^ o príncipe filho dei 

5^, tendo nonas da morte 

deJ eu paj. 

Aquelle mefmodia fe 

deu rebate de tudo o q 

era paliado ao prínci- 

pe filho dei Rey, que 

naquelle tempo eftaua 

na fua fortaleza de Ofquy, fete le- 

goasda cidade Fucheo, oqualaftaz 

jobrefaltado com efta noua, defpois 

que lamentou a morte de feu pay, íe 

quifera vir logo meter na cidade có 

algús priuados fcus que então fómen 

te tinha comíigo, porem o Fingein- 

dono feu ayo lho não coníintio, pó- 

dolhe diante muytas razoens q auia 

para o não fazer até fe nao faberem 

os termos em que aquelle negocio 

então eftaua, porque de crér era que 

quem fe determinara a matar íeu 

Terminações de 

a elle,pois tinha ainda pôder para ií- 

,fo,& elle . então para fe defender nao 

tinha nenhum^ mas que com toda 

a prefleza ajuntaífelogo todaa ma is 

gente que lhe foííe pofsiuel, p°rc]lie 

com ella íojeitaria & caftigaria fel)S 

inimigos. Ao príncipe pareceo bem 

efteconfelho, & deípois de proucl 

no mais neceílario conforme ao cerrt 

po em que eftaua,mãdou tocar o bU' 

zioâ chara Iapaõ,com todos os m^s 

que tinha aly comíigo,com q a terra 

toda foy tão reuolta que falcão p^' 

uras para o encarecer. Eparaqirt°'e 

entenda milhoiyhafe deíaber qP0Í 

ley ou cu-ftume antigo defte reyn° ^ 

pão,todo o morador de qualquer^' 

gar que ieja,do mayorajé omaisp^.' 

quenOjhe obrigado a ter em fuaca»* 

hum búzio,o qual fo grauifsimas pe' 

nas,nenhum tocará fenão fó em'1'?* 

de quatro couíãs,as quaisfaójâff01 

do de brigas,fogo, ladroes, & caí° f 

traiçaò: & logo 110 tocar do búzio e 

fabe o paraqueíe toca, porque par3 

brigas íe toca híia vez fomente, paíí 

fogo fe toca duas,para ladroes tres» 

& para caio de traição fe toca quatriJ 

vezes. E tanto que o primeyrotocíl 

o búzio, todos os outros que o ou111 

rem íaõ obrigados a tocarem l°ê 

os feus ío pena de morte, & da 

neyra que o primeyro toca,toc20 t _ 

bem todos os outros, paraque íela 

ba djftintamente o que he,& n^°,aL 

ahy confufaó. E porque efte ahy contulaõ. E porque 

traição não he tão ordinário co»'~ 

os outros, que cuftumão a acontec 

pay,não arrecearia macaljo cambem ce tocarfe, faz tamanho efpanto 
' f- 

•) 
-•i 

— v » . . . w w ^ *-J H V. V» bl » V" - ' - T- 

muytas vezes^quando a caio *c0ílt ^ 

gente 
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gente,que fem fazerem hum fó mo- recebido de todo opouo^ mais com 

mento de detença, largao códòs tu- 

^o, & vaó correndo ao lugar ondeie 

tocou o primeyro bíazioiâc defta ma 

Neyra corre eftc rumor com tanta 1 • 

preífa, que dentro de hua hora íe a- 

pellidao mais de vinte lugares em 

roda. Tornando pois agora ao <q Jiia 

dizendo, tãto queo principe protieo 

n^fte negocio por efta_, via com mo- 

ftras de grandifsimo animo,& de bò 

^pitáo, fe recolheo para húa caía 

^religiofos que eftaua no meyodo 

Colque,na qual fe encerrou ires d ias, 

& tornou de nouo a lamentar a mor 

le de feu pay, & mãy, & irmãs com 

^Uytas lagrimas &-trifteza,no fim 

qual tempo, por fer jâ muyta a 

Ee«te que era junta Je defencerrou pa 

ra prouer no que conuinha á fegu- 

rança do feu reyno,& aocaítigo dos 

Cl)Ipados,aos quais logo mandou to- 

os eáados, ôc aflblar as cafas co 

P^goés tão eípantofos que tremião 

carnes de osouuir. Paflados íete 

defpois que acontecéo efte trifte 

Caío,porque então auia já aly muyta 

8entejunta, & aquella terra era falta 

mantimentos, foy aconfelhado o 

Mncipe que fizefíe o que pretendia 

3rítcsque os dez mil do motim feef. 

P^lhkáem por diuerfas partes,& elle 

e partio deite lugar de Ofquy para 

a cídade com hum groíTo campo de 

&ente muyto luzida ôc bem armada, 

0 Suai foy eímâdo em cento & trin- 

ta mil homês,de que os dezaífete mrl 

Cra6 de cauallo, & os mais de pé, & 

jodos gente para qualquer grande 

e,c°. E chegando á cidade foy bem 

moftrasde muyta trífteza ôc fenti- 

mento pela morte de leu pay, ôc não 

fe quiz logo yrâs caías reais, mas aísi 

de caminho como hiafe foy deccrao 

pagode onde feu pay eftaua enterra- 

do,no qual lhe celebrou as exequias 

com hum faufto Ôc húa pompa fúne- 

bre de muyto cufto ao feu modo, q 

duraraóaquellas duas noites fegiiin- 

tes,com infinidade <je luminárias,on 

de por fim òc tudo lhe foy mòftrada 

a roupa que feu pay tinha vertida 

quando o mararaó enfopada ainr>a 

em íangue,íòbre a qual elle fez jura- 

mento de não perdoar a nenhú dos 

culpados,ihda que mil vezes íe fizef- 

fem bonzos,& queimar por eífa cau- 

íà todos os templos onde foílèm a- 

chados,fe cuydaflem de os tomarem 

por íeus valhacoutos. Ao quarto dia 

da fua entrada foy aleua/itado por 

íley,com pouco faufto ôc cerimonia 

por razão da fua trifteza, ôc logo da- 

ly abalou com cento ôc feífenta mil 

homens para o lugar onde os culpa- 

dos eítauão recolhidos,fobre os quais 

fe pós de cerco, ôc fechou a ferra to- 

da em roda paraque não pudeífem 

ftigir;ohde oá teue poftos em muyto 

aperto por efpaçó de ndue dias,& ve- 

do elles que não tinhaó mantiméto, 

nem efperança de focorro algum,ou- 

ueraõ por milhor partido morrerem 

no campo como esforçados, q eíiare 

cercados como couardes.E determi- 

nados todosnèíle parecer,d eceraó do 

cume da ferra onde eftauãojpòr qua- 

tro partes, hua noite chuuoía ôc de 

grande efeuro, Sc dando no campo 

ât\ 



áelRey, queja a eíle tempo eílaua 

todo podo em ordenança por auifo 

que difto teue,a briga fe trauou entre 

elles de tal maneyra, ôc com tanto 

odio ôc impeto de ambas as partes, q 

durando atè duas horas de dia, em 

fim íe veyo a aueriguar com ficarem 

no campo trinta ôc lètc mil mortos, 

em que entraraó todos os dez mila- 

leuantados, fem nenhum delles fe 

querer (aluar,o que algús puderaó fa- 

zer; das quais mortes el Rey femo- 

ftrou muytofentido,& recolhendofe 

logo para a cidade,a primeyracouía 

ítj queproueofoy na cura dos feri- 

dos em que ouue aíTaz de detenha, 

por ferem, fegundo fe diíTe, mais de 

outros trinta mil, de que dei pois in- 

da morreo hua grande quantidade, 

CAT. (jCll. 

Çomo nos pafiamos dcsla cidade 

Fttcbeo,para o porto dc Hia* 

mangoo; do que neile 

nos aconteceo. 

Cabada cila reuolta co 

tanto cuílo dc todas as 

partes,como a terra fi- 

cou toda aflolada,& os 

mercadores eraó to- 

dos fugidos,& el Rey eílaua com de- 

terminação de fe fayr da cidade, nós 

os poucos Portugueíes que ainda ahy 

eflauamos (porque como o tepo nos 

deu lugar nos tornamos a fuvgir no 

porto da cidade)defconfiados de po- 

dermos ahy eílar íeguros, ôc deter- 

mos quem nos compraíTe noífas fa* 
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zendas, nos fizemos á vella, & rios 

pafTamos a outro porto daly notieta 

legoas,que fe chamaua Hiamágoo, 

na bahia de Canguexumaa, onde cf- 

tiuemos dous mefes Ôc meyo íem po 

dermos vender coufa nenhíía, porq 

toda a terra eílaua taõ cheya de mer- 

cadarias da China, que fe perdia do 

proprio mais das duas partes,porquê 

não auia port9,ncm enfeada, né an- 

gra em toda efta ilha de Iapaó, ondc 

nãoeftiueífem furtos trinta quaren- 

ta juncos, ôc cm alguas partes mais 

de cento,como foy em Minatoo,Ta* 

noraa, Fiunguaa,Facataa, Angunef» 

Vbra,& Cangucxumaa, de maney1"* 

que naquelle anno foraó da Chin2 3 

lapaõ de veniaga paíTante de 

mil embarcações, ôc era a fazenda ta- 

tá Ôc tão barata, que o pico de fc^ 

que naquelle tempo fe compraua na 

China por cem taeis, fe vendia cn® 

Iapaóporvinte & cinco, vinte &01" 

to,& o mais a trinta, ôc ainda cotf1 

muyta aderencia,& todas as w^s'oí 

tes de fazendas tinhaónos feus prC* 

ços cila mefma baixa,pelo qual hci' 

mos de todo perdidos íèm nos fahef* 

mos determinar o que fizeflemos ^ 

nós. Mas como Deos noffo Senhoí 

com feus occultos juizos ordena to- 

das as coufas fuauemente por hl,IlS 

meyos que nos embaração o enten- 

dimeto, permitio elle pela razaoql,c 

clle íó entende,que com alua noU* 

de DezembrOjque foy aos cinco ótf 

domes, íobreuieííe húataógr^n J 

tempellade de chuueyros ôc\c^°A 

deílas embarcações todas nenhúa 

cou que não defle à coíla,dc manzj- 

xa f'c 
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ra que achou que chegara a perda q 

cila tormenta a miifSt woiíecen- 
« - 0 ff 

* **** v ^ * ■ a « f ^ w-w » —• — — — • 

tc>s& fetenra & dous jufitosYem que 

(,ntrarao vinte & íeis cté> Portugue- 

^,cm cjue morrerão quinhentos dei 

'es>a fora mais de mil peftoas Chri- 

ftãs,-ac fe perderão oitocentos mil 

Cri'£ados de emprego da China, E 

^°s Chins fe affirmou que alem das 

J^il & nouecentas & trinta & leis em- 

karcaçoens, íe perderão paliante de 

contos douro,& cento & I ellenta 

^ilpeíloas, Dcfte taocopiofo,& tão 

^iíerauel naufrago íc naó íaluaraò 

*>ais que dezou doze embarcações, 

/ks quais foy hua a em quéeu vinha, 

^ ainda elías milagrofamete,as quais 

^efpoi« venderão as fuás fazendas a 

Corno quiferaó. Nòs,defpoisde ter- 

mos feito noíTo emprego, & eftar- 

^os preftes para nos partirmos, nos 

giremos fazer â vella hum diade 

j\cys pela menham,& ainda que por 

aparte bem contentes, porq fize- 

!^0saquy tanto proueito que todos 

'arvios ricos,todauia por outra aíTaz 

^cs, por vermos que fora a cufta 

tanta» v idas & de cantas fazenda-, 

dos noífos naturais como dos eí- 

^3tigeyros. E cftando nòs jâ com as 

barras leuadas, & o traquete dado 

Para feguirmos noíTa viagem, nos 

Suebraraò fupitamentè aá oftagas da 

grande, & vindo avergaabai- 

*°» íe fez nos alcatrates da nao em 

^'atro pedaços,por onde nos foy for 

^do tornarmos a furgir,& mandar- 

^os o batel a terra a bufear húa en- 

|^a,<Sc carpinteyros que riola apare- 

aflemj(3c com lílo mandamos hum 
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prefentede peita ao capitão do lu- 

gar^paraque nos delfe com breuida- 

de auiamemo do neceííario, & elle 

nolo deu tão bom que naquelle mef- 

mo dia fe tornou a nao a pòr no pri- 

meyró eílàdo, & ainda milhordoq 

eftaua. E tornando nós outra vez a 

leuar a amarra para nos fazermos â 

vella, nos quebrou pelo ourique da 

ancora onde eftaua talingada,& por- 

que nos não ficara na nao mais que 

outra lómente, nos foy forçado tra- 

balharmos todo o pofsiuel pela não 

deixarmos, pela muyta necefsidade 

que tínhamos delia, &paraifto mã- 

damos a terra bufear margulhado- 

res,os quais por dez cruzados que lhe 

deraó,foraó logo de margulho onde 

eftaua a ancora, que era em vinte & 

leis braças de fundo,& lá lhe guarne- 

ceraó hum calabrete,com que cocaw 

breftante a guindamos acima, inda q 

foy com aifaz de trabalho, no qual 

todos andamos occupados, ôc íe ga- 

ftou nelle a mayor parte da noite; Sc 

como a menham elclareceo, nos pu- 

femos de verga dalto para nos par- 

tirmos. E fendo a nao jâ de todo le- 

uada,co traquete mareado,& a vella 

grande disferida, nos acalmou o ve- 

to fupitamente, com que acorrente 

da agoa,que era muyto grande, nos 

lançou junto de hum morro, onde 

nos vimos de todo perdidos fem nos 

aproueitar todo o noíTo trabalho, né 

toda a noíTa diligencia,pela qual nos 

focorremosao milhor & mais certo 

remedio que foy chamarmos com 

muyta inftanc-ia pela Virgem noflk 

Senhora com cujo fauor nos falua- 

mos 
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mos daquelle perigo. No meyo de- 

ite trabalho & medo com que todos 

andauamos, vimos decer de cima do 

morro a grande prefla dous homens 

de cauallo, os quais nos capearaô cò 

hua toalha,& nos bradaraó rijo que 

os tomaílemos, ôc como a nouidade 

do cafo nos pôs em defejo de faber o 

que aquillo era, fe mandou logo a 

manchua a cerra bem eíquipada, ôc 

porque aquella noite me tinha fugi- 

do hum moço meu com outros tres, 

cuydandoeu que podia aquillo ler 

algum recado delle, pedy a Iorge Al- 

uarez Capitão da nao, que me man- 

daífe na manchua, Ôc elle me man- 

dou com outros dous cópanheyros 

comigo;& chegando nos á praya on- 

de os dous de cauallo jâ eftauão,hum 

delles,que parecia (er o mais honra- 

do, medií porque o tempo fenhor 

não fofremuyta dilação, porque me 

temo de muyta gente que vem tras 

mim, te peço pela bondade do teu 

Deos, que íem pores diante duuida 

©uinconueniente algum, me reco- 

lhas comtigo. Com as quais palauras 

eu fiquey tão embaraçado que mc 

não íoube determinar no que fizefie, 

mas porque dantes tinha eu jâ viílo 

aquelle homem por duas vezes na- 

<juelle lugar de Hiamangoo em cõ- 

panhia de alguns mercadores, me 

mouy atomallo, ôc deípois que os 

mety dentro na manchua a elle & a 

feucompanheyro, apareceraó qua- 

torze de cauallo que vinhaó apos el- 

le, os quais chegando com grande 

,rita à praya onde eu ellaua, me dif- 

Teraõ dá cá eííè tredro, ôc fenão ma« 

tartemos. E logo apos eííes vieraó 

outros noue, de maneyra que fe ajun 

tarao aly vinte Ôc tres de çauallo/em 

homem nenhum de pé. Eu arreceo- 

fo do que podia íer, me afaíky para 

o mar hum bom tiro de befta, ôc ^ 

lá lhes preguntey o que queriáo, & 

ellesme relponderaó, fe leuares eífe 

Iapaõ (fem fazerem conta do feu eo- 

panheyro) labe que mil cabeças de 

outros tais como ty haó de pagar0 

que agora fazes. As quais palauras 

eu lhe não quis refponder, ôc vindo* 

me com elles ambos a bordo os me" 

ty dentro na nao, inda que foy co»11 

adaz de trabalho, onde ambos fora° 

bem prouidos pelo capitão Ôc pc^oS 

Portuguefes que aly eftauão,de tudo 

o que lhe era neceflario para hua tao 

longa viagem. Efe me eudetiuc*' 

gora em particularizar as miud^ 

deftes trabalhos, foy pelo fuccefio^ 

elles tiueraõ, de que efpero tratarj3 

adiante,paraque claramente fe vcja° 

os meyos por onde noíTo Senhor o*' 

dena fer louuado, & a fua íânta 

exalçada, como adiante fe verá p°£ 

efte homem lapaò, cujo norac^ 

Angiroo. 

CJT. CCUl. 

Tte buagrojfa amada q o TZp ^ 

meffre bracifco X auiet, rejtor & 

(jompanbia de fefu nas 

tes da Jndia. 

Partidps 
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Artidosnós: daquy de guntascurioías, fundadas todas num 

viuo zelo da hora de Deos,& tomar 

<e 

ílcrio dcHiamarígoo, 

.& enfeada de Cangue 

xumâ, aos ili dias de 

laneyro do anno de. 

quiz nofíp Senhor que em qua 

torze dias de boa mou^aó chegamos 

aoChinchco,hum dos celebres & ri* 

c°s portos do reyno da Çhina,íobre 

0 qual â entradado rio então eílaua 

Wn;famoío coííairo por nome Che 

PQçheca cõ quatrocentas vellas grol- 

%. & fefíenta vancocs de remo, na 

frota tinha Jjèílenta mil homés, 

que io$ os vinte nnl eraó do ferui- 

*5° dos nauios,& os mais de pçleja,.&: 

tQda eíla graode copia de gente fu- 

^tíiua de foldos & mantimentos 

c°ft\as prefas que fazia no mar.E te- 

^endo nos entâp cometer a entrada 

■° rio,porq eftaua por todas as par- 

tes tomado por eíle coííayro, corre- 

nios auante até Lamau,onde nos pro 

jje'nosde algíis mantimentos q nos 

a^araõ ate chegarmos a Malaca, 

°n<k achamos o padre meilre Fran- 

co Xauier Reitor vniueríal da co- 

Par»hia de jepu nas partes da índia,cj 

poucos dias que chegara de Ma 

llc°j com grande nome deíanto na 

de todo o pouo por milagres que 

e 'a viraó fazer,ou, para maisacer- 

^Ojtjue Deos noílo Senhor por elle 

^Çra. O qual tendo nouasdeíle Ia- 

3aõ que trazíamos có noíco, nos foy 

bufear a lorge Aluarez & 3 

ima cafa de hum Cofmo Rodri- 

p^zahy caiado,onde ambos pouía- 

^os. E defpois que gaitou com 

°'c° hum pedaço do dia em pre~ 

•_ 

de nós as informaçoes do que preté- 

diajou do que mollraua que defeja- 

ua íaber de nós,lhe diflemos/em fa- 

bermos das no,uas que elle.já tinha 

diílo,quealy nanao trazíamos dous 

Iapoés, hum dos quais, que parecia 

íer homem de conta, era muito dif- 
/ » f I m G vl # V Jk -9 l«l OH Li I 4 4##^ I lê A J | %é 

creto,& myjço entendido nas leys & 

íeitas de todo o lapaò, que lua reue- 

recia folgaria de ouuir. ÊUérpoílrou 

aluoroçaríe tanto com iílo, que nos, 

p,or iílo que nelle vimos, nos fomos 2 

nao,& trouxemos o íapaó ao elprita.. 

onde elle poulaua; o qual o recolhco 

então com figo, & o leuou úa\v para 

a índia para onde eílaua .cje cami- 

nho, & deípois que chegou a Goa o 

fçzlá Chriílaó,& lhe pós nome Pau- 

lo de fanta I;é,o qual em pp.uco tem- 

po foube ler &. eícreuer,5< toda a dou 

trina Chriílã conforme á determina- 

ção d eíle bemauenturado padre,que 

era,tanto que viefle aqnelía mouçáo 

de Abril,yr denunciar ao barbariímo 

deíla ilha Iapaõ Chi iílo Filho de 

Deos viuo poílonaCruz por pecca- 

dores,como elle cuftumauadizer, & 

leuar eíle homem comíigo para feu 

interprete,como defpois leuou & ao 

feu companheyro que também com 

elle juntamente fe fez Chriílão,a que 

o padre pós nome loanne, os quais 

ambos lhe fbraò lâ defpois muyto 

fieis em tudo o que cumprio ao fer- 

uiço de Deps,& por cuja cauíã o Pau 

lo de fanta Fè defpois foy deílerrado 

para a China, onde foy morto por 

hús ladroes, çomo adiãee declararey: 

quando 



quando fallar defte defterro. Partido 

efte fanto padre daquy dc Malaca, 

para na índia effeituar com o Gouer- 

nador efta ida a Iápaó,Simão de Mel 

lo,que então, como já diííe, era capi- • 

tao da fortaleza,eícreueo delle o que 

naquellas partes de Maluco fizera 

poraugmentaçEoda noíía fanta Fé, 

& asmarauilhasque Deos noíTo Se- 

nhor por elle obrara. E entre algúas 

coufas de que deu conta ao Gouerna 

dor dom Ioaó de Caftro,foy teftemu 

nhar de vifta o que por efpirito pro- 

^-tico efte fanto padre diííe eftando 

pregando na Sé de Malaca, a cerca 

do milagre a que o vulgar da gente 

lâ chamauados Aches. E paraque íe 

fâiba o que ifto foy, me pareceo fer 

neceíláriocontalodocomeçojo qual * 

foy defta maneyra. Hua quarta fey- 

ra noue de Oitubro do anno de 1547 

ás duas horas dcfpois de meya noite, 

chegou ao porto onde as noííàs naos 

eftauão furtas húa groífa armada do 

Rey do Achem,de íetenta lancharas, 

& íuftas,& galeotas de remo,na qual 

vinhão embarcados cinco mil ho- 

rriés de bailéu, a que nos chamamos 

de peleja,a fora a chufma do remo, 

& lançando parte da gente em terra, 

íe foraõlogo, por íera noite muyto 

cícura,cometer a cidade^om funda- 

mento de abalroarem a tranqueyra 

comhúaíòmade efeadas que para 

iíTo trazião, & porque a acharaó a 

muito bom recado,permitioDeosq 

não ouue çífeito o feu intento. A ou- 

tra parte da gente q ue ficou na ar ma- 

da,deu nefte mcfmo tempo na ilha 

das naos,& pós fogo a féis ou fete na-, 

4 » 
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uios que eftauão no porto, cm que 

entrou húa nao grande dei Rey nof 

»» 

íò Senhor,que auia cinco dias q che- 

gara de" Banda, carregada de noz& 

maça,a qual de todo efteue tomada. 

Ia a efte tempo a reuolta &c 
a grita da 

gente era tamanha que não auia que 

le entendelTe, nem fé íoubeíTe dar a 

confelho, porque como eftes inimi- 

gos chegaraòde íirpito fem feréfefl* 

tidos, & a noite era efeura <3c muyt0 

chuuofa,& os repiques & gritas foa- 

uão em muitas partès,cauíouiftoen? 

todos os noífos hua cófufaó tão dei- 

ordenada, que ninguém íe fábia de- 

terminar. Defpois de efta reuoltadtf' 

rarhum grade eípaçochegaraô ^lS 

tres balões q Simão de Mello tinha 

mandado a faber o que aquillo eJav 

os quais certificaraó lerem Ache*- 

Nefte tempo começan do jâ dee^a# 

recer a menham,íe envergou da 

taleza hua grande quantidade de ve 

las de remo,com muitas bandeyfj5» 

& eftendartes de feda,& mandando' 

lhe o capitão atirar com algúas pe<s* 

groíTas para osaífombrar, elles a 

como eftauão em hua ala fechado5 

feforaó retirando para a ponta 

ilhadeVpe, quecftaria dalypp^ 

mais de hum terço de legoa,onde o 

bolo remo efperaraõ até quafí a 

pera,com eftrondos de 

grandes, como que ganharao alg 

grande vitoria. Aconteceo por 

dita que nefte tempo ao mar de 

andaua pefeando hum paraoono > 

em que eftauaó íete homésdater ' 

que nella tinháomolheres &n ^ 

os inimigos tanto que o Virac,^a 

da 
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daraõ a elle os feus balòésíq trazião 

ixiuyto bem eíquipados,os quais em 

Weueeípaço o tomaraó & lho trou- 

Xerão,& a todos os iete que vinhão 

nelle mandaraó cortar os narizes, ÔC 

as orelhas,& a algíís jarretar pelos ar- 

telhos como por deíprezo, & deita 

'fianeyra os mandarão com hua car- 

^ para o capitão efcritaco lãguedos 

^çfmos tnftes que a traziaô, a qual 

^zia.afsi. Biyayaa Soora, filho de 

^ribiyayaa pracamaa de raja, q em 

bocetas de ouro traz guardado para 

íua hõra o riío do grande Soltão Ala 

^dim>caíli<jal com piuetes de cheyro 

íanta caía de Meca, Rey do Ache 

^ da terra dambos os mares, te laço 

kbe^paraq ai si-o digas ao teu Rey, 

Sl,e ne(te leu màrem que eíiou deí- 

c3nçado, alTombrando com meu bra 

'^ido efla íua fortaleza, cy de eftar 

Pefcãdo afeu delpeito & muyto em 

Solhes pés o tempo que me viei â 

Gontade, ôc por teílemunhas diitoq 

^'go tomo a terral as gentes qnel- 

1 habitaòcò todos os mais elemen- 

cos até o ceo da !úa,& lhe certifico a 

[°dos,com palauras ditas da minha 

"°ca, queo teu Rey fica vencido & 

honra.nenhúa,&: as luas bandey- 

r*s der ruba<das no chaó, para jâ mais 

as poder leuãtar íem licença de que 

^ venceo, pelo que metida a lua ca- 

^Çado pé do meu Rey, como íc- 

n')orquea todos íogiga, fica °íe 

P°r diante por ("eu elcrauo. E para te 

W confeílar ler verdade ifto q di- 

S°> cu te defafiodaquy donde ellou 

k por fua parte mo quiíeres cótrac i- 

*er, Efta carca vinha afsinada pc os 

}mtD, 2 

capitaens daftòta, coitío coisfaquo 

fe fizera jpor confclho de todos,- & 

chegando elks fete coitados íem: na- 

rizes & fem orelhas à cidade, foraó 

logo 1 eivados â fortaleza ao capitão 

aisi enfanguentados & disformes co* 

mo vinhão,& lhe derão a carta q tra 

ziaó,a qual fe leo logo aly publica- 

mente perante toda a gente,de que o 

capitão com algús íeus aceitos eíteue, 

zombado com algús ditos corteíaõ* 

& galantes. Nelte tempo chegou a 

padre meftre lianciíco,que vinha de 

nofla Senhora do outeyro de dizer 

Miílacomo lempre cuftumaua, 

capitão íe leuantou em pe & o fahio 

a receber dousou tres palíos donde 

eítaua aíTencado,&: lhe diíTe lorrindo 

çomo que não faziacaio da carta, q 

confelho, me dará YO.Íla reuerencia 

nelte deíaíio? pareceme que o ey dc 

remeter à mór alçada como juiz pe4 

daneo, q em couía crime apellapor 

parte dajuítiça, O padre lhe reipon- 

deo,o meu parecer he,jaque mo vol 

fa merce p.regunta, que nao auia de 

paflar Hio tanto por graça^ue fe não 

fizeíle algumodo de armada íe fol- 

ie poísiuel,queao menos lhe folie lá# 

drando nas coitas, paraque não cuy- 

daffem eíles Mouros de nós que de 

todo eítamos tão defapercebidoS- q 

lhe não políamos fazer algum nojo 

fe outra vez cá tornarem. A que o 

capitão lhe diíle,muyto bem mepa'f 

rece iífo fe por algúa via pudera ferj 

mas bem vê voíía reuerencia da fixty 

neyra que nòs eítamos, que he com 

quatro pedaços de fuítas podres, em 

que não ha jâ concerto, & dado qup 

^ • o ouuí> 
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o ouuera, gaftarafíè helle muito mais ficar afiaz triflc,& a gente toda rrniy- 

tempo que em as fazer de nouo. E o 

padre lhe tornou, fe a coufa nao eftâ 

em mais que no concerto das fuftas}l 

eu quero por honra de Deos & dei 

Key nofio lenhor tomar efle concer- 

to delias â minha conta, & yr, fe for 

neceffario,em companhia deftes íer- 

uos de Chriífo 6c irmãos meus a pe- 

lejar com efíes inimigos da Cruz. O 

queouuindo os que eftauao prefen- 

tes,que era híía quantidade de gente 

muyto nobre, todos juntamente ref- 

ponderão,fe vofla reuerencia iílo fi-» 

£er,quehahy que dizer? porque aí- 

fazdebem íudeu fera o ChriíKo q 

íè elcufar de yr em jornada taó ían- 

ta. E com ifto íe leuantou em todo o 

pouo hum modo de motim ianto, 

com hum feruor tão animoío & tão 

determinado em Deos,que de todos 

íejulgou por coufa fobrenatural, O 

capitão,que eftaua então afientadoà 

porta da fortaleza,fe pós logo em pè, 

aífaz contente de ver o animo & o 

feruor fanto de toda a gente,& toma- 

do o padre pela mão,íe foy áribeyra, 

onde vio a armada que eftauá vara- 

da^ achou fete fultas & hum catur 

pequeno,&aly mãdou logo chamar 

o feitor Duarte Barreto,& lhe difle q 

com toda a preífa mandaííe dar o 

necefíario para fe concertarem eftes 

nauios,& elle lhe reípondeo que na 

feitoria não auia nem hum fó prego, 

nem breu,nem eílopa, nem hum fó 

palmo de panno para vellas,nem ou- 

tra coufa nenhúa dasqueeraónecek 

íariaspara íè fazer o que íuamerce 

mandaua,de que o capitaõ moftrou 

•■ 

tomais. O padre então leuantando 

os olhos,& conuidando com fua boa 

íombra todos os circumílantes aos 

poré nelle,lhes diíTe: Ora fus irmãos 

& fenhores meus, náo:.vos entrifte- 

cais, porque vos affirmo que Deos 

noíío Senhor he com noíco,& dc fua 

parte vos requeyro que nenhum fe 

negue a yr nefta íantajornada, por^ 

elle nos manda que aísi o façamos.E 

quanto ao inconueniente que o fei- 

tor poem da falta do necefiario pari 

o concerto da armada,nao ha iílo de 

fer baftante para nos fazer tornar 

atras do noíTb íânto propofito- 

ifto pòs os olhos em fete dos cjueef* 

tauão à roda,que todos craó capitai 

& íènhorios dc naos fuas, & hoiíi^nS 

ricos Sc honrados,& nomeando a ca* 

da hum delles por feú nome, íè che- 

gou a elle,& com muytos abraços ^ 

a boca cheya de rifo lhe diíTe, irrrtó0 

meu cumpreà hòra de noíTo Scnhoí 

lefu Chrifto que vós,como íeruo 

tomeis a voflocargoconcertardesa' 

quella fufta que aly eftà (íinalando* 

cada hum a fua) com a mayor bre- 

uidade que for poísiuel, porque ta'11" 

bem cumpre muyto a feu íeruiço,* # 

quanto ao premio do voífo trabalh0' 

eu vos fico que elle vos feja pag° à 

cento por hum, Sc.defta maneyra os 

correo a todos fete, encomendando 

a cada hum delles o concerto dcju* 

fuífa; o que elles todos accitaraò 

hum feruor Sc hum zelo tao íânto, °i 

logo aly fe diííe claramente que 

ifto mais obra de Deos que dos ho- 

mens, & cada hum deites fete fe 

carrego*1 



Pregou, logo da fuíta que o padre 

íinalara, 6c na mefma hora, ícm 

Wjr mais detenha começarao todos 

a por mãos â obra, ôc era tamanho 

^lles o feruor &c a inueja íanta, que 

an^auaó a competencia de qual o fa- 

lla rnilhor & mais depreíla, & íoy a 

c°i]fa de maneyra que o que pare- 

iinpoísiucl fazerfe num mes, in- 

e'aque lhe fobejara tudo, íe fez em 

tCrni0 de fós cinco dias, porque em 

Cada hua das fuílas trabalhauão mais 

^ cem homens. Em quanto efta ar- 

cada fe eílaua aparelhando, o capi- 

no da fortaleza Simão de Mello,de- 

parou por capitaó mor dcftaempic- 

^adom Franciíco Deeça íeu cunha- 

\ & o padre meílre Franciíco íe 

germinou totalmente em yr nefla 

Í°rnada. E entendendo os irmaós da 

Misericórdia cfta determinarão do 

Padre, íe ajuntaraó com todos os ca- 

ldos que auia na fortaleza, & le- 

^ndocomfígo o meímo dom Fran- 

c'fco Deeça íe foraó todos juntos a 

cllc> ôc lhe fizeraó hum requerimen- 

|° em que lhe pedirão da parte de 

e°s, que ja que aquella fortaleza 

j^aua tão ío, a não quifelTe elle de- 

r
etTlparar com fua aulencia, porque 

,c ^ísi foíTè proteftauao todos de íe 

lrcrft também com elle, ao qual re- 

ferimento o padre ficou algum tan- 

l° embaraçado fegundo fe nelle en- 

X?S°u> porque a fua nobre condi» 

São & grande caridade lhe eílaua 

Adindo condeceder com eftes dous 

pernos diíFerentes, o que não po- 

íer.E auendo íobre iftoconíclho, 

que ouue diuerfos pareceres, 6c 
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muytas razoens deambas as partes, 

em fim o meímo dom Frãcifco Dee- 

çacapitão mòr da armada, por en- 

tender que era afsi neceííario,tornou 

a pedir ao padre que fizeííe a vonta- 

de a nquelle pouo, vifto o bom zelo 

com que todos lhe pedião aquillo,ÂC 

lhe fazião aquelle requerimento, o 

que o padre lhe concedeo. E deípois 

que fe determinou em ficar na terra, 

os conlolou a todos com huabreue 

pratica eípiritual, encarecendo nella 

a muyta razão que huns & outros ti- 

nhão de porem as vidas por hum tão 

bom Deos, que pelos remir íe pòs 

r.íía Cruz como todos tínhamos por 

fé,& confcfTauotr)os,elearnecido,def 

prezado, açoutado, coroado deeípi- 

nhos, &por fim de tudo crucificado 

num duro pao, por nos crucificar a 

nós no íeu doce amor, & efmaltar 

110fias almas co feu Tangue ícm pre- 

ço, com que juílificaua noífo pouco 

merecimento diante do Padre Etei- 

no. E acílemodo diíTe outras muy- 

tas couías co íeu íeruor 6c deuaçao 

cuftumada,com c]ue fez; tamanha im 

prefiaó em toda agente, que os ca-» 

pitaens Sc os Toldados que hiaó na 

armada proteftarão logo aly de jun- 

tos todos nua conformidade Chri- 

ftam morrerem pela fé de 

noíío Senhor lefu 

Chrifto. 

LL CAP 
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Do que aconteceo a no fia armada 

efiando para partir5 cie duas 

Rufias que chegar ao de nono 

a fortaleza. 

Endoja paísados oito 

dias em q na gente có 

tiniu u fempre efte fer- 

uorfanto, a nofsa ar- 

mada foy detodopre- 

ftos 8c aparelhada do neceísario, & 

poíta a pique para íe partir ao outro 

dia,a qual era de fere tuftas & hum ca 

tur pequeno para fertnrde recados, 

cm que hiaó cento & oitenta bôs foi 

dados,cujos capitaes eraó dom Fran- 

ciico Dceça,& dom lorge Deça feu 

irmão,& Diogo Pereyra,& Affonfò 

Gentil, 8c Belchior de Siqueyra, & 

Ioaó Soarez,& Gemes Barreto, & ca- 

pitão do catur era Andre Tofcano 

juiz dos orfaós,&ahy caiado cm Ma 

laca. Ao outro dia, eftando jâ todos 

embarcados 8c preftes parafe parti- 

rendem o capitão mor dom FranciP 

CO Deeçadisí-erindo a vella có gran- 

de regozijo Ôi grira de todos, a fuá 

fuíta íecócobrob, fémfe íaluar delia 

então mais qme a gente, & ainda efsa 

com muy to trabalho, de que todo o 

pouo ficou cão confuíb & trifte, 8c os 

da armada cos^ammos tão caydos q 

parecia gente pafmada.Eftemao fuc 

cefso foy caufa de fe defmandarem 

algús na lingoa, & fatiarem maisíbl- 

to do que era razão, atçribuindo cfta 

ida a pura induftria do demonioem 

oíFenia graue de Deos,dando por au- 

Terigrinâçoes de 

tores dcfte mal o capitão 8c o pâdrc 

meftre Francifco, 8c dizédo que 

totalméte mandauão entregar nqi'el 

la fraca armada aos Acliés,de q e(h* 

ua certo q não auia de efcapar home 

viuo,por lerem as noíías hiftas fere,^ 

as dos inimigos feífenta, 8c os no (To* 

cento 8c oitéta homés, 8c os inimig05 

cinco mil, & efta deíproporçao lheS 

daua tanto credito ao q dezião, qt0" 

do o cornfi da géte concedia có ellcS} 

íern o capitaó nem a juftiça íer bafa 

te para os fazer calar por muy to qi'e 

niílo fe trabalhou. O capitão Si^° 

de Mello,& o capitaó mor da am13' 

da dom Francifco Deeca afronta^05 

defta diabólica vniaó,mãdaraó nHi/ 

to deprefta chamar o padre a-no^ 

Senhora do outeyro ondeentaó efa 

ua dizendo Mifla> 8c indo o men^" 

geyro mWvto deprelfa, o achou^0 

paffô' de Domine non [um digHUí,c0 

Senhor nas maós, & naó fe iaben<4a 

detérmitvar no que faria,fe deixou 

rar ate que ellc acabou de comunga''» 

& entaó le chegou a elle,8c em ab''111 

do a boca para lhe dâr o recado,op 

dre lh-e acenou conia mão paraq^ 

naófallafíe, ou o naó perturbafl^ ^ 

foy por diante có a Milia fem 

trar crouaç-so algúai Ê defpois quc ^ 

deípidio do altar, difle ao horriefí1» 

fem até então lhe ter dito nadaV'^ 

meu irmão, & dizey ao capitão qt,c 

logo vou, &• q ue fe tia o agáfte 

fncrce poV coufa rteiíhfía, porquê nas 

mores preíías he o Senhor, & 

trando para a íancreftia- tirou á V*'' 

ti menta, & le veyd péí emjoclh0* 

diante do altar, & fáze-ndcyoraçaó* 

imagen1 



Fefhao A 

'Viagem que eftaua nelle,lhe ouuiraó 

dizer com hu grande fúípiro^ ó> lefii 

Ghrifto amores de my anima,poc Se 

nhor meu os olhos em cy,& no efmal 

íedètuas preciofas chagas, & nellas 

•Verás o-múyto-aq tua diuina magèH 

fede por nòs cjuis obrigarfe, pois 

bèos meu & fenhor meu, q te poílo 

eu rhiferauel pedir ja agora q cu poi? 

és nos não cócedaspara remédio 

denoífaaflicaó? E acabado eftas bre 
> • ' 

^espalaurasq diffe cá muytas lagri- 

^as,fe veyo para baixo para a forra? 

kzà,onde achou o capitão 6c coda a 

gece muito triítes-,& em preísa de def 

alagaré a fufta;páfá faluaré áartilha-! 

co algúas armas q ainda íc acha- 

raó,& tanto q vio o padre dando féis 

OU fete paílos o veyo receber,& quaíí 

afrontado da foltura Sc da vniaô do; 

pouo,lhedifse, cj he ífto padre meu? 

°Uça vofsa reuerécia o q diz effea gete 

^ defculpeme para cõ ella, jâ q não 

fou poderofo para lhe tapar as bo- 

cas. O padre cõ rofto feuero & fem- 

brãte alegre lhe refpódeo mãíamete, 

Válhame Deos,& có taópoucacoufa 

^ agafta voísa merce,naó íeja^aisi,te- 

lhamos firme fé no Senhor & em fua 

°mnipotécia, porq elle terácuydado 

remediar nofsas falcas,& abva^ãdo 

*6 ifto todos os capitaés & Toldados, 

°s efteúe animado-có exeplos fantos 

^a fagrada efciitura,&lhe encómen- 

^oumuyto a firmeza primèyrado 

feu bõ propoííto,& có irto feToy em 

c^panhia do capitão para a porta da 

fortaleza,q feria daly quinze ou vin- 

pafsos,onde fe afsétaraó,& defpois 

íe praticar no fucceíso da fuíla q 

' % à -A 
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fe alagara,& da falta q eHa Fazia,qpor 

-fera milhór de toda a frota íe embar 

-caua nella o capitão nrór-, quis Simão 

de Mello,por lhe parecer q có iífo ta- 

paria a b'óca aos praguécos na culpa q 

lhe punhaóem mandar pór cófelho 

-do padre âq'ti'ella táo:pequena arma- 

eda a cometer ;húa frota táo grofla, q 

fe romaífé!árefolução daquillo em q 

então íè praticaua pelos pareceres dos 

.cjaly elkiião prelentes, & fazendofe 

aílertfo do-vòto década hu por Bal- 

tefar Ribéítb-'eícriuão da alfandega. 

■Sc dá feitoria',em preíéça de todos c 

officiais da:jiiíBça & da fazenda,íe afc» 

fintou q era temeridade o q fe come- 

cia,fundãdo rodas a8 razoes & caufas 

q para iífo dálião na que He defaftre, 

dí2endo qViera aquillopor permif- 

iaó diuina,porq quis Deos atalhar ou 

tro mal muyto mayor como fe ouue- 

Tadefeguirfeointéco do capitão ôç 

<ÉÓ padre fora por diance,poré qtfan- 

dovieraó a tomar niltoos pareceres 

"do capitão mór 6c dos mais capitaés 

&íoldàdosq hião na armada diííerão 

todos q ainda cj viífem a morte^diate 

dos olhos> íe'náo auiao de deídizec 

do q tinhao prometido a Deos, & q 

afsío tOrnauao de nouo a prometer 

&. j urar,potq ta to m ótaúãó;íeis furtas 

como fete,pois»a copia da gête!toda 

hia na? íeis. E có ifto deraó de máò 

ao aíTento q o eícriuão fazia, de qué 

ao capitão, íègundo íe difle, pão pe- 

fou muyto, pela honra que efperaua 

qye gatthaflèm daquella idaaísi ertl 

geral todos os da fortaleza,como em 

particular feus cunhados dó Fracifòo 

Deô^a q hia por Capitão pnòr da at- 

LLz ma 



terminações de 

tnada,& doiiiTorge feu. irrnao q hia 

-por feu íuçcgfiQr riaqlle c&rgp. O par 

ítfp fneftre ^raçplçc) vei><áo :a firme- 

za & bom proppíito do^çapitaés & 

dos Toldados, lho louupu muyto, & 

biltre alguas palavras que em pratica 

lhes diise,foy.qcÍMefsem todos muy- 

ía confiançaem Deosnpjso Senhor, 

porq em lugar daquella fufta perdida 

$lle lhe traria aly muyto cedo duas, 

&q d»íso fofsé todos muyto certos, 

porq alsi auia.de fer íem falta nenhúa 

naqile mçllnodia. E todos Os q efta- 

£ião preíéces lhe deraó muito credito 

pelo q ouuiãp delle,poré não faltarão 

també algús q cò palauras retorcidas, 

nacidas.de ânimos incrédulos dauão 

a entender q era aquillo inuéção c5 

q o padre os queria confolar pela tri- 

fte^a q nelles via do mao íuccefsoi 

Cóifto ferecolheo Simão de Mello 

paradetro, &leuou cóíígo o capitão 

mòr,& os outros capitaés da armada^ 

& os conuidou para játar, & o padre 

fe recolheo tãbem ao eíprital a curar 

os pobres como tinha po.r.cnftume, 

E fendo ja íobola tarde, como todos 

tinhão os olhos no q elle tinha dito, 

inda q có difFcrétes ânimos,cóforms 

à fé q cada hú tinha, hua hora antes 

tdo foi pofto pouco mais ou menos,fe 

deu rebate de cima do outeyro dé 

ppisa Senhora q para a parte do No.r 

je aparecia© duas vellas latinas,com 

a qual noua foy tamanho o aljuorpça 

jio pouo,q era coufa de efpanto,o ca 

pitão Simão de Mello mandou logo 

jà hú balão efquipado a.faber o que 

fra,o qual trouxe recado qeraó duas 

fuitas em q hião fefsença Portugue-* 

i , :• i 1 : 

fes,de hua das quais era capitão Dio- 

go Soarezo Galego,& da outra Baf- 

tezar Soarez feu filho,as quais ambas 

vinhaõ dePatane, cóm determina- 

ção de paffarem de largo para Pegu» 

para onde leuauão fua derrota. Di»0 

íe deu logo rebate ao pâdre q ja ellj' 

tão eftaua em noífa Senhora, o qual 

(ahio muyto alegre fora da ermid* 

para vero q era, & topando co capi- 

tão q a graíide preíja o hia buícar,p# 

ralhe dar os agradecimentos dobp 

pronoftico, lhedilTe elle, vaíse voí»a 

mercefazer oração a noífa Senhora» 

& mandeme logo eíquipar o bala0» 

porq quero yr fallar cç> Diogo So*.' 

rez antes q paííe de largo já q leua * 

determinação que dizem. O capi^0 

lhe mandou logo fazer preftes oh** 

Ião,& mandou o Alcaide dornar£i 

oacompanjiaííp, & elle fe partio'0' 

go,& chegou ás fuílas com húa hor* 

de noite, & o Di\Pgo Çparezorece- 

beo com grandiísima fefla & alegrj3* 

E dãdolbc conta do quepaílaua, 1'1C 

pedio muyto por Deos nolfo SenhP* 

& peks fuas chagas qpor honra'11, 

quifeflê acompanhar a dom Fr#5Cy 

co Deeça nefta romaria, porque ç 

lá fe poderia yr mais á íua vonW^ 

p^raonde quifeflê, E Diogo Soa-r^ 

lhe refpondeo que elle vinha ÇOP* 

determinaçaõ de não tomar MaUc2» 

por lhe não fazerem pagar direi£° 

daquella pouca fazenda que leu^â» 

ja que não tinha outra coufa de * 

fe fuíkntaua a fy & aquelles ÍP*v* 

dos^mas que pois fuâ reuerencia Ij1 

pedia com tanta eíficacia de 

uras tão íantas , & tanto p^,a 

temtf 
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Fernão 

temer a defobediecia delias,vifto fer, 

c°mo dczia , puro zelo da ley de 

^eos,de cuja parte o requeria, elle e- 

muito contéte de lho çóceder, f o- 

rein já.cj ficando elle aly, lhe eu ne" 

^ÍTario tornar a arribar ao porto pa- 

ia Te aperceber das muniçoem neceí» 

krias para a peleja, q (ua reuerencia 

lhe auia de trazer hú afsinado do ca- 

pitão & dos officiais da alfandega,pa 

ia o não obrigarem a pagar direy.tos 

do qleuaua,porqdoutra maneyra,(e 

ília reuerencia náo mandaíle o con- 

lrario,náo auiade entrar no porto, o 

S o padre lhe agradeceo muyto,& íe 

• ve obrigou a lhe fazer tudo quanto 

çUe quiíeíTe, & muyto mais le mais 

fofli neceflario, & có ifto fe delpidio 

delleia quafi meya noite.Porem an- 

tes q pafle mais por diate me pareceo 

S era ncceílario fazer aquy efta decla 

ra^ão para fatisfazer aos curiolos, & 

não fazer dutuda aos que lerem, tlte 

l^ioao Soarez o Galego de q aquy le 

trata agora,he o meímo de q eu ei^ 

so actas dito.q fora morto em Pegu 

por mãdadodo Xemim de C,atao, 

poré efte fucceíío q agora vou cotan- 

do foy muito tépo antes da lua mor- 

^Sc fe eu tratey delia antes deite luc 

ccíTo,foy porque afsi me foy forcado 

para a ordem da hiftoria que hu 

contando. 

CJT. CiV- 

mais que fe p afiou com Diogo 

Soarez; &■ de como partio a arma- 

da& do que lhe aconteceo ate 

chegar ao rio de Tarles* 

o^Aden de^JPinto. 
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Hegado o padre me- 

dre Francilco á forta- 

leza onde Simão de 

Mello o efhua efperã- 

do,lhe deu conta do q 

tinha acabado có Diogo Soarez, pe- 

lo que era neceflario mandarlhe lua 

merce a prouifaóqelle pedia,8c o ca-< 

pitão lha mãdou logo paífai Tem de- 

terá nenhua» & & todos pareceo bem 

que lha leuafle o capitão mór dom 

Fiancifco, para mais abafiança Sc fa- 

tisfaçao deDiogo Soarez,&elle íe par 

tio logo cô ella,&. fendo menha clara 

Diogo Soarez veyo íurgir ao pon 

co moflras de muyta alegria, 6c dei— 

embarcando em terra achou o capi- 

tão q o eftauaefperãd o,onde foy mui 

to bé rectbido,afsi delle como de to- 

do opouo,daly fe foraò logo à igreja 

mayor^ que agora he aSee,& nella 

ouuiraó MiíTa do padre meítre Fran- 

cifco q nefta ida íempre fe moilrou 

a principal parte, a qual acabada, le 

foraò logo todos aflentar a porta da 

fortaleza, onde por hum cfpaço gra- 

de trataraódoquetonuinhapara ef- 

ta ida,& das coufas que eraó necef- 

íaiias Dara a peleja que elperauao ter 

cos inimigos,no q logoTe proiieo co 

toda a diligencia polsiuel. Paliados 

mais quatro dias em q a armada aca- 

bou de fe fazer preíles de todo, o capi 

tão mór do Frãcifco Deeça fe embar- 

cou na fufta de dó Iorge feu irmão, 

porq a fua ficou alagada fe fe lhe po- 

der dar remedio,& afsi as noíTas vcl- 

las foraó por todas oito fuftas 8c hum 

catur pequeno,em q hião duzetos % 

trinta homens todos foldados muy- 

~ LM weíco- 
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to eícolhidos, Eftá armada fe partio rao a fazer feu caminho, indo todos 

do porto de Malaca húa íefta fèira 

vinte & cinco de Oitubro do aniiQ 

de 1547. & vellejando todos pot' fu4 

derrota aos quatro dias chegarão a 

Ptíllò C,ambil5,o leflenta legoas dó- 

de tinliaõ partido;Eporq o regime- 

fo qilom' Franciico leuáíia fe ruí o ef-i 

tendia a hiáis cjue ate ly íomete, não 

oti(õu à paliar mais adiante,& aly-fe 

deixou ertat" por algús dias, fern cm 

toda a ccf/ha acharem pcííoa nê em- 

barcação qfuè lhe loubeííe dizer on- 

de os inimigos eraõ lançados,íomete! 

Ã lolpéitatia q íeriãoja no Achem, 

pata onde fe prèfuitiia que leuauao» 

liía derrota, Pofto efte negocio em 

coníelhc^ouile nelle muyto differen-^ 

tes pareceres, & muyto cótrarios hús 

dos outros, Sc por fim de tudo o ca-* 

pitão móríe relòlueo em não íè ar* 

redar do regimento que leuaua, o 

qual èra qde não paífatse daly, Sc fá* 

zendoíe logo na volta de Malacà,Or- 

denou noílò Senhor q cõ aquclla cõ- 

junçaó da lúa lhe deííem de improiii- 

ío ventos Noroeíles q lhe eraõ pela 

proa,có q eíliuCraÓ amarrados vinte 

3c tres diasfèm poderem' furdir hu fó 

pafío aítente. E como a armada não 

leúara martcimentos f>ara mais q pa- 

ra hum fó mês, Sc elles tinhao jâ ga- 

itados trinta & feis dias de fua viágé, 

<& neíle tépo ja não tinhão coufa ne- 

fihúa para cómere, lhes foy foiçado 

iremno búfcáralunçalão, ou a Ta- 

*nauçarim,q eraõ portos muyto diftá- 

, tes dacjuelle lugar para-a cofta do rey 

hoPégú, &cõ cita determinação fe 
V A • «i ' ,V • » </* _ ' 

Sc come ca- 

bem enfadados deites íuccefFos, mas 

prouuea nofTo Sen hor autor de to- 

dos os beés,que d<tu o tempo cócílos 

na corta de Quedaa^ Sc entrando no 

rio Parles com fundamento de fazc 

rem rielle agoadaj&íeguirem adiatf 

por fua derrota, vítaó de noite paj* 

far hum paraoo de peícadoces ao lo- 

go da terra, Sc o capitão mòr ò man- 

dou buícar para faber delle ondeefí 

a-tigoada; trazido o paraoo a bof^o, 

elle ict galalhado aos q vinhaó ncl' 

le, de que elles ficaraó contentes,$ 

preguritados húporhú alguaspartl" 

cularidades neceflarias, relpon^" 

raó todos que a terra eítaua toda de- 

íertá!l& o Rey era fugido para Pâíi' 

ne,por caufa de húa groíía arma"3 

queauiamés Sc meyo que aly 

tia daíTento com cinco mil Achés^' 

zendo húa fortaleza,& eíperando íS 

naos dos Portugueíes que vieíscnl 

dé Bengala para Malaca, cornf^' 

4amentOxComo elles dezia6,de a 

rthum ChriíHo darem a vida,& taííl 

Bem defctibriraõ outras muytascoii" 

íãs necefsarias a nofso propoíico, 

q o capiraó mor ficou taõ content^ 

íe veítio de feita, Sc mandou embaí1* 

deyrartoda a armada. E chamai 

os câpitaés a confelho, íe praticou 

negocio, Sc o parecer de todos ;foy 5 

fe manda (Tem logo tres baloésefqn1" 

pados pelo rio acima ate apouoaça0 

onde os inimigos eílauão q era dai£ 
^ Jy 9 i >-• I #/| 

doze íegôâ$J& trabalhaísé por Ud£1 

-á certeza de tudo ifto, «Sc fabida 

tQrnafsem logo â armada,para fe 

terminar o modo q fe auia de ter oa 

  • . peleja^ 
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peleja, Sc que entre tanto fe fízeííem bom pronoílico, & o capitão mor os X .) ^3 ^ v   **   

todos preftes para o que tinhaó por 

ttauante>&: não perdeifem da memo- 

ria o que o padre meftre Francifco 

lhes encomendara, que era interior- 

mente trazerem fempre Chriílo cru- 

cificado em fuás almas,& no exterior 

^oftrarem prazer & alegria com bõ 

estorço,porque com eftas moftras de 

fora feanimaíTem os fracos que hião 

ao remoj & o capitão mòr proueo co 

toda abreuidade em tudo o que era 

neceíTario,& mandou que toda a ar- 

tilharia da armada fe defparaíse, & 

fe embandeirafsem as fuftas, 8c (e fí- 

ieísem folias, 8c nao ouuefse regra 

fios mantimentos,o que tudo íe cum- 

priomuyto inteiramente. E fendo 

preftes os tres balões de todo o necef 

fcrio,com remeyros efcolhidos,& bé 

peitados, o capitão mòr mandou no 

primeyro por capitao dos outros a 

Diogo Soarez,& no fegunao a Bal- 

izar Soarez feu filho,& no terceyro 

a Ioaõ Aluarez de Magalhaes, & ca- 

da capitão deftes leuaua dous folda- 

dos do meímo teor. Partidos os ba- 

bões pelo rio acima,quiz fua ventura 

Sue tendo andado cinco ou feis le- 

goas.forao dar de rofto com quatro 

balões dos inimigos,Sc antes que hús 

outros fe acabafsem de pór cm or- 

denhes noíios lhetomaraó tres dos 

íeuSj 8c o outro íe laluou a força de 

ícttio, E porque os tres balões que os 

fiofsostomaraó erao muyto milho- 

res que os em que hiao,fe paísarao a 

elles, 8c aos que deixaraó puferaõo 

fogo,& fe tornaraô logo para a noisa 

armada cô grande aluoroço por efte 

* r  » 

recebeo com muyta feita & alegria. 

Dos inimigos que vinhaò neífces ba- 

lões que os noísos tomaraõ, eícapa- 

raò fomente feis Aches viuos, que os 

noísos trouxeraò comíigo, os quais 

pree,untados pelo que releuaua, não 

reíponderaó outra coufa íenao dize- 

rem todos com hua cótumacia muy- 

to emperrada, ma-te mate quita fa- 

dulee, que quer dizer, matainos ma-« 

tainos que não nos dá nada difso,pe- 

lo qual foy necefsario metellos a tor- 

mento, 8c os começaraó a açoutar Sc 

pingar tanto lem piedade que douv 

delles morrerão logo, 8c outros dous 

atados de pcis Sc de maós rorão lan- 

çados ao rio, 8c querendofe fazer o 

mefmoaos dous que ficauão viuos, 

ellescom grandes brados pediraó ao 

capitão rp.òr que os não manfsem, 

porque elles jurauão de confefsarem 

toda a verdade. O capitao mòr man- 

dou que cefsafseo caftigo, & clles 

difserão que auia já quarenta & dous 

dias que aquella terra eftaua por lua, 

ode tinhão mortas duas milptfsoas, 

8c quafi outras tantas catiuas, a fora 

o defpojo de pimenta & drogas, & 

outras fortes de fazendas de queja 

tinhaó mandado ao Rey do Achem 

hua grande quantidade. E porque 

num dos capitolos do regimento q o 

feu capitão mòr trazia lhe mandaua 

el Rey que aly naquelle rio eiperaí- 

fe as naos de Bengala & de outras 

partes viefsem para Malaca, & as to« 

mafse todas fem dar vida a Portu- 

guez nenhum,nem a homem qfoíse 

ChriftaòXe detiuera aly tãto,& tinha 

L L 4 dete-mi- 

á. 
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determinado de efperar ainda mais 

h um més,até que de todo a monção 

folie gaftada,& que quando ouuirão 

o tom da noíTa artilharia lhes pare- 

ceo que as rtaos eraó já chegadas, pe- 

lo que toda a armada fe ficaua fazé- 

do preftes com grande preíía para os 

virem logo bulcar,pelo que lem du- 

uida nenhúa ao outro dia virião aly 

ter. O capitão mórdom Francifco có 

cila informaçaó que ceue fe fez logo 

preftes como conuinha para receber 

os hof pedes que efperaua, trazendo 

Tempre algús balões de eípia, q hião 

odvinhãoíem defcanlarem.Aooutro 

dia que era domingo ás noue oras os 

noílos Balões vierão fugindo muyto 

apreflados,dizendo com vozes muy» 

to altas,prefi:es,preftes,preft:es,co no- 

me de Iclu,que aqui temos cs inimi- 

gos, com o qual rebate ouue grande 

reboliço em toda a armada. O capi- 

tão mór armado em húa coura de la- 

minas de citim crameíim com cra- 

uaçáo dourada, & com hum monta- 

cenas mãosfe meteoem htía mãehua 

bem efquipada,& correo todos os na 

ilios$ani mando a todos os capitães,& 

Toldados,& com a boca cheya de ri- 

zo & mollras de grandifsimo esfor- 

ço os nomeaua por irmãos & fenho- 

res,& lhes trazia à memoria qué eraó, 

&o que lhes encomendara o padre 

meftre Francifco que porelles eftaua 

orando continuamente a noílo Se- 

nhor,cujas lagrimas & orações auiaò 

de Ter ouuidas Sc muyto aceitas dian- 

te de Deos;pòiseÍle era tão Tanto co- 

mo todos íabião- pelo qual a todos 

lhes era neceflàrio trabalharem todo 

igrínttçoes de 

o poTsiuel por leuarem bom nome 

diante delle, pois aquella armada & 

os Toldados delia íe chamauão 

nome de leíu, que era o nomeque 

o bemauenturado padre lhes puíerâ 

quando partiraó, & outras'couíasa 

elte modo muyto neceíTariasao tem 

po & a conjunção delle, as quais t0" 

das fe ouuiraõ com muyta alegria» 

proteftando todos com grandes Vo* 

zes de Tem falta nenhíiamorrerc p0* 

Chriílo como verdadeiros ChriftãoS 

que eraó. E recolhido ocapitaó mòt 

á lua fufta, quaíi que não era ainda 

bem dentro quando fe defeubrioa 

armada dós inimigos, os quais com 

híia eípantofa,grita,& com fiumgra- 

dilsimo eílròndo de diueríos inftrU- 

mentos vinhao pelo rio abaixo con- 

certados na ordem que Te Tegue. - 

cav. ccn 

*Da cruel batalha cjue os iiofsos 

uerao cos Aches tio rio de Tat* 

les& dojuccejjo delia. 

• M 

A diãteyra deita arma- 

da dos inimigos vi' 

nhaó rtes galeotas àe 

Turcos em companhia 

da lanchara em que v1 

nha o BiyayaaSoora capitão mòr d* 

armada, q íe intitulaua ReydePec* 

dir,& apos cilas quatro vinhaónoi>c 

fileyras de Teis a fileyra,de modo qne 

às vellas de remo que vinhao na ar- 

mada eraó por todas cinquenta & 

oito,porque as mais eraó lanchais, 

& fuftas que tirauão cameleres pof 

proa, 



Proa,& algíías meyas efperas cò íeus. 

talcoés nacuxia, a fora muytos bcr- 

Sos <Sc outra artilharia miúda cie que 

todas vinhaó muyto bem premidas, 

kcomo o impeco daagoa vinhaem 

fauor? & os nauios vinhaó bem 

efyuipados,& de voga arrancada, ao 

kni de muytos inftrumétosdeguer- 

ra)ifto> juntamente com as gritas da 

cWma,acompanhadas dehúagrã- 

quantidade de arcabuzaria,cauía- 

^ahum tamanho terror, & hum taò 

^lacuftumado eipanto, que as car- 

tremiao de medo. E defta ma- 

neyra,tanto que a dianteyra dos ini- 

migos defeubrio a ponta de hum co- 

ÍQUello que a terra lazia da banda do 

^L)l,detrás da qual os noílos eítauão 

Arribem já preftes para os receberé, 

aprimeyra fileyra das tres galeotas 

Turcos & lanchara em que vinha 

°%ayaa Soora, arremeteo à noíla 

dianteyra em que eftaua o capi- 

no rnòr com duas furtas, a fua no 

^eyojôc de hua parte Diogo Soarcz^ 

^ da outra Gomes Barreto fidalgo 

^ Duque de Bragança, & anticipan 

^ofe os inimigos hum pouco no tiiar 

^ artilharia, prouue a noíío Senhor 

SUe nos não ícz nenhum dano, & a 

^nga fe trauoti logo entre ambas as 

dianteyras, em que os capitães mo- 

r^s íe encontraraó ambos,& pelejan- 

do hús cos outros com muyto esfor- 

"Aôc tanto fem piedade quanto te- 

ceria o odio com qpelejauao, quiz 

^eos que dafuftade IoaóSoarez fe 

hum tiro de camello, o qual íe 

e,Tipregou taó bem que a lanchara 

çni que vinha o Biyayaafoy logo 
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metida no Fundo,com mortede mais 

de cem Mouros. As tres Galeotas 

querendo com muyta preífa acudir 

aos que andauão na agoa, & princi- 

palmente para tomarem o Teu capi- 

tão mór que fe não afogafle, fe em- 

baraçarão todas tres de tal maneyra 

que a íegunda ala co pelo da corré- 

te veyo cayr íobre ellas, & apos cila 

logo a outra,&c alsi todas as mais, de 

maneyra que embaraçadas húas co 

as outras fizeraõ hum ajuntamento 

confuío que occupaua toda a largura 

do rio,íobre o qual a noíla artilharia 

toda empregou tão bem tres çurria 

das, que nenhum tiro íoy embalde, 

com que lhe meterão noue lancha- 

ras no fundo,& as outras quali todas 

fícaraó deftroçadas, porque os mais 

dos noílos tiros eraò rocas de pedra. 

Vendo os fíofíbs aquelle bom fiiccef- 

fo,& como Deos lhe ordenaua tudo 

em feu fauor, cobrarao tanto animo 

& esforço,que chamando pelo nome 

de leíu,arremeteraô a elles tanto ícm 

medo,que quatro fuftas noffas abai- 

roaraõ leis dasfuas, &lançandolhe 

apos illo muyta quantidade de pa- 

ncllas de poluora, & de pedradas, a 

fora muyta foma de efpingardas que 

tirauão contínuaméte fem nunca cef- 

farem, o feruor deita honrofa briga 

foy tamanho, que em fó meya hora. 

forao mortos deites inimigos cjuaíl 

dous mil. A fua chuzma com íHo 

cobrou tamanho medo, que íe laçou 

toda ao rio,porem a correte & 0 pe" 

íb da agoa,qne era muyto grande,os 

afogou quaíi a todos em muyto pe- 

queno efpaço. O que vendo os ou- 

n rros 
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tros que ainda ficauão viuos,& como grandifsima quantidade de zafgun- 

efte negocio lhes foccedia cada vez 

pior,deípois de pelejarem esforçada 

mentehumbom efpaço, conhecen- 

do jâ claramente fua perdição,& que 

os noííos os matauao a todos com as 

eípingarda?, o qeljesja não podião 

fazer, nem aproueitarfe da fua arti- 

lharia,^ íobre tudo'lerem amayor 

parte dellcs queimados com a muy- 

ta loma das panellas de.poluora,lhes 

foy forçado, ou lhes pareceo milhor 

meyo de fua laiuação entregarefe an 

tes á agoa do rio, que a quem os tra- 

:aua taó mal como os noííos, & Ian- 

çandoíe todos ao rio, como jâ então 

hião muyto feridos,& queimados,& 

cançados da briga,& por iflo taó que 

brados das forças que a penas podião 

bulir os braços, todos-logo í e afoga- 

raó/em nenhum delles efeapar viuo, 

com que os noííos ficaraõ de todo 

deíafrontados dellcsj & dando muy- 

tas graças &muytos louuores a noP 

ío Senhor pelo bó íucceíTo deíla tão 

gloriolà vitoria,fe apoderaraó de to* 

da a armada, que eraõ quarenta Sc 

leis vcllas, a fora as noue que no co- 

meço da briga fe meterão no fundo, 

fem eícaparem mais que fós tres em 

que fe ía uouo BiyayaaSoora, Sc fe- 

gundo fe diíle,ferido de húa arcabu- 

zada,de que efteue á morte.Nefta ar- 

mada ie acharaò trezentas peças de 

artilharia,de quea mayor parte eraó 

falcões & berços, em que entrauão 

feífenta «Sc duas cõ as armas dei Rey 

noflb fenhor,que elles em outro tépo 

nos tinhão tomado, & fe acharaò 

mais oitocentas efpingardas, 8c húa 

chos,lanças, treçados, arcos turquel- 

cos com muytas frechas,crifes & aza 

gayas guarnecidas douro, de cj algús 

dos noííos ouueraò bom quinhão. 0 

capitão mòr mandou logo fazer reífe 

nha da fua gente, Sc fe acharaò mor- 

tos dos noíTos vinte & íeis, dos quais 

os cinco fós foraó Portuguefes, & oS 

mais forao eícrauos Sc marinheyros 

ciue nas fuítas hiaó ao remo, Sc íeri- 

os foraó cento Sc cinquenta, de que 

os leteta foraó Portuguefes,dos quai5 

defpois fallecerão tres, Sc cinco 

raó aleijados. A fama deíla tãogl°" 

riofa Sc honrada vitoria corrco log° 

por toda aquella terra, com q o Re/ 

de Parles que a efte tempo eftaua fL1" 

gido no mato com medo deites in'" 

migos, ajuntou como pode obra^ 

quinhentos dos feus, & deu na tran* 

queyra que lhe tinhaó tomado on^ 

eíl ^uão todas as preíàs que tinha® 

feito,em guarda das quais tinhaó 

xado os doentes, que feriao até^U' 

zentos,& matandoos a todos fem da; 

rem vida a nenhum delles, tornarão 

a ganhar o defpojo, em que enrrarao 

dous mil dos feus que eítauão c&ú' 

lios,mas tudo molheres, Sc criança 

Sc outra gete pobre, Jfto feito,o 

veyo logo vi fitar dom Francifco, & 

lhe deu osparabés da vitoria,aleuan- 

tando por iílò muytas vezes as máos 

ao Ceo,& prometeo com juramenta 

folenne ao íèu modo de íèr daly P°r 

diante vaífallo dei Rey noíTo fenh°r 

com tributo de dous cates de ouro 

cada anno, que faó quinhentos cru- 

zados^ que lhe prometia táopouca 

porq"c 
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porq a fim pouca pofsibitidade nío da deita noffa atroada,parque fe ve 
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podia abranger a mais, cie que fe fez 

aííento ern que afsinou o Rey com 

algíí>cios feus.' Dom Franciícole ícz 

logo preftes para fe tornar para Ma- 

^ca,& vendo que não tinha gente có 

que pucleíle marear tatas vellas, lhes 

Mandou pòr o fogo, & não trouxe 

CQnciíigp mais que lós vinte & cinco, 

ttíi que entraraó quatorze furtas, & 

as tres galeotasem que vieraô os icí- 

fent* Turcos,que todos morrerão na" 

Peleja, Defpois difto fe tomou tam- 

Ueiri hum paraoo em q vinhaó quin 

Se Aches,os quais metidos a torme- 

(0 confeífaraó que na briga foraó 

hortos com a gente que fe afogara, 

Plante dc quatro mil homés, de q 

3 mayor parte foy gente limpa & 

criados do Rey do Achem,& os qui- 

nhentos delles eraó Orabalocs de ma 

niiha douro,que laó fidalgos,& mor- 

reraófeflenta Turcos & vinte Gre- 

gos & Ianiçaros que auia poucos dias 

que em duas naos eraó vindos de lu- 

^aa a Paacem. 

cat. ccm
: 

^oq pajfou em Alalaca em quet- 

io não ouue nonas desla. nojja ar~ 

>nada> ç> do que o padre mes ire 

trancifco delia d jje citando 

hum domingo pregando. 

Gora me cumpre dei- 

xar a armada,& tratar 

hum pouco ncfte lugar 

do que paííou em Ma 

laca dei pois da parti- 
• ** ▲ 

ja porque meyos noílo Senhor he 

ferindo de acreditar os feus íeruos 

na terra,para' coníufaó da gente mu- 

dana,fria,&c pouco firtpe na fé & có- 

fianca que fe deue ter nefte Senhor 

quequiz morrer por nos dar a vida, 

Cuftumaua efte íanto padre meftre 

Franciíco de pregar ordinariamente 

duas vezes na íomana, as leftas feira§ 

na mifericordia, & aos domingos na 

igreja mayor q agora hc a Sé, o qual 

em todos dous meies contínuos, que 

foy o tempo em que os nofíos pule- 

raõ desde que partíraó de Malaca 

até que tomaraó, fempre deipois do 

fermão acabado encomendaua. que 

difleflem hum Pater nofter, & húa 

Aue Maria 3 noílb Senhor lefu Chri 

fto que elíe tiueílé por bem dar vito- 

ria aos noflos irmãos que eraó idos 

na armada a pelejar com aquellcs ini 

jrnigos da nofia fanta fé, paraque por 

çfta vitoria o leu íanto nome toílc 

conhecido em toda a terra. O qual 

Pater nofter a gente fempre diííe por 

efpaço de quinze ou vinte dias, em q 

naturalmente lhes parcceo que ifto 

poderia ter effeito, mas como pafloy 

deite termo, vendo que por ncnhúa 

viafe fouberaó mais noyasda arma- 

da, affentaraó comfígo quelem falta 

r\enhúa os Aches a tinhaó tomada. 

E o que lhes deu ainda mayor moti- 

110 para cuydarem que era ifto aísi, 

íoy hum rumor de "nouas falias que 

os Mouros naquelle tempo lançarao 

por toda a terra, dizendo que húa 

lanchara que viexade. S^langor, fal- 

lando com outraque hiaparaBintao 

. l"*r ~ **- ~ - »hC 



lhe dilsera cjue hum tal dia junto da 

barra de Pera,encontrandoíe os ini- 

migos cos noííos os desbarataraó, & 

lhes tomaraó toda a armada, & íem 

darem vida a nenhum homem leua- 

jraÕ as Furtas para o Achem. E afsi a 

efte modo emburilharaõ húa mea- 

da,vrdida por eftes miniftros de Sa- 

tanas de tantas mentiras,que o capi- 

tão nunca pode, por mais que traba- 

lhou, vedar efte talíò rumor, de mo- 

do que ou de arrependido do que fi- 

zera,011 de enfadado diftoque fede- 

ria publicaméte,ja náo oufaua a fayr 

tantas vezes de caía como cuftuma- 

11a, porem os praguentos, como de 

tudo fazem matéria de feus penfamé 

ros}notando também ifto nelle, aca- 

baraó de confirmar que totalmente 

era verdade o'que fe dezia. E foy iílo 

em tanto crecimento que o Rey do 

Iãtana filho que fora do antigo Rey 

de Malaca,que então refidia em An- 

draguiree porto feu na ilhaC,ama- 

tra,lendoaui!ado diftoque entrenós 

fedezia/e veyo logocom húa frota 

de trezentas vellasmeter no rio Mil- 

har feis legoas da noíla forraleza,do- 

de defpidio algús balões de remo por 

toda a cofta,a fabT a certeza difto q 

fe foaua,com tenção de tanto que ti- 

uefse noua certa de fer verdade ifto 

que elle aíTaz defejaua,fe meter logo 

em Malaca,o que fegundo acoufa en 

tão eftaúa de fy prometendo, parece 

que pudera fazer muyto fácil mete, 

&có cufto de muyto pouco íàngue. 

E para mayor diísimulaçaó defte 

feu penfaméto, mandou viíitar o ca- 

pitão,& lhe efereueo húa carta que 

*Pert°rmações de 

dezia aísi. Esforçado fenhor capitão, 

cftando eu nacrecéça da lua em An- 

draguiree com efta armada preftes 

para a mandar fobre el Rey de pa* 

tane, por algiias razoes que me mo* 

ueraó ao caftigar,de que tu jà terás ai 

gúa noticia,fuy certificado das cruéis 

mortes que os Aches deraó aos tens, 

de que tiue tanta dór em meu cora- 

rão como fe todos foraòmeus filhos, 

& porque íempre defejei de moftrar 

a el Rey de Portugal meu irmão o 

amorentranhauel que lhe tenho, 

to que foube efta trifte noua, eíq»e* 

cendome da vingança que pretern^ 

de meus inimigos, me vim meter a* 

quy nefte rio para delle, como bom 

amigo,te recorrer có minhas forç^ 

& gente,& armada, pelo que te p^<* 

muyto, õc da parte de teu Rey me11 

irmão te requeyro que me dés li- 

cença para em feu fauor & ajuda yf 

furgirnefle porto, antes que os ini- 

migos a teu deípeito o facão, cotf° 

fou informado que querem fazer*. 

Sepetuu de raja meu ourobalão te ^ 

rá por palaura o fobejo amor com q 

defejo agradar em tudo a el Rey^e 

Portugal meu irmão,& como feu v£C 

dadeyro amigo eftou aquy efpe^11" 

do por tua repofta^om a qual çoitf 

logo em eífeito ifto que defejo feze£ 

por elle. O capitão deípois que lc°'a 

carta, fingindo que não entendia J 

íua danada tenção, lhe refpondeoco 

as graças necefsarias aos ofFerecimc 

tosque lhe elle fazia,encubrindo em 

tudo fuas faltas,& moítrandoque^o 

preíèntenãoauia mifter focorro 0e' 

nhum,porque de tudo eftaua muyt0 

bem 
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bem prouido, De fnspeyra qu? 

çftes çufnpriípçptos difsimulados de 

km & do outro, efteue efte jnimigo 

%tidoaqUy em braço? com nofco 

tres dias, dandono? em todos 

bem em.que cuydat, até qvie- 

^Q^feus baloésdo reyno de Quer 

feonde os mandara a faber nouas, 

9Squais o certificarão da vitoria que 

beos nos dera,de que ficou caoma' 

goado,que de nojo mándou matar o 

Prltneyro que lhe deu a noua, & lem 

Operar aly mais, fe pardo logo para 

Vão,fingindo que hia m?l °CÍP°~ 

Me febres,pelo qual em Malaca le 

^zerao muytas procilíocs, dando gra- 

a Deos noíío Senhor por nos que 

rer de {afrontar deite inimigo, 1 or- 

ando ao padre meftre Francilco. 

Continuado «lie fempre, como acras 

%e, em pedir no fim detodosos 

Wfermoés hum Pater nofter & hua 

Aue Maria pela vitoria dos nodosa 

«tóy mó partidos,os ouuintes os dil 

Içraõ todo o tempo que lhespareceo 

SUe podiao aproueitar,q forao quin- 

M ou vinte dias,mas como palsou el- 

* limite que ellcs tinhaô po to ao 

Ceico defte negocio, & de todo co- 

^^araó a deíconfiar de poderem os 

apílosferviuos, afsi pelas faltas no- 

%/que os Mouros tinhao eípalha- 

^o>como pelo muyto tempo q auia q 

craq partidos^fcm até então fé ter ne- 

^urn. recado delles, pquerao, pela 

fraqueza da fua fé, que aquellaen- 

comendacaó do padre era mais para 

cS>mprimento, que por lhe parecer q 

«a ainda necefsaria, pelo que todos, 

Q.U quaíi todos quando lheouuiao 
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ifto fe acotouellauão hus ços out ros 

com riíinhos 6c palauras retorcidas 

dizendo, bofe padre muyto miihor 

fpraefse Pater nofter por luas almas 

que por efla.vitoria que vós dizeis,Sc 

de que Deos a vos & ao capicáo ha 

de pedir eftreita conta,por ferdesam 

bos caufa de fuas mortes, outros, por 

outro modo de zóbavia' deziao, del- 

fes ôcdos vngidos ha hy tão poucos 

que nao ha ne-nhus. Outros deziao 

também,fe os vòs algua hora virdes, 

bem vos podeis benzer delles. E ou- 

tros dezião outras couías afsi a efte 

modo motejando do padre, de qu 

defpois andarão alTaz corridos, &c al- 

gus dos mais diferetos fe acharão bé 

alcançados, E a hum domingo íeis 

dias de Dezembro do mefmo anno, 

pregando efte bemauenturado padre 

\ Miísa do dia como fempre cuftt 

preganau cuc — r  

âMifsado dia como fempre cuftu- 

maua indo jâ no cabo do fermão, fe 

virou para o Crucifixo que eftaua en- 

cima no arco da capella, & fallando 

com elle com húas deuot.lsimas pa- 

lauras.enuoltas em muytas lagrimas, 

dc cjuç todos osouuifrtcs cltauaQM *7 

mados,propos por figuras toda a b^l 

talha dos nofspscamopalsaua,& lhe 

pedio com grande efficacia que le 

lcmbrafse dos feus,porque amda que 

eraó peccadores,& muyto peccadp; 

res,todauia profefsauao,como heis q 

eraò,íeu fanto nome, com protelta- 

ção continua de viuerem fie morrer^, 

na fua fantafé Catholica,& tm muy 

tos paísos apertando os punhos das 

maós,com hum feruorimpetuoip-#; 

o rofto abraíiado dezia, o lelu Chrif- 

fto amores de my anima,pelas.do^; 



da tua fagrada paixão que nos naõ 

defépares,& a efte modo outras muy- 

rà's'paiauras de que não íou bem le- 

brado, em fim das quais inclinando 

Tercgrinaçoes de 

Pater noftef,& hua Aiie Máfia p?l* 

alma de nòfso irmão foao de Araujo 

cj agora partio defta vida- & chegan- 
i 11 • \ • _ L. 

a cabeça fobre o púlpito como que 

defcançaua daquelle trabalho, cfteue 

quedo obra de dous ou tres credos. Sc 

tornandoaa 1'euantar, comrofto ale- 

gre & bem aísôbrado, diPse aos que 

eftauao prefentes, dizey huni Pater 

nofter,& húa Aue Maria pela vitoria 

que Deos nofso Senhor agora deu a 

os noísos contra os inimigos da íua 

íantaFé, com que em toda a igreija 

ouue muyto rumor de deuaçaó &de 

lagrimas. E daly a íeis dias que foy 

logo a icfta feira íeguinte ja quaíi íol 

pofto, chegou hum balão que Fora 

dos inimigos muyto bem efquipado, 

em que vinha hum íoldado por no- 

me Manoel Godindò a pedir alui£ 

íaras ao capitaõ defta vitoria, o qual 

relatando em publico todo o difcur-< 

ío & o fuccefso delia, diííe que Fora 

ò domingo dantes as dez horas do 

dia,que pela conta fe achou que fo- 

ra na própria hora que o padre o dif- 

fe no púlpito, pelo que Tem duuida 

tiueraó todos para fy, & o cónfcfsa- 

raõ publicamente, que Deos noíso 

Senhor lho reuelara em efprito,co- 

mo fejà vira em outras coufas que 

logo aly fe contaraó perante todos q 

elle fizera & dilsera, das quais húa 

foy que defpois de partido de Malu- 

cÒ,éftaíido hum dia em Amboyno,q 

eraõ daly fefsenta legoas, dizendo 

Mifsa,delpois de ter dito o Credo, 

antes que éntraíTe "no prefacio, difse 

aos que eftauao na igreja)d izey hum 

do daly a quinze dias as nãos que fi- 

cauaõ á carga do crauo, entre alguas 

nouas que deraó,foy húa que era fal- 

lecido hum Gonçalo Daraujo (porq 

aísi me parece que fe chamaua) & q 

fora no próprio dia & hora que o pa 

dre o diflera na eftaçaó em Amboy-1 

no. E outras muytas marauilhasfez 

nofTo Senhor por eílc; bemauentura* 

do padre,de que eu vy alguas, «dou- 

tras ouuy,de que agora naò faço me 

ção,porque ao diante efpero de tra- 

tar de alguas delias. 

C Af. cevm. 
I . j « • i • < • f 

mefire Francifí0 

^ ara fapaoi& 

do cjue lapajjou. 

Eíjpois de paíTàda eífo 

gloriofa batalha em 3 

Deos nofTo Senho*" 

quiz acreditarefte te1* 

bemauentljrado feru<> 

alsi co q na armada primeyro fez,c° 

moco que delia deípois diííe, pafá 

confufaó & arrependi meto dos mal" 

dizentes, por mèyo dos quais o 

rhigo infernal tanto trabalhou pelo 

deíàcredirar,elle fe partio defta cida- 

de de Malaca para a índia naquelle 

Dezembro íeguinte do mefmo an- 

no de 1547* com determinação de 

áòr em effeito a fua ida ao Iapaò,^ 

euou comfigo o Angiroo que deí- 

pois deGhriíiaó fe chamou Paulo de 

fanta 
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fanta fé, como ja diíTç, onde aquêiie 

anno íe não pode auiar para o cffeito 

do-que defejaua, por cadfo das obri- 

gaçoésdo feu officio,q era Reitor v- 

niueríal dos eollegios da índia daco- 

panhia de Iefu,& pelâ morte do Vi- 

forrey dom loão de Caftro que falle- 

ceo em Goa o Iunho ieguinte do an- 

no de 1548. porem Garcia de Saa q 

focedeo tia gouernança, o deípâ- 

cHouo Abril do outro annode 1549 

cOmj prouifocs para dom Pedro da 

Sylua que entaó era capitao de Ma- 

taaylhe dar lá embarcação para on- 

de o Deos encaminhaíie. Com efte 

deípacho chegou o padre a Malaca o 

^rradeyro dia de Mayo do meímo' 

anno de 49, & íe deteue ahy alguns 

dias pelo maoauiamento que Ce lhe 

^eu, mas em fimdeípois de paflar 

ahy em Malaca muytos trabalhos,fe 

ernbarcou cm dia de S.íoao do mel- 

*0 anno ao Sol pofto em hum juh- 

c° pequeno de hum Chim, que íe 

dezia o Necodà ladraó, & ao outro 

dia pela menham íe fez á vella, & le 

P<irtio,naqual viagem também paf- 

1qu aflaz de trabalho, de que me ef- 

c*ifo dar relaçaô, porque me parece 

ddneceífario efçreuer ífto taò miu- 

damente, nem fítey mais que tocar 

kreuemente o que for mais imper- 

ante a meu intento conforme á pou- 

Ca pofsibilidade do meu fráco enge- 

lho. O padre chegou em dia daAf- 

^nipçaÕ de noíía Senhor<t,que he a 

quinze dias do més de Agoftò ao 

P°rto de Cang-uexumaa cm Iapáó,q 

era a pátria defté Paulo de Tanta Fee, 

°nde foy bem recebido -de todo o- 
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poúò,& mtiyto milhòr do Rey,por- 

que efte lhe fez muyco mais feitas cj 

todos,acompanhadas de muytas & 

grandes honras,& moftrou que lcua- 

ua muyco gofto do bom propoíito 

com que entraua no íeu reyno. E to- 

do o tempo que o padre aly efteue, 

que foy quafi hum anno, fempre el 

Rey lhe fez muytos fauores, dos 

quais os bonzos, que íaõ os íeusfa- 

cerdotes,fe ouuerao por muyto afre- 

tados, & por muytas vezes lhe foraó 

à mao,pela larga licença que dera p.A 

ra em fua terra fe pregar hua ley q. 

tanto contrariaria as luas. Ao que»4. 

Rey hum dia ja de muyto enfadado 

delleslhe reípondeo, fé a fua ley vos 

contraria as volíàs, contrariemlhe as 

voífasá fua,com canto que feja eu o 

juizdefsacaufa, porque cu não ey de 

coníimir que a voffa cólera o eícan- 

dalize, porque he eitrangeyro que fe 

jfióu em minha verdade, da qual re- 

pofta os bonzos todos fe eícandali- 

zaraó grandemente. Mas como o in- 

tento defte bemauétúrado padre foy 

fempreaugmentaro íántonómede 

Chrifto entre a gete mais nobre, poí 

fhe parecer que dahy refulcariá mais 

facilmente a conuerlaõ do pouo miu 

do,determinou deíepaísar dàly a ai 

giís dias ao reyno de Fifándo,qoe era 

adiante para o Norte cem legoas,co- 

mo fez quando lhe paréceo tempó. 

E na companhia de oitocentas almas 

que com a fua doutrina aly conuér- 

tera^ deixou o Paulo de fantaíee, o 

qual perfeuerou emas doutrinar po^ 

elpaço de mais cinco meies que aly 

efteue cõ sjlesp no fim dos quais, ppr 

fe ver 
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fe ver muyto afrontado dos bonzos, fento o feu Cubumcàmãâ que he o 

fe embarcou para a China, onde foy 

morto por hús ladroes que no reyno 

de Liampoo andauaoao íalco. Os oi- 

tocentos Chriftaós que aly auia,inda 

que ficaraò lem o padre, nem outro 

irmão que os doutrinaífe, permitio 

noílo Senhor que rodos fe conièrua- 

xão de maneyra na fé com a doutri- 

naqueo padre lhe deixou efcrita,q 

em lete annos que eíliuerao aly fós 

íem ferem viíkados, nenhum delles 

tornou atras do feu lànto propofito. 

^afiados poucos mais de vinte dias 

deípois que o padre chegou ao rey- 

no de Fitando, lhe pareceo bem pal- 

par toda a gentilidade, para ver qual 

terra acharia mais acomodada a feu 

intento. Tinha elle então com figo o 

padre Cofme de Torres Caftelhano 

de naçaò, que pela via de Panamá, 

fendo foldado,fora ter a Maluco em 

híía armada que o Viforrey da noua 

Eípanhalámãdaranoanno de 1544 

o qual por incitação & confelho do 

padre meftre Franciíco defpois cm 

Goa fe meteo na companhia,& def- 

pois o leuouporíeu companheyro, 

& a outro irmão leigo também Ca- 

flelhano natural da cidade de Cor- 

doua, que fe chamaua Ioaò Fernan- 

dez,homem muyto humilde &muy 

to virtuofo. A eíle padre Cofme de 

Torres deixou agora o padre meítre 

Franciíco ncíle reyno & cidade de Fi 

rando, & acompanhado deftoutro 

padre loaó Fernandez le partio para 

a cidade do Miocoo,que heno mais 

oriental de toda a ilha íapaõ,porque 

foy informado que ahy refidia daf- 

1' V . 

fupremono íeu facerdocio, & com 

elle outras tres dignidades que fein- 

titulão em Reys, das quais cada hua 

porfy diftintamente entende no go- 

uernoda juftiça, & da guerra, & no 

bem da Republicado qual caminho 

Daífoumuytos & muyto grades tra- 

balhos pelaafperezaafsi daíerranias 

como do tempo em que foy que er* 

já no inuerno,& em clima de quaré- 

tagiaos,ondc os frios,as chuuas, ôcos 

ventos fio de maneyra que não b& 

que os pofla fofrer, & elle hia muy- 

to falto do que era neceffario,afsi p*" 

ra iíl"o,como para fuftentar a vida, & 

cm alguns paílos que eílauão pelos 

caminhos, cm qos efirangeyros nao 

podiao paíTàrfem pagarem hurneer 

to tributo, elle porque não leuaua cò 

qucopagaííe paffaua por home de 

pede algum homem nobre que no 

caminho fe lhe oíFerecia, pelo qu^ 

lhe era neceífario, para poder palfòr 

em faluo, aturar o andar da caualga- 

dura daquelle aquém acompanha 

ua. Chegado em fitn a efta inlígne 

cidade Miocoo,metropoli de toda a- 

quella Monarchia da nacao Iapoa; ^ 

não vio como quifera com eíte Cu* 

bumcamaa,por lhe pedirem por iífa 

cem mil caixas,que eraó íeifeetos cru 

zados,de que fe elle por alguas vezcS 

moílrou muyto magoado de os não 

ter para e/feituar ifto que tanto defc" 

jaua. Aísi que em toda eíta terra não 

fez nenhum fruyto,canto pelas guer~ 

ras & diíTençoés que naquelle tépo 

tinhaõ hús pouoscos outros (que he 

coula que entre elles ha ordinaria- 

mente) 
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^cnte") como por outros muytos in- 

c°niienicntes largos de cotar, donde 

^conhece claraméce quamanho pe- 

^ar o inimigo da Cruz recebia difto tj 

íeruo de Deos pretédià fazer ne- 

'ta terra. E vendo o padre o pouco 

taiitoq fazianella, por não gaftar o 

Cepo debalde, fe paííou dcfta cidade 

Miocoo para a do Sicay,q era da- 

Jy dezoito legoas, & alyíe tornou a 

abarcar para o reyno de Pirando, 

Qr>de deixara o padre Colme deTor 

res,no qual fe deteue mais algiis dias, 

P°ré eftes não os gaitou em deicãçar 

^os trabalhos paliados mas em íe of- 

erecera outros mayores de nono. 

■^ofim defte tépo fe paííou ao reyno 

Omang;uchè,onde conuerteo paí- 

íante de 5000. almas em pouco mais 

^ hu anho q efteue na cidade, q foy 

^5. de Setébrodo annode i55i.por 

S entaõ tédo nonas q ao reyno do Btí 

Bo era chegada húa nao Portugueln, 

Mandou logo lá por terra q eraó 60. 

*egoas,hum Chiiftão por nome Ma- 

teus; cõ hua carta ao capitão & mer- 

Cadores delia,q deziaafsi. O amor& 

Eraça de lefu Chrifto noílo verda- 

Vo Deos Sc Senhor faça por fua 

^ilericordia continua morada é fuás 

^r«as,amen. Por alguas cartas daui- 

Oque vierão deíía cidade,tiueraò os 

Mercadores defta recado da boa che- 

cada de v. merces,mas porq efta no* 

11 a me nao p.areceo tão verdadeyra 

c°mo em meu coração defejo, deter- 

Mjney Je mãdar íaber por eííe Chri- 

ftao a certeza delia, pe o q lhes peço 

^Uytoq me mande dizer donde vé, 

^^eq porto partirão, & em q tépo 

:determinão tornar para a China,por 

q queria,fe Deos N.Senhor for diíTo 

feruido,trabalhar o pofsiuel porpaf- 

farefte annoà índia, & de fy meef* 

crcuao por fetis nomes, o da nao,&.o 

do capitão della,&todaa mais certe- 

za da paz & da quietação de Malaca, 

& fe aparelhe,cõ furtaré aos negocios 

hn pedaço de tépo,para examinarem 

luas coníciencias,porq efta he a faze- 

da em q o ganho eftà mais certo q na 

íeda da China, por muyto q fe nellà 

dobre o dinheyro, porq eu determi- 

no,fe Deos N.Senhor for íeíuido,íf 

lã logo có clles tãto q vir feu recado, 

Chrifto íefu,por quéhe,nos tenhaa 

todos de fua mão,& nos conleme ne- 

íla vida por graça no feu fanto ierui- 

ço,amen. Defta cidade de Omangu- 

che, 01. de Setébro de 1551, Irmão 

em Chrifto de vonasmerces,Francif- 

co. O menfageyro cõ efta carta che- 

gou onde noseftauamos, & de todos 

foy t«ão bé recebido como era razão, 

& lhe refponderaò logo por leis ou 

fcte vias,afsi o capitão como os mer- 

cadores,em q lhe derão muitas nouas 

da índia & de'Malaca,& q elles deter 

minauão de fepartiré daly a hfi més 

para a China có a fua nao,onde fica- 

uão tres á carga q em Ianeyro auião 

de yr para Goa, em hua das quais ef- 

taua leu amigo Diogo Pereyra, com 

que fua reuerencia iria muyto á fua 

vontade. Có efta repofta defpidiraò 

logo o Chriftao q lhes trouxe a car- 

ta,© qual hia bé contéte pelo muyto 

q lhe deraó, & pelo bó gafalhado có 

q foy tratado os dias q aly efteue, & 

em cinco dias de caminho chegou a 

MM cid<i ás 



cidade de Omanguche,onde o padre 

pela certeza da nao, & pelas cartas q 

lhe trouxe o recebeo có.-grande aluò- 

roço,& daly a tres dias íepartio para 

<4 cidade do fucheo,q he a metropoly 

-do reynodoBungo, onde nefta nao 

, q tenho dito,q era de Duarte daGa- 

. ma,eítauamos então trinta Portugue 

,íe.;,fazendo noíTas fazendas,& hú fa- 

bado chegarão a nòs tres IapoésChri 

ítaósq virihao cm fua cópanhia, pe- 

los quais o capitão Duarte da Gama 

ioube q o padre ficaua daly duas le- 

-goasem feu lugarjíj íe dezia Pimla- 

xau com dòr de cabeia,& os peis in« 

chadosdasóo. jiegoas.de caminho q 

.até ly tinha andado,Si q lhe parecia, 

Jegúdo vinha mal defpoík), que auia 

jnilter algús dias para íe curar,Sc po- 

,der acabar o caminho, ou húa caual- 

gadura em que vieííefe a quifeífe a- 

cevtar. 
* 

(AT. (TJX. 

Peregrinações de 

porco ode a nao eftaua furta; os cpj* 

vierão logo com grande aluoroço, 

praticando no que 1 obre ifto íariao, 

feaflentou que o íoííem buícar ao 
„ UíTÍl 

v 

Çomo effe bemauenturado padre 

chegou ao porto dc Finge onde ef- 

taua a nojja nao, & du que pajfou 

ateyrver el7\cy do^Bungo a 

cidade Fucheo. 

Abedo Duarte da Ga* 

ma capitão da nao q o 

padre eftaua naquella 

aldca de Pinlaxau tão 

mal deipofto como os 

tres lapões lhe tinhãodito, mandou 

Jogo recado aos Portuguefes q então 

eftauão daflento na cidade vendédo 

fuás fazendas, que era húalegoado 

lugar onde ficara doente, o que log° 

puleraò por obra * E tendo nós anda- 

do pouco mais de hum quarto de c 

goa,o encontramos que vinha ja 

caminho emcòpanhia dedous C 

flaõs que auia menos de hú rnesejue 

ietinhão conuertido â Tê, homes fi- 

dalgos principais daqtielle reyno,<i°s 

quais por efte reípeito de le fazerem 

Chriftáosel Rey de Omanguthe ti- 

nha tomados dous mil tacis q tini1130 

de renda, que faó tres mil cruzadt>s' 

£ como todos hiamos vertidos dcie' 

ita,& em bòs cauallos' quando 

contramos da maneyra que vinha," 

camos muyto coofufos, pelo verni°s 

vira pècò hú fardel âs coitas.em cll)C 

trazia todo o necefiario para ài'lCÍ 

Miíía,queeftes dous Chriihiòs a fe* 

uezes lhe ajudauão a leuar,couíacCÍ 

toque nos confundio Sc entrifl*ce£> 

muyto: Sc não querendo ellcaceytar 

ncnhúa caualgadura.nos foy forçad 

acompanharmolo a pe, Sc bem co\ 

tra fua vontade,de que os dous Chfl 

ftãos ficarão muyto edificados.Cne* 

gados ao rio de finge,onde a nao c' 

taua furta,foy recebido nella comí0 

das as moftras de alegiia quantas c 

lhe puderaó fazer, Sc íe lhe delpa 

rou a artilharia toda por qt'3^0 

vezes, em que fe tiraraó fellen^ 

& tres tiros de berros,Sc falcoens, 

camellos, Sc todos, ou os mais cofi 

pilouros Sc rocas, os quais, por cau 

das côcauidades que auia nas fere#» 

1 fizera" 
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fiztrSò htirri grandiísimo eflrondo. dito, &certificalo de nouo daquillo 

^ Rey cjiie nefte tempo eítaua na ci 

^de/quando ouuio aqueile eftródo 

Amanho,efpantadó de coufa caó dei 

acuftumada,& parecendolhè que pe- 

ruamos com algúa armada de la- 

pões,de que ja auia rebates na cida- 

de,mandou logo a grande preíía hu 

Sitiem fidalgo a íaber o que aquil- 

'° era, o qual chegando a Duarte da 

Emalhe deu hum recado da parte 

^el Rey,& lhe fez algús offerecimé- 

l°s conuenietes ao tempo. Duarte da 

Gama lhe reípondeo com a cortei!a 

^uida ao recado, & aos oíferecimé- 

tQsq lhe fizera, & lhe dilTc q fefteja- 

llamos a chegada do padre porfer 

^oméfanto, &a que el Rey dePor- 

tugal tinha muyto refpeito. O fidal- 

go tão elpatado diífco q ouuira, como 

mais q tinha vifto, he tornou di- 

*endo, vou cõtuío no q ey de dizer a 

Rey,porq os noííos bonzos lhe tê 

Certificado q efte homem não he fan- 

l° como voloutros dizeis, mas q por 

Vezes o virão fallar cos demonios cõ 

tinha praçaria,& q por feitiçaria 

?braua a.lguas marauilhas de que os 

jE^orantes fe efpantauão,& q era po- 

tão pobre, q até os piolhos de 

S^ndauacuberto auiao nojo de lhe 

c°meré a carne, pelo q temo q deita 

Vez percao elles o credito cóelRey 

Para nuca mais os ver nê ouuir, porq 

^mé por quem vos tanto fazeis,& a 

Sl'çm cõ tanta honra feftejais deíTa 

nianeyra,de crér he q na verdade he 

0 S vos dizeis,& não o q elles quife- 

perfuadir a el Rey ,Os Portugue- 

fes fc tornarao a retificar no qtinhaõ 

emqelleja tinha caydo,& o informa 

raõ de toda a verdade, de q elle foy 

muyto eípantado, & íe tornou logo, 

& chegando á cidade deu conta a el 

Rey c o q pafiaua, 6c lhe diíTe que a 

noíTa artilharia q ouuira fora para fe 

ftejarmos a chegada do padre,com a 

qualeftauamostodós taó contentes, 

como (e tiueramos a nao carregada 

de prata, pelo q eftatia claro fer tudo 

mentira quanto os bonzos tinháo di- 

to deli e- 6c q affirmaua a lua alteza cj 

era home de rofto tão graue q nis1 

guc o veria q lhe não tiuefie muyto 

acâtaméto. A q el Rey refpondeo,té 

razão 'no que fazem,& tu muyta ni£- 

fo que preiiimes delle, 6c mandou lo- 

go vifitar o padre por hum moço fi- 

dalgo muyto feu parente, pelo qual 

lhe efcreuèo hua jcarta que dezia afc 

fi. Padre bonzo do Chem ahicogim, 

a tua boa vinda â minha terra fèja 

tão agradauel ao teu Deos quãto lhe 

íatisfaz o louuor dos feus fantos, por 

Quamfio nafama, que mandey a ef- 

fa nao fuy certificado da tua chega- 

da de Omanguche a Finge,de que fi- 

quey tao contente quanto todos os 

meus de mim te diraó,pelo q te rogo 

muyto,ja q me Deos nao fez dino de 

te poder mandar, q por íatisfazeres 

a eíte meu deíejo com que minha al- 

ma te ama, me queiras bater antes 

que venha a menham ao poftigo da 

eafa em que te efpero,ou me mãdes 

que eu te importune íem efquiuan- 

ça de brados, com pedir de joelhos 

proftrado por terra ao teu Deos.que 

cu coníefío fer Deos de todos os deo« 

- " M M t & ■- 
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fes,&milhor dos milhores,q viue nos 

ceos,q pelos gemidos da tua doutri- 

na manifefte aos inchados do tempo 

quanto có pobreza lhe agrada a tua 

lanta vida, paraq a cegueyra dos fi- 

lhos de noíTa jarne fe não engane có 

as falias promeílas do mundo, &de 

tua íaude me mada dizer paraq dur- 

ma contéte norepoufo da noite até q 

os gallos me eíperté,& digão q vens 

por caminho- Bile moço cj trouxe ef- 

ca carta veyo em húa funee de remo 

do tamanho de húa boa galeota,acó- 

ianhado de trinta mãeebos fidalgos, 

& hu home muito velho por feu ayo, 

por nome poomindono, irmão baí- 

tardo dei Rey de Minâto, o qual fe 

defpidio do padre 8c dos mais Portu-# 

gueles,q entáo eflauamos todos có el 

le,& quádo fe tornou a embarcar na 

funee em q viera, a nao lhe fez falua 

de quinze tiros de artilharia, de q o 

moço ficou aílaz côtente &oufano, 

& olhado para o ayo q eftaua junto 

delle,lhe diíle, grade de ue ler o D cos 

defta gete,& íeus íegredos muito oeul 

tos a nos,pois permite q homem tão 

pobre como os bonzos affirmaó a el 

Rey q efte era lhe obedeção as naos 

dos ricos, & íuasbõbardás manifefte 

co bramidos taõ grandes,q o Senhor 

fefatisfazcõ mercadaria taõ baixa & 

tão deíprezada na opinião dosqviué 

na terra^q parece peccado graue fó o 

pefamento q niílo íe occupa.A q o ve 

lho refpódeo,bé pode fer q aja efte a 

veniaga de fua pobreza por tao agra- 

dauclao Deos q ferue, qem a íeguir 

por feu refpeito fique muyto mais ri- 

co q os ricos do nuidp,inda q os noP 

:oes de 

fos bózos digaõ tao ouladamente o 

cótrario difto aqué os ouue.Chegãdo 

o moço á cidade,fe foy logo a el.R.cy 

& cõ o gofto q leuaua pela muita ho- 

ra q fe lhe fizera por tefpeito do Pa" 

drc,lhe diíTe,conué q voífa alteza não 

lale có efte homem da maneyra q oS 

bonzos lhe diíTeraó,porq lhe affirn|? 

q íerâ grande peccado,né tenha voj»* 

alte?a para íy que he pobre, pof^ 0 

capitaó có todos os mercadores 

diííeraò, q íe elle quilefTe a nao afs1 

como eftaua,lha danaó logo fem W' 

ta ncnhúa. A q el Rey refpondeo,ci- 

tou confuío diíío que dizes,& niuyt0 

mais do q os bózos me diíleraó,!*135 

eu te prometo q eu os tenha da 

por diante na cóta q elles mereccrt'; 

Ao outro dia tanto que foy mcn^ 

clara, o capitão Duarte da Gatnac0 

todos os mercadores 8c os maisf>°r"' 

tuguefes que vinhaó na nao íe pu' 

raó emconíelho fobre o modo ^ 

fe auia de ter nefta primeyra vifa Q 

o padre auia de ter comei Rey,&F^ 

todos foy aííentadoque por hóra 

Deos elle foííe co mais aparato qP11 

deíTe fer,porq cóiflo ficariaó QSbPj* 

zos por mentirofos no q tinhaò o1 _ 

delle,porq claro eftaua q da mafl^ 

ra que o v filem tratado nefla 

otenao, & por ifío entre gente 

naó conhecia a Deos era muyco0 

ceííario ferifto como elles dezi^o- ^ 

ainda que eftarefoluçaó foy em P* 

qe contra o parecer do padre, 

uia pelas razoes quefe derão lhe °' 

a elle forçado condecender cos P*r 

ceres dos mais.Com ifto nos fizer11 ^ 

logo todos preftes o jmilhor ^ll|iyrll 
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da hum então pode, & nos partimos 

para a cidade embarcados no batel 

^a nao,& em duas manchuas có feus 

toldos & bandeyras de feda, & com 

lrombecas & francas q de quãdo em 

fiando alternadamente hiaó tange- 

ria qual nouidade caufou camanho 

^panto na gente da terra,cj ja quãdo 

^egamosao caiznáo auia podermos 

^embarcar por nenhúa maneyra. 

^Su>* chegou o Quamfy andono ca- 

pitão da Canafama por mádado dei 

Hey ,& trouxe huas andas em cj o.pa- 

^ foííe,as quais elle naó quis acei. 

larpor noíTo refpeito, & daquy aba- 

l°u a pé para o paço acòpanhado de 

^uyta gente nobre & dos trinta Por- 

tl3guefes todos,có mais de outros ta- 
t   é V 1 _ 
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Das honras que elcRey de ungo 

je^ab padre mestre trancifco 

este prhnepo dia que je 

vio com elle. 

tos moços noííos muyto bé tratados, 

^cócadeas douro ao pefcoço,o pa- 

^re leuaua húa loba de chamalote 

Prcto lem agoas có húa fobrepeliz en 

Clt^a, & húa eílola de veludo verde 

c° Teu fauaftro de brocado, o noflo 

Capitaõ hia có húa cana na mão como 

porteyro mór,& cinco dos mais hora 

<!os & ricos, & de milhor nome leua- 

l,aò certas peças nas mãos como cria- 

^sfeus, hú leuaua hú liuro metido 

íaco de citim braço,outro húaschi 

,Ilclas de veludo preto q entre nós le 

^Haraójoutro húa cana de bégala có 

^ caftão douro,outro hum retabolo 

K.Senhora nu enuoltorio de da- 

^alco roxo,outro hú fóbreyro de pe 

PequenOj& afsi có efta ordé & có ef- 

lc aparato paliamos pelas principais 

^oue ruas da cidade, onde auia tanta 

Santidade de gente, q ate por cima 

^os telhados tudo era cheyo. 

Om efta ordem que 

d igo chcgamos ao pri- 

meyro terreyro das 

caías dei Rey,onde ef- 

taua o Fingeindono 

capitão da guarda do paço com feií- 

centos homés de arcos, & lanças, & 

treçados bem guarnecidos, o que k 

julgou poreftadode Rey grandiofo* 

E paflando nos pelo meyo de toda 

efta gccc,entramos núa varada muy* 

to comprida,onde os cinco que atras 

diíTe que leuauão as peças, poftos de 

joelhos as offereceraó ao padre, de q 

os fenhores que eftauão preientes fi- 

zerão tamanho eípanto que deziao 

hús para os outros, vaofe eníorcar 

os noííos bózos^ naoapareção mais 

diante da gente, porq efte homé não 

he o q clles difteraó a el Rey, fenaó 

couía vinda da parte de Deos, para 

confufao dos inuejoíos. PaiTàda efta 

varanda chegamos a húa grade caía, 

em que auia muyta gente nobre, có 

altirnas de citins &c dedamaícosdc 

muitas cores,có leus treçados de cha- 

paria douro,na qual eftaua hú mini- 

no de féis até fete annos de idade que 

hú velho tinha pela mão, o qual em 

chegando ao padre lhe diíTe,tua boa 

entrada nefta cafa dei Rey meu íe- 

nhoríeja aty & a elle tao agradauel 

como a agoaqDeos manda do Ceo 

M M J quando 
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uando a lauoura de noíTos arrozes 

lha pede, entra feguro, & có iílo ale- 

gre,porq te affirmo em ley de verda- 

de q todos 03 bõs te queré grSde be, 

& os maos fe entriftecem como noite 

chuuoía de grande efcuro.È relpon- 

dedolhe o padre por íeu modoael- 

tas palauras cõ otitras femelhantes,o 

minino fe calou, &deípoisq ouíiio 

tudo o q lhe elle difi'e,lhe tornou di- 

zédo: grande deue de fer a tua vetu- 

ra, pois viefte do cabo do mundo á 

kr infamado cò nome de pobrG em 

terras alheyas, & muyto mais grade 

jèm cóparação a bondade do Deos a 

que efta confuía opinião do mudo a- 

grada,de q os noííos bonzos todos e- 

ílaõ taõ alheyos q cõ juramétos affit* 

mao publicaméte,q molheres nc po- 

bres nao pode ler íaluos por nenhum 

modo. A q o padre reípódeo, permi- 

tira o Senhor q viuereynado encima 

nos ceos,tirarlhe a nuué q te íobre os 

olhos,& então conhecerão o erro da 

íua cegueyra,& quãdo Deos lhesdér 

eíle lume,então lhe daria graça para 

fedeídizerem delTa opinião fa la q 

fegue. E indo afsi elle mihrno prati- 

cando co padre em couías altas & de 

rnuyta fuílancia, de q todos hiamos 

aííaz efpantados pela poucaidadeq 

tinha ao que parecia, entramos nou- 

tra caía em q eftaua húa grande io- 

ma de moços filhos dos íenhores do 

reyno, os quais em vendo o padre íe 

leuataraò todos em pê,& delpois de 

fazerem feus gromenares, pondo por 

tres vezes a cabeça nochaó, q he en- 

tre elles húa tamanha cortefia, qiié a . 

ruó faz lenaó o filho ao pay> ow & 

'filiações de 

vaflallo a feu Rey ou a feu fenhoí, 

lhediíTeraó dous dellescomoqfc1"3' 

uão em nome dos eutrcs,tua boa vin 

da padrebonzo fanto, leja taó agra-* 

dauel a el Rey nolTo fenhor, como° 

rifo do minino mimoío para a may 

q o recrea no feu peito, porq te jura* 

mos pelos cabellos de noflas cabeças 

C] atè asparedes q ves com teus olli°s 

nos mandaò q íeftejemostua entrada 

para gloria do Deos de qem Oman' 

guche dillefle tantas marauilhas <]ua' 

tas ca temos ouuido, E fazédo todos 

moftra de o quererem acompanha 

o minino qo leuaua pela ítiáolhes 

cenou q íe tomaffem a afíentar. f*3' 

quy entramosem húa varanda 

to comprida que corria ao longo dó 

luías larangeyras^&paííando por ell<1 

fomdsdar noutra caiado tamanh0 

das duas prinieyras, na qual eftáua0 

Facharandono irmaõ dei Rey^qdei' 

pois locedt?o em Rey de Omãguche' 

a que o padre fez hum ^.randd acata' 

memoro qual elle também rcíponJ 

deo có as mefmas coftefias dizeodo» 

certifieote padré bonzo q hoje 

diadoprazer.deftacafa^ & em queC 

Rey meu lenhor íe ha por mais f'c0' 

q fe tiuèraos trinta & dous tiíoifo5 

da prata da China. Tua vinda a 

ftíja para tanto feu goíio tk hó*a ^ 

quanta tu pretendes por remate o® 

teus defeios.Ô minino q o leuauá c0>. 

ligo lho érrejTou então a elle, & fedcl 

xou ficar liõ pouco atras,o qual nou0 

•ttíodo áe cortefia nos jjarecco nim[0 

bem. Dacjuy entramos noutra c-a 3 

6de efíaLiáõ ríluitos íenhores do tf-T 

no q cawifré lhe fizera© muito grádeS 

honras? 



^°nras,& âquy Te deteue hum pouco 

^ pè praticando com ellc, até que 

^dentrode outra caía v.eyo recado 

SlleentraíTe,& entrando logo com a 

,ílayor parte daquelles fenhores deq 

ç^ua acompanhado, chegou a hfia 

^uyto rica caía onde el Rey jâefta- 

l'aem pé, que em vendo o padre o 

'ahio a receber cinco ou íeis palíos fo 

ra do lugar onde eftiuera aílentado. 

^ padre fe lhe quis inclinar aos peis, 

^ elle o não confintio, antes o le- . 

1)0 U nos br aços,& lhe fez por tres ve- 

^sogromenare>que he (como atras 

diííe) corteíía de filho a pay, ou de 

Vaflallo a íènhor,de que todos os fe- 

dores que eftauão preíentes ficarão 

^uito eípãtados,& nòs muyto mais, 

^ fomandoo pela maó,o feu irmão, 

ate ly o trouxera comíigo,íe dei 

ficar hum pouco atras, Sc aflen- 

^ndofe no eftrado, aííèntou o padre 

cimente comfigo, & a feu irmão 

nais abaixo hum pouco,&aos Por- 

uguefes defronte junto dos fenho- 

*es do reynoque ahy eftauão, onde 

e fizeraó algús comprimétos de par- 

íea parte,em que el Rey íe moftrou 

j*0 padre muyto amigo, 8c o padre 

Jle refpondeo por palauras tão agra- 

pueis ao feu modo,que olhando el- 

epara feu irmão,& para os mais fe- 

dores que eftauão na caía diíTe em 

v°zalta que todos o ouuiraó, quem 

PudcfTe preguntar a Deos o por onde 

'ftocaminhaíou qual hea caufa por- 

^lle permitio auer em nós tamanha 

CegUeyra,ou nefte homem tamanha 

°uíadia? porq por húa parte vemos 

n°s agora por nolíos olhos o q dellc 
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geralmente todos dizem, & prouar 

elle o que diz com húas palauras que 

não tem contradição, & tão próprias 

a toda a razão natural que quem bé 

conliderar nefta marauilha íc confun 

dirâ,& a não negara, mas antes, fe ti- 

uer bom juizo confeíTará fer verda- 

de, & por outra parte vemos os nof- 

fos bonzos tão embaraçados nanof- 

ía verdade,& tão defuairados naquil 

lo que prégaó, queoje dizem hua 

couia & a menham outra,de maney- 

ra que toda a fua doutrina para ho- 

mes de juizo claro he confuíaò,& em 

partes duuida de faluaçaò,Hum bo-' 

zo que ellaua preíente, corrido difto 

que el Rey dezia lhe reípondeo, não 

he iíTo matéria em que volía alteza 

fe poíTà refoluer tão depreda, pois 

nãoeftudou em Fiancima,, & fe tem 

algíía duuida pregunteai ou pregun-' 

tema a mym,& eu lha dedararey, Sc 

então verá quão verdadeyro he o cj 

pregamos, 8c quão bem empregado 

o que por iíío nos dão, a que el Rey 

lhe tornou,pois o tu fabes dizeo,& ca 

larmeey. O Faxiandono então lhe 

propôs luas razoes, Sc a primeyra dei 

las foy,que quato aos bonzos lerem 

fantos naó auia que duuidar,pois vi" 

uiãotoda a vida em religião agrada 

uel a Deos,& gaftauão a mayor par- 

te da noite em rezar pelos q lhe dei- 

xauão o feu, Sc guardauaó perpetua 

caftidade, 8c não comião peixe freP 

co,& curauão os doétes,& infínauaa 

os filhos dos homes a bós cuftumes, 

Sc pacificauão os Rey sem fuas difcoc 

dias,paraque os pouos viuão quietos, 

dauão cuchimiacòs recambiados pot> 

" M M 4 l«r. 



letra para o Ceo, para lâ todos os 

mortos ferem ricos, & terem muyto 

de feu,& fuftentauãode noite cõ íiias 

cfmolas as almas que chorando lhe 

xdião confelho nas aflições & traba 

hos que padeciaó por ferem pobres, 

ôc tinhao grãos nos collegios doBa- 

dou, confirmados pelos Cubucamâs 

& groxós do Miacoo, & íobre tudo 

eraó rriuyto amigos do Sol,daseftrel 

las, & dos íantos do Ceo para falia ré 

fempre de noite com elles, & telos 

muytas vezes nos braços, & aeíle 

modo diílè outros muy tos defatinos, 

em algtis dos quais falou a el Rey có 

tanta cólera, que por quatro vezes 

lhe chamou foxidehufa^que quer di- 

zer, peccador cego íem olhos.El Rey 

ficou tao corrido do que eíle bonzo 

lhe dilíe,& do defconcerto das pala- 

liras com que lho diííe, que olhando 

duas ou tres vezes para feu irmão lhe 

acenou que o fizeíTe calar, o que o 

Facharandono (que aísi fe chama o 

irmão dei Rey) logo fez, ôc fazendo 

erguer o bonzo donde ePcaua alíen- 

tado,lhe difle el Rey, Íegíido temos 

quuido na proua, & na juftincaçaõ q 

quiíeíle dar da tua fantidade, não ta 

queremos negar, mas também te cõ- 

fcfso que ,a loberba das tuas desen- 

freadas palauras nos efeandalizou de 

maneyra,que oufarey a jurar a meu 

íâluoque mais parte temo inferno 

em ty,do que tu tés nos ceos onde 

Deos tem fu.a habitação,a que o bó- 

zo lhe reípondeo, tempo virá em q 

me eu não quererey feruir dos ho- 

més,nem elles,nem tu, nem todos os 

Reys que agora gouernao ieraõ di- 

oes de 

nos de me tocarem. El Rey foirin' 

dofe da íober.ba do bonzo,olhoU p3' 

ra o padre, como que lhe deziaq^f 

te parece? & elle pelo aplacar lhe reí- 

pondeo, deixe voíía alteza iílo para 

outro dia em que o bózo efteja 

defagaftado.a que cl Rey tornou,1te* 

razão no que me dizes, & eumu}'[0 

pouca em o ouuir. Emandandoolc* 

uantar lhe diílè, quando ouueres àc 

fallarde Deos não te juflifícjues 

Deos,que peccarás grauemente> ^ 

com paciência por amor delle tepur" 

ga da cólera que trazes comtigo, ^ 

ouuirteemos. A que o bonzo 

afrontado virandoíe para os q 

uão prefentesjdifse, hiacataapaís'1'2111 

figiancor pafsinau, que quer dizer» 

Rey que tal diz fogo do Ceo o abr3 

fe,& leuantandoíè com muyta pre. 

fa,(em nenhum modo de cortei^» 

foy roznando pela porta fora,de 

os ienhor.es todos fícaraõ zomb^0' 

& dizendo algúas galantarias a >c 

modo com que el Rey íe abran^011! 

& ficou de todo fora da cólera quC 11 

Jiha toma d o, ôc ferio com goftop0 

féis ou lete vezes. Apos ifto, poftlu^ 

eraó já ii oras, lhe irouxeraó àt c<l 

mer,& pedio ao padre que S" r a 

jantar com elle,de que elle fejêÍCW'1? 

por tres vezes com muyta corte»]» 

dizendo que não tinha necefsi^^' 

a que el Rey reípondep, muyto 

ícy que naõ deuesde ter fome, P° ^ 

dizes que não tes necefsidade de ^ 

mesmas também entendo quej* 

beras Cfe éslapaõ como nós) quc 

efte oíferecimento. entre os c 

mais cato iinaí de amor que ie * . 

PodC 
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f>ode moftrar, & porque te cu tenho 

flcíTa conta, itneey por muyto-hofl- 

íado em teconuidar» A que o padre 

fazendo moftra de lhe querer beijar 

otreçado que tinha na cinta a modo 

de lhe dar .graças como entre elles 

fe cuftuma,,lhe difse, Deos noflo Se- 

&hor,por cujo refpeico me iííò fazes, 

te comunique de lá do Ceo tanto da 

fiu graça, que por ella mereças pro- 

feflar a íua iey como verdadeyro íer* 

Uo (eu, paraque no fim de teus dias 

Mereças poííuillo, A cjue el Rey lhe 

tornou,concedo niflo que por mym 

lhe pedes,com tanto que tu & eu eíle 

jamos ambos jucos para praticarmos 

^eftas coufas que agora pairamos. E 

°fferecendolhe com a boca cheya de 

tifo o prato darroz que ttnha*diante 

ly,lhç tornou de nouo a rogar que 

Comeífe, & o padre o fez logo, pelo 

<juai nos todos, aísi o capitão como 

°s mais Portugueles nos pulemos 

^joelhos em terra por aquella gra- 

de honra que publicamente & a dei- 

peyto dos zonzos fazia ao padre,l em 

e«ibargo de lho elles cerem mixiri- 

Çfldo# ' 

CAT. CCXL 

Como defpidindofe o padre dcl%ey 

para fe embarcar para a Qbina o 

detiuerão mais algus dias3 & de 

alguas difputas que teue cos 

'Bonzos. 

Q Vareta & íeis dias eraõ paíTados 

deípois que efte bemauenturá- 

do padre entrou neíU cidade fu« 
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cheo,metropoli,como jâ diííe^o rey 

no do Búgo na ilha íapaó, nos quais 

íempré entendeo tanto de propoíito 

na cònuerfaó das almas, fem tratar 

doutra nenhua coufa, que de mara* 

uilha Portuguez nenhum podia ter 

delle hua fó hora^enão fe era ás noi- 

tes em praticas e! pi rituais,& nas me- 

nhãs nas confiflbes. JB, eftranhândo- 

Ihe alguas vezes ifto alguns dos ieus 

mais familiares, dizendolhe qne pa-i 

recia aquillo algum tanto elquiuati- 

ça,lhe reípondeo hum dia, peçoUoS 

irmãos meus em Chrifto noflo.!? 

nhorque nuca ao jantar efpereis pot 

mim,nem me tenhais nefla parte*em 

conta de viuo para me agafalhardes, 

porque vos afHrmo em boa verdade 

quereceberey diííb muyco grande 

defgolto,porque fabey que o baque-» 

te em que mais me deleito, Õc de que 

tenho mais gofto he yer.réderfe hua 

alma a quem a remio, & confefTar 

pela boca o que oje cófefsou Saquay 

gir^ô principal bonzo de Canafama, 

o qual dcfpois de conceder o que an- 

tes negaua,fe pos em joelhos com a& 

mãosleuantadas no meyo da praça 

que eftaua cheya de gente, & peran- 

te todos difle chorando, a ty Eterno 

Iefu Chrifto Filho de Deos fe rende 

a minha alma,& confeíso aquy com 

a boca o que tenho fixo em meu co- 

raçaó,pelo que requeyro a todos quá 

tos me ouuem que digaó às gentes 

com quem fallarem que me perdoe 

por quantas vezes lhes preguey po£ 

verdade o que agora eftou vendo Sc 

entendendo que he falfidadc Sc men 

tira# t íàbey certo irmãos, que efta 

' "" í? \ 
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fanta confiííao defte nono feruo de 
• •* 

Deos & irmão noflo fez canto aballo 

cm todo o pouo,que fe cu oje cjuifei^ 

fe,fe bautizarião mais de quinhentas 

pefloas, mas cõuem tratar efte nego- 

cio com muyta prudência,& não lho 

fazer tão leue por cauía dos bonzos 

que lhes aeonfelhao cjue jaque fe 

hão de perder com íe fazerem Chri- 

ftãos, quemepeção por iíío muyto 

dinheyro, & ifto porque lhes parece 

que não lho dando eu,pofío, por fer 

pobre,& não ter que lhes dar,perder 

-> credito que lhe elles dizem que te 

nas palauras que me ouuem, mas o 

Senhor prouerá com íua mifericor- 

dianefte impedimento que o aftuto 

inimigo da Cruz lhes procura. El 

Cano-** Rey em todo efte tempo o conucríou 

eftreitamente,& lhe deu tato de 

í***- ^ue em quãto aquy efteue nenhu 

Donzotcue nunca entrada corri elle, 

' * ^ ^ antes enuergonhado com a confuíaò 
wC ÍC 

^7' / das torpezas em que elles, fo color 

virtude,o tinhaó inftituydo, deu 

f demãoamuytos vicios que tinha, 

de que o primeyro foy lançar de íy 

t/<*f ahum moço muyto íeu aceito com cj 

^/^tipha a nefanda conuerlaçaó fenfual. 

fendo também antes, por preceito 

A4* 

os diabolicos bózoslhe punhaõ, 

j u ^auarentiísimo para os pobres, veyo 

* 1 ^<Je(pois,mouidopclo que efte feruo 

f^r^dc Deos lhe prégaua,a fer tão liberal 

para elle^quç quafi íe lhe podia pòr 

nome de prodigo. E mandou tam- 

bém fo grauifsimas penas que daly 

por diante nenhúa molher pudeíle 

matar criança que parifle,o q dates, 

na may or patcc delias, pelo mefmo 

,r<i,. 

'í o 

preceito & perfuafaó dos bonzos era 

muyto ordinário. E afsi defendeo 

mais outras tres ou quatro coutas da 

mefma maneyra deitas, dizendo aos 

feusmuytas vezes em publico, ejue 

no rofto do padre,como em hum ef* 

pelho claro le eítaua enuergonhafl- 

do & contundindo do que até então 

tinha feguido porconfelhodos bon- 

zos,pelo que nos pareceo íempre, fc- 

gundo o muyto diftoque ne levia- 

mos,que aueria pouco que fazer em 

fe elle conuerter á Fé,le efte bemaué- 

turado o cõueríara mais tempo, mas 

como a tenção dei Rey eftaua poík 

em fito muyto diíferente deftafaci* 

lidade em que o noíTo juizo muyra5 

vezes fe embaraça, não ouue effeitÇ 

efte negocio de íua cpnuerfao ate.0 

dia de oje^mas o fegredo difto fò 

Deos o entende,que os homens nem' 

raftejallo podem. Sendo entre tanr0 

chegado o tempo da noíTa embarca- 

ção, & eftando a naojâ preftespar* 

fe partir, o capitão Duarte da Gama 

&os mais Portugucfes cm comp*" 

nhia do padre, nos fomos húa me- 

nham defpidir dei Rey, & darlheas 

graças pelo bom tratamento que nos 

fizera em íua terra, o qual defpois de 

nos receber a todos com fembrante 

alegre & bem aílombrado,nosdiífcj 

conteflouos que me fica magoa n° 

meucoraçaó porque nao poílõ íef 

cada hum de vòs outros, pelainueja 

que vos tenho da companhia que le- 

uais com vofco,de que eu fico tão or 

fao,quanto a minha alma me eftá cà 

chorando,porque temo muyto que 

o não ey de ver mais nefta terra. A q 

o padre 
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° pa,drc defpois de Ihecfar as graças 

Pc'o amor que lhe rinoArn'Ua,reípon- 

dco^ie fe Deos lhe dcííe viddy elle. 

tornaria. muyío cedo- a* ver fua ake- 

2a: o que el Rey lhe ágrádcceo muy-' 

tG>> Ko meyo d>efla pratica & doutras 

o padre teue corri elle, lhe tor- 

n°u de nouo a trazer à memoria ai-, 

8l'ascoufaS importantes a fua falua- 

*:*<> em que antes-lhe tinrha tocado, 

^ lhe pedio muy to que iSito lembraf- 

le^uão breueseraò os dias do ho- 

^n^St quanto em braços trazíamos 

^mpre a morte có nofcor& que lhe 

afàrmaua que íèm falta ríenhúa feria 

^ndenado pata fempre todo o que 

n^o morrefíè: Chfiftâo,, & que com 

0 fer verda<kyrámente,& perfeuerar 

aíé o fim em í tia graça, lhe ficaua au-' 

S^júda para o meí mo Iefu Chrifto 

^••lho de Deos o- aceitar por filho feu,> 

j-uftificar co preço infinito do íèu 

P^ciofo íangtòe diante do Padre E» 

terno. E a eíèe modo lhe.foy difeor- 

rendo por efta matéria no que tocaua> 

afiia faluação.eoufas táo efpãtolas do 

eiJwir,que a el Rey fe lh-e arrafaraó 

P°r duas vezesosolhos dagoa, que a- 

D°dos nos confundi o muyco,;& de q 

0s feus que.eftáuão com elle fizeraò 

glande cáíoi là aefte tempo osbon- 

*0sseonio miniffcros que eraó do de-; 

l^onio,aridauão vrdindo o q apren» 

l'Êraõ delle, vendo que nas praticas 

Afiadas que o padre tiiiera com elles 

^ confundirá 8c enuergbnharaá to- 

com rázoes, a que nao fouberaò 

repofta;pelo que o pouo os come 

^Ua a ter em.menos conta que dan« 

les,do qual elles fe dauãopor muy-f 
.»*« ■* • "" *•* 

zIM enâe^ Tinto. 273 

to afrontados,& çhafftauao por muy 

tasvezes a efte íeruo de Deos fnoco- 

feem,cáo fedorento* & roais pobre q 

tod-os os pobres, piolhofo, & que co- 

mia pereobejos, & carne humana da 

gente morta q defenterraua de nor- 

te. E queaquellaspalaurascom que 

os embaraçaria, eraó mais por pura 

feitiçaria & arte do demonio que poií, 

virtude nem faber que tiueffe. E que, 

el Rey pelo fauor que lhe daua,& pe- 

la fobeja honra que lhe fazia auia de 

Ter queimado de fogo, & perder o 

reyno, porque afsi o tirrhaõ jâ deter- 

minado.todos os quatro Fatoquis (q 

quer dizer deoles de crença) Xaca, 

Amida, GÍKomv& Canom. E a:éfte 

modo deziáo outrals rwuytas pragas, 

ael Rey & ao pouo porconíintirem' 

o padre na terra,qiTe era medo onui- 

los,de que rios os Porduguefes todos 

andauamos aííaz amedrótados, mas 

vai copos termos femprè el Rey de 

noíTa parte,-© quali, delpois de Deosy 

foy caufã'de os bonzos nao ouíarem 

a íe determinar no que entre fy tra- 

zião fui minado,que era, fegundo deí: 

pois fouberrios, ordenarem hum ar- 

ruydo feitiço em que mataflem o pa 

dre&a nòs todos com elle, Qyandot 

viraó que por efta via náopodiaoef- 

feituar feu:intento; parccendolhes q 

o podíaó fazer por vila de diíputa; 

de tal maneyra que o padre ficaíTeí 

de todo deíacreditado, determirta^ 

raó para ifto de fe valerem de hum 

grande borízo que elles tinháo, que 

era o cume de toda a lia íciencia,o 

qual eftáua flòr mayoral em hum té? 

pio daly doze legoas,por nome Miay 

gimaa. 



gimaa. E com efta determinação lhe 

foraó pedir muyto que quifeffe acu- 

dir pela honrados fcus deofes. Elle 

parecendolhe que feria grande hon- 

ra & credito feu vencer aquellede 

quem tantos foraó vencidos, acudio 

logo com muyta preíTa,acompanha- 

do doutros íeis ou ícte tais como elle 

de que fe quis ajudar, & chegou á ci- 

dade ao tempo que o padre, como 

difle,ellaua em caía dei Rey co nof- 

fo capitaô,& cos outros Portuguefes 

defpidindonos delle para o outro 

dia nos fazermos ávella. Defejofo o 

bonzo de íe lhe não yr das .mãos a 

prefa que tinha por muyto certa, co- 

fiado no feu faber^porque tinha grao 

detundo nos collegios de Fiancima 

ondefe deziaque elle eftiuera trinta 

annos por lente de prima em hua ra- 

culdadeque eiles entre íy tem por 

fuprema como entre nos a íagrada 

Theologia,chegando ao paço a eíte 

tempo que digo, mandou dizer a cl 

Rey por hum dos bonzos q vinhap 

com elle que eftaua aly o Fucarando- 

no,pprque aísi fe chama-ua elle, de q 

cl Rey ficou carregado, & com fem- 

brante triíle.por lhe parecer que pela 

fua muyta fciencia podia embaraçar/ 

o padre com que ficaíle perdendo a 

honra que tinha ganhado cos outros. 

O padre entendendo ifto em elRey, 

lhe pedio muyto por merce q o man 

dafie cntrar,pque lhe el Rey em fim» 

veyoa concedér muyto pefadamen-: 

te. Entrado o bonzo, & leito feu de- 

uido acatamento, lhe preguntou cl 

Rey que queria,a que elle reípondeo 

que vinha ver o padre do Chenchi* 
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co,para fc defpidir delle antes que fe 

fofiè,& iftocõ hua preíiimpçaÕ tao 

foberba & inchada que logo nclla pa 

recia fer verdadeyro miniiíro de que 

o mandaua. E chcgandofe para o pa- 

dre que o agaíalhou junto comfígo, 

defpois de ter com elle algúas pala' 

uras de comprimentos, de que ordi- 

nariamente cuftumão de fer muyt0 

libcrais,preguntou ao padre fe o co- 

nhecia,^ elle lhe reípondeo que nao 

porque nunca o vira,de que o bonzo 

a mpdo de eícarneo fez muyta feto» 

&diíTepara os feis de que vinha a- 

companhado,bem pouco ha que fo*1 

zer nefte ja que me nao conhece, co* 

prando & vendendo comigo nouefl^ 

ta ou cem vezes, pelo que parece <\ 

naõ refponderá rpuyto a propoht0 

ao mais que fe lhe pregilntar. E tof' 

pando a fallar co padre lhe diííe, 

inda daquella fazenda que me Vel1' 

defte cm Frenojama? A que o pac're 

tornou, nao réfpondo a couía q 

entendo,por iíío dec-larate mais no 

dizes,& então te reíponderey a p1'0' 

poíito,porque fe eu nunca fuy 

cador,nem fey onde heFrenojam*» 

nemfalley nunca comtigo, como^ 

auia de vender fazenda? efquecerte 

lia,lhe tornou o bonzo, pelo que 

parece que deues de ter ruym memo- 

ria. A que o padre refpondeo,jaqi'c 

me a mym elquece, dizeo tu, pois es 

mais lembrado,& olha qeflàs diante 

dei Rey, O bonzo então muytoc°' 

fiadoj & com aípeito íoberbo lhe 

diífe,agora faz mil Sc quinhentos an* 

nos que me vendeílc cem picos 

feda,em queganhey bc de dinheyro» 

O padíc 
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O padre com muyta (eueíidade & 

brandura pós os olhjos em el íRey, ôc 

lhe pedio licença para refponder, ôc 

Rey lhe difife que folgaria muyto J v v* m ã m w ^ » / 

com iífo. Elie então dei pois de lhe 

&2er a cortcíiadeuida,-fe virou para 

0 bonzo,& lhe preguntou de quan- 

tos annos era, a cjue elle rcípondeo q 

^cinquenta & dous: ora pois, lhe 

tornou o padre,fe tu não és de mais 

S^e de cinquenta Ôc dous annos, co- 

nio he pofsiuel auer mil ôc quinhen- 

tos annos que fofte mercador, ôc me 

c°ttiprafl:e fazenda? ôc fe também la- 

pão não ha mais de feifcentos annos 

he pouoado, como todos publi- 

camente pregais,como pode fer auer 

^il ôc quinhentos annos q eras mer- 

c*dorem Frenojama, que naquelle 

^ftipoXegundo parece, deuia de ler 

terra deíerta? Dirtoey,diffe o bonzo, 

^ verás quanto mais íabemos das 

coufas pafiadasque tu das preíentes. 

^as de faber,pois o não labes, que o 

^undo nunca teue principio, nem os 

homens que nelle naceraó, poderão 

fim,mais que fomente acabai em 

eftcs corpos em q andamos, no der- 

radeyro bocejo^paranellesa nature- 

za nos paffar de nouo a outros milho 

como íe ve claro quando torna- 

dos a nacer de noífas mays ora em 

fachos, ora em femeas, fegundo a 

cQnjunção da lúa em que nosparem, 

^ dcfpois que fomos cà nacidos no 

^undo,fazemos por vários íucceílos 

cftas mudanças, a que a morte nos te 

^jeitos por parte da natureza traça 

de que fomos compoftos,& quem te 

boa memoria, fep[ipre ^ie ^ca ^ein" 
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 o que fez Sc paíTbu nos outros 

efpaçosda vida primeyra. O padre 

reípondendolhe a efte leu falfo argu- 

mento,lho desfez por tres vezes com 

palauras & razoes taò claras Ôc eui- 

dentes,& por comparações tão pró- 

prias & naturais que o bonzo ficou 

cófufo,as quais aquy n$o ponho por 

eíctilar proluxidade, mas principal- 

mente porque não cabem noeftreito 

vaio do meu engenho. Porem obó- 

zo com todas ellas íe nao deceo da 

fua falfa opinião, por nao ficar tido 

em menos conta & reputaçao,da eni 

que lhe parecia que todos o tinhao 

E correndo adiante por feus argu- 

mentos,por moftrar a el Rey & aos 

outros ouuintes quaó douto era nas 

coufas das íiias leys, & íuftentãdo poc 

parte dos bonzos o que o padre lhe 

contradizia, lhe preguntou, fazendo 

difto grãde caio, porque tolhia o vfo 

nefando aos Iapo£s? A eftafeguniia 

precunta lhe refpondeo também o 

padre com razoéstao claras & tao vi 

uas (as quais também nao cabem na 

minha alçada) que el Rey ficou muy 

to fatisfeito,& o bonzo confuío, mas 

tao contumaz Sc emperrado na fua 

brutalidade,que por nenhua maney^ 

raquis conceder em razaò que lhe 

^eflem por muito clara que lo^se,acc 

que os fenhores todos que; eftaua.5 

prçíentes lhe difseraó, íe tu yçs para 

pçlejar,vayteao reyno de Omangu- 

chéque eftâ agora de guerra, &> 

acharâs^com qpem quebres a cabe- 

ça,porque nòs Deos fejalouuado, ej- 

tamoscâ todos.em paz, porem ie ves 

para argumentar ou fuftentar oU^* 
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gar,íeja por palauras manias & quie- Pelo qual receolbs nos os PortUgttf* 

| ^ . t m /V^ 
tas como vés que fazefte bonzo ef- 

trangeyro, q te não refponde a mais 

que a aquilloparaque cu lhe das licé- 

ça,& íe afsi o fizeres ouuirteha fua al- 

teza, & fe nao, jantará, porque fe vão 

já fazendo horas. A i(í:o,q ue diííe hu 

. daquelles fenhores que aly eftauão, 

reipondeo o bózo com palauras taõ 

mal concertadas, q el Rey dcafron- 

tado, o mandou leuantar, & lançar 

pela porca fora, jurãdolhe que íe não 

fora bonzo lhe ouuera de madar cor 

tara cabeça. 

cat. cm 

Do que cfle bemauenturado padre 

pdjjou cos ortnguef ?s a cerca da 

embarcação3 ç> da fegunda 

difpiua que tene co bon 

bucarandono. 

Sta afpereza com que 

cl Rey tratou o Fuca- 

randono fez que todos 

os bonzos fe amotinai 

íèm contra elle,& con- 

tra todos os fenhores do reyno, por 

auerem que o fizera cm defprezo das 

fuas leys,& por ifib fecharaõos tem- 

plos todos da cidade, íem quererem 

miniflxar ao pouo nenhum íacrificiq, 

nem aceitar delle efmolas nenhfiáã, 

pelo que foy neceífario a el Rey pai- 

rar ifto com muyta prudência, para 

quietar a vniaõ & motim da gçnte 

baixa,q jà começaua a fe defenírear, 

fem refpeico nem vergonha algúa. 

fes que por ifto nos pudeíTe aconte- 

cer, o de que íèmpre nos tememos, 

nos embarcamos ao outro dia, hum 

pouco maisdepreíTa do que era ra- 

zão^ requeremos também ao padre 

q fizeíTe o mefmo, pois aly nãoauia 

ja que fazer, de que elle por então fe 

efcuíou. E tratando entre fy todos os 

que eftauão na nao fobre efta efcuíá 

do padre, fe aflentou que o proprio 

capicão Duane da Gama o foífeem 

pelíoa logobufcara terra antes c]Uc 

aconteceííe algum defaftre,o qual fe 

fez aísi. E chegando Duarte da Ga- 

ma a húa pobre cala onde o padre eí- 

taua recolhido com oito ChriftáoS; 

lhe deu o recado que leuaua da par- 

te de todos os Porcugueíes, & í^e 

pos diante com muytas razoes qua" 

to lhe conuinha embarcarfe logo» 

antes que lheaconteceífe algum de- 

íaftre, como claramente parecia qilC 

auia de ler fe o nao fizefle. Ao que ^ 

le lhe reipondeo,ò irmão meu, quefl* 

fora tao bemauenturado que pude1"*1 

merecera Deos noífo Senhor vir/o- 

bre elle effe defaftre de q vos receais, 

mas muyto bem fey que nao íou di' 

gno de tamanha merce, 6c quanto 3 

me embarcar taodeprefla comovi" 

fes fenhores me pedem,& voífa m^r- 

ce cambem me aconfelha, não &c 

cumpre agora fazello,porque fera ef* 

candalo muyro grande,para eftesno* 

uamence conuertidosà Fé,&darWa 

tiutí & occafiaõ por meu mao exern- 

pio de elles poderem lançar mão p°r 

aquillo queodemonio por ícus íe- 

quazes lheprocura» Ejaquevoífà 

merce 
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^erce entende de mim efta verdade, traftes & inconuenictes que lhe elles 

podeíc yr muyto embora com to- 

dos eífoutros íenhores,pois por feus 

^'eteslhe eftâ tão obrigado, porque 

inibem o eu eílou muyto mais Ôc 

^iais a hum Deos tao miiericordio- 

l°que por me íaluar morreo prega- 

Eado em húa Cruz. Com efte dei en- 

gano fe tornou o capitão para a nao, 

Ca° confuío daefficacia com que ou- 

l,|ra eftas palauras a efte bemauen- 

lUrado,acompanhadas dealgíías la- 

8l'imasque deípois de cotar aos Por- 

tuguefeso que paílaua, lhes difíeq 

Sl,anto á obrigação que lhes tinha 

de por feus fretes os tornar ao porco 

jk Cantão donde partira, que.ahy 

«ne encregaua& Iargaua a nao com 

toda a fazéda para fazerem dc tudo 

jjque quiíeíTem, porque elie prote- 

ína de fe tornar a terra, & não de- 

ernparar o padre por nenhum cafo. 

fanto prcpoiíLO do capitão pa- 

deço muyto bem a todos os merca- 

^QreSjôc lhe concederão todo o tem- 

P°que para iíío lhe foffe neceífario. 

Concertados todos com zelo fanto 

nefte propoíitojfe tornou a por a nao 

1)°poufo ondeantes eftiuera, de que 

0 padre ficou muyto coníolado ôc fa- 

tljfeito,& os Chriftaós animados, ôc 

°s bonzosconfufos ôc magoados,por 

Verem que a pobreza que o padre íe- 

de que elles calumniauão ta- 

l°>erá mais por refpeito do feruiço 

e t)eos,que por falta do neceíTario 

c°tno elles deziáo. E porque fabião 

ni!>ytobem que jâ el Rey eftaua cer- 

ceado defta verdade,&que o padre 

ccerminaua de efperar todos os ccm 

pufeíTem,aoqueelle dezia &prega- 

ua, tornaraó aconcluyr todos entre 

fy que todauia a difputa defte Fuca- 

randono.com ellefoííèpor diante.E 

dando logo conta difto a el Rey,lho 

concedeo com certas condiçoés bé 

contrarias âs que elles punhao, de q 

a primeyra foy que não auia de bra- 

dar alto,nem fallardefcorteíias, a fe- 

gunda que auiao de conceder co que 

aosouuinces pareccííe razão, a ter- 

ceyra que fe auião de accommodai? 

ao que defpois da diípuca íe deter- 

minafle por mais votos,a quarta que 

nãoimpedirião por íy nem por ou* 

trem os que le quifefiem fazer Chri- 

ftãos,a quinta,que nas matérias de q 

fe argumentafie quando quifeííem 

negar ou prouar, aueria juizes que o 

determinaíTèm,aíeif!:a que concede- 

rião naquillo que com razoes natu- 

rais íeprouaííe, ôc a que ojuizo dos 

homés fe íbjeitaíTe. O que elles to- 

dos contrariarao dizendo que nao 

era honra fua iojeitaremfe á determi 

nação de juizes arbitrosque não fof- 

fem bonzos como elles. El Rey to- 

dauia iníiftio no que lhe tinha apon- 

tado por lhe parecer razão, & elles 

lho concederão muyto pefadamen- 

te por mais não poderem. Logo ao 

outro dia veyo o Fucarandono tun- 

do de Miaygimaa,acompanhado de 

mais de tres mil bonzos que para ef- 

ta difputa feajuntaraõ,porem el Rey 

nãoquiz que delles todos entraflem 

mais que íós quatro, dizendo que o 

fazia por euitar vnião, ôc também 

porque nao era honra fua delles vi-: 

rei 
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rem tres mil contra hum ío. E man- 

dando logo recado ao padre,a quem 

já de mais longe tinha auilado difto, 

o capitão & os PorLUgiieíes todos o 

acompanharaó com muyto mavor 

faufto que o do primey ro dia que le 

vio com cl Rey,& os mais honrados 

& ricos o feruirão de criados com a- 

catamentograndifsimo,pondo a tu- 

do os joelhos em cerra,& tendo íem- 

pre nas mãos as gorras, q eraó guai> 

necidas de pérolas, & de muytas ca- 

deas douro; da qual vifta com tanta 

riqueza,tanta honra,& tanro faufto, 

o Fucarandono, & os outros bonzos 

feouuerão por muyto afrontados,& 

feonxergounelles grandifsima dor, 

&grandilsimo eípanto do que vião, 

porem el Rey & todos os íenhores q 

eftauão na caia moílraraó terc muy- 

to gofto diííò,& dezião hús para os 

outros a modo de remoque contra 

os bonzos,aísi foífem meus filhos po- 

bres como cite o he,& diiíeíTem del- 

les quanto quiíeílem, porque a ver- 

dade todos a temos diante dos 

olhos,& a mentira dos que o contra- 

rio difleraõ, he boa teftemunha de 

fuas inuejas.El Rey lançando as ore- 

lhas ao que os íenhores dezião, íor- 

rindofe lhes diíTe em noííò fauor, a 

mim me certificarão os bonzos com 

juramento que em vendo eu eíle pa- 

dre arreueílària de nojo,o que eu en 

tão cry pela autoridade dos que mo 

diííeraó,mas daquy por diante aue- 

rey que fuas verdades podem fer tais 

como efta,das quais paiauras & paí- 

fatcmpos que el Rey teue alto,& pe- 

rante todos, com eftes fenhores,as 

ít.: 

quais paredão ditas a modo de ef- 

carneo & zombaria,ficou o Fucaran- 

dono tão corrido & os outros bõzos 

que eftauão com elle, que não oufe* 

uão a leuantar os clhos, & tamanha 

foy a dor & a inueja difto em todos 

elles,que virandofe o Fucarandono 

para hú dos quatro que eftauâ mais, 

perco dcllejlhc diííe manío, pelo que 

meus olhos agora tem vifto, & mi* 

nhãs orelhas ouuido, a mim me pd' 

rece que nos iremos daquy hoje co 

a honra deíloutro dia, & quiçá qL,e 

mais afrontados hum bom pedaço. 

Quando o padre entrou da maney' 

raque diffe, na cafa onde el Rey el* 

taua, acompanhado de muytos k" 

nhores& gente nobre, elle o agasa- 

lhou junto de fy, com honras aucn- 

tajadas de todos os outros, & cjui^ 

iguais âs que fazia a feu irmao,&deí' 

pois de ter com elle algua pratica, # 

fazer quietar a cafa, diflc ao Fucará- 

dono qne diííefíe por parte dosbofl" 

zosque razão rinhaó para íe naõ tt* 

ceberem em Iapaò áqiiella noua Je/ 

que aquelle padre eftrangeyro vi nh* 

pregar aos moradores daquella Ò&* 

de? O bonzo, algum tanto já mais 

brando & mais refreado na fuá f°' 

berba,ou contrafazendo a fua vil 

genie,& o baixo Tangue dóde dezia0 

que decendia,lhe relpondeo,que pÇr 

que era lev inimiciísima, & contrai* 

de todas as fuas, & deshonra pubh^ 

dos feruos de Deos, que lhe tinha0 

feito voto de religião, & nella o11" 

nhaó íeruido com limpeza devid3» 

vedando com nouos preceitos aq"t 

lo que os Cubucamâs paííados lhcS 

" tinhao 
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l,nhão côcedido,& affirmãdo publi- 

Emente em todos os ajúçamétos on- 

íe achaua,q íó naquillo q elle lhes 

Prcgaua ôc dezia eftauaa ialuaçaò 

dos hpmésk& não em outra couíã tie- 

êj os Tantos Fatoquins Xaca, 

^aiida,Gizom,& Canó eftanáo em 

Pçna perpetua na concaua funda da 

cafa do Fumo, entregues por direyto 

JUizoda diuina juftiça â lerpe traga- 

^°fa da morada da noite, pelo q pa- 

rçciaq por razão de zelo lanto erão 

tQdos obrigados,a euitar efte mal de 

Sl)c tantos procediao- El Rey diíTe 

então ao padre q reipondeííe a eíta 

c Ueixa que era geral, afsi defte coma 

jjos outros. A q o padre pondo os o- 

"QS no ceo com as maósaleuantadas 

J^c.q mandaíTe lua alteza ao tudo 

ucarandono q apontaíTe particular- 

ize as razoes q tinhaò elle & os 011 

*ros bõzos para ie queixare do q elle 

^zia, & então lhe reTpòderia a cada 

"úa delias por Ty, ôc q o q fua alteza 

n'fíbjulgafle,cô todos os mais q aly 

^uãopreTenteSjiíTo ficaíTe determi 

nado Tem o bonzo né elle contradize 

mais o q elles determinaíTem.O 

Sael Rey pareceo bé, & afsi mãdou 

fè fizeíTe. E tornãdo de nouo a pór 

'^ncio nos ouuintes,o bonzo lhe diT 

e>q qual era a cauTa porq dezia mal 

J°sleus deoTes? Aq o padre reTpon- 

e°qpor Terem indignos daquelle 

Venerauel nome, q os ignorantes lhe 

Pl,nhaó,o qual não competia por ley 

arazão& de verdade íenáo fomen- 

to altiTsimo Senhor que formara 

0s ceos & a terra, cuja omnipotência 

^ incompreheníiueis marauilhas o. 
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nolToentendimetonão era capaz de 

raftejar quanto mais entéder, & que 

por efte pouco q os noííos olhos nos 

moftrauão dellc,lè julgaria Ter elle o 

verdadeyro Deos, ôc não Xaca,nem 

Amida,nem Gizom, nem Canom, cj 

não foraó mais que homens muyto 

ricos, como as íuas eTcrituras conta- 

não dellcsj a eíla reporta diíTeraõ to- 

dos,parece qcem razão no que diz. 

E querendo o bonzo tornar a repli- 

car no que tinha arguydo,lhe diílèel 

R.cy q traraíle doutra couTa, porque 

aquella jà eiiaua cócluyda na opinião 

dos oumnteSjde q elle não ficou nada 

cpntcnte. E proiegtiindo por Teuin- 

teínro adianie, preguntou ao padre 

porqvedaua pagaremos bonzos le- 

tras de cambio para o ceo,pois por el 

las as almas là eraó ricas, ôc Tem iffò 

erão pobres Tem nenhu remédio pa- 

ra poderem buícar íua vida? a q reT- 

pondeo, que a riqueza dos que hião 

ao ceo não confiítia no cochumiacos 

que por modo de tyrannia os bonzos 

câ lhe dauão,fenão nas obras que co 

fé nefta vida fazião, ôc q efta fé, pela 

qual juntamente com charidade fe 

merecia irem ao ceo, era aquella que 

lhes elle pregaua,que íe chamaua ley 

Chriítam,& que o dador defta fé Tan 

ta ôc defía ley Chriftam fora IeTu 

Chriílo Filho de Deos que neíle mu- 

do fe fizera homem ôc padecera mor 

te de cruz para remir todos os pecca* 

dores que bautizados guardaflem 

feus mandamentos, & períeueraísem 

na Tua Tãta fê até o fim de fuas vidas, 

a qualfè limpa,Tanta,& perfeita, não 

era tão auarenta que fizeíTe exceiçaõ 

KN c1 
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de peíToaSjComo elles dezião, porque 

nao impoísibilitaua âs moiheres te- 

rem faluação, por fer genero mais 

fraco por natureza, nem punha o re- 

medio que cilas nifto podião ter, no 

muy coque lhe aelles defsem por if- 

fojComolhe elles dauãoa entender, 

por onde eftaua claro que as luas leys 

erâo fundadas mais no incereííe dos 

que as pregauao, que na verdade do 

Deosque criara os ccos & a terra, & 

obrara por íy,para a faluaçaõ tanto 

das molheres como dos homens, o q 

elles algúas vezes lhe tinhaó ouuido. 

A ifto reípondeo el Rey,tem muyta 

razão no q diz, & todos os mais q eí- 

tauãocom clle difseraó o mefmo, de 

q o bon?o Fucarandono,& os outros 

quatro ficaraó aísaz confuíos & cn- 

uergonhados, mas ainda tão contu- 

mazes como dantes nos feus erros. E 

ainda q me tenhão ouuido dizer al- 

gúas vezes q efta nação Iapoa he a 

mais fojeita á razão que todos os ou- 

tros Gentios daquellas partes, toda- 

uia os feus bõzos,por húa natural ou- 

fania & prefilmção que cem de fabe- 

rem mais que os outros,tomão muy 

to em caio de honra deídizeremfe do 

que húa vez difseraó, nem concede- 

rem em argumentos que toque em 

ièu credito,inda que por iífo auentu- 

rem mil vezes as vidas. 
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De tudo o mais que o padre pajjoú 

• com eftes bonzos ate fe embar- 

car para a Qbina. 

dif- 

i 

NAó íè acabaraó por aqnv í 

putas do noíTo sãto padre cu u> 

zo Fucaradono, porq ajútandoelle 

fy outros íeis em q tinha confiando 

vieraó bufear muitas vezes,& lhepr0 

punhão muitas queftoes, nas quaisaf 

guyao sépre muytas coufas de nou0 

cõtra a verdade q o padre lhes pfe£3 

ua, tk duraraô nellas por efpaçooe 

mais cinco dias.nos quais el Rey feítl 

pre afsiílio cm pefloa, aísi por folgaí 

de os ouuir por via de curiofidade,c0 

mo pelo feguro que de íua palautfCI' 

nha dado ao padre a primeyra v^z ^ 

fe vio có clle nefta cidade Fucheo/0 

mo atras fica dito.E neftetcpoosb0' 

zos todos, a fim de o embaraçar?, °ú 

de o defacreditaré lhe pregutaraó 

coufas q o entendiméto humano*111' 

ca imaginou, & a voltas deitas por o11 

tras tãolimplices, & tão faciles,^ 

qualquer peífoa lhe pudera reípódeí 

có pouco trabalho.E algíias vezes ^ 

tauão tãbem de matérias altas, <9^ 

muy to pefo, cm q ouue muytas altfj' 

caçoem cie ambas as partes,das ql,a'5 

afsi como me ajudar a minha tWc' 

za,direy fomente tres ou quatro <\l]C 

me parecerão de maisTuftancia^0^ 

éj as outras cenho por eícufado tf2taí 

delias* E para ifto nos pedia rnuycíS 

vezes o noíTo íanto padre que o ^J11' 

daflemos có nofsas orações Tporqn°5 

certificaua q tinha muyta necefsi^' 

de delias, aísi pela fraqueza à° jc, 

engenho,como porq entedia que ^ 

lana o demonio naquclles feus iVJní 

ftros,perrurbadí)res da ley do ' 

Defpois que os bonzos lhe prop0'^ 

raó alguns argume-ncos» Uie quifo*0 

proi'*1 
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prouár por diabólica filofofia q Deos 

tra inimicifsimo de todos os pobres, 

ferido, q pois lhe negaua os bees q 

dana aos ricos,íinal era q os naó ima- 

l)a- Efta falia propoíiçao lhe contra- 

tou o padre có razoes taó claras, tão 

aparctes,& raó verdadeyras,q os bó- 

2°s,inda q lhe replicaraó duas vezes, 

toda via como a verdade naò te re- 

pofta cj tenha cfficacia,lhe foy força- 

do a peíar da íua natural oufania ôc 

Preíunçaó concederc no q lhe diíie o 

padre. Derrubado efte, fe pós logo 

Ol»tro no capo, ôc chegandoíe ao pa- 

lhe diííe,q não tinha necefsidade 

vir do cabo do mudo a meter em 

cabeça á gente q na ley q pregaua,nc 

outra nenhúa fe podia home hu- 

^iano faluar, porque comoahy auia 

paray íos,o da terra ôc o do ceo, 

^0s quais hú fó neceftariamete íc auia 

gozar por preceito de Deos,hu pa 

ra trabalho,& outro para dcfcãço,ef- 

^ua claro q o parayfo do home era o 

4a terra, pois todos os nacidos, cada 

por íua via,fe gloriauao no defean 

Ço delia,os Reys por potécia ôc mado 

toda a monarchia terreftre,os grá 

des q vé logo apos elle,como fao prin 

c'pcs,capitães, poderofos & ricos, na 

^nijuftiça qvfauao cos mais peque- 

n°s,& a géte baixa nas deleitações ôc 

ícgalos da vida,de mancyra q todos 

^ cada híípor fy eraó juizes defta fé- 

tcnça q cõtra clles fe auia de dar, ôc q 

asbeftas,& oS;bois,porque nefta vida 

paíTaraõ feus dias em atfliçoes ôc tra- 

balhos, lhes ficaua [aução jufta para 

Po flui ré o ceo q o home por inclina- 

do &effeito de peccado quis enjei- 
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tar; & afsi a efte modo propôs outras 

muitas razoes tão beftiais ôc tão defa- 

tinadascomo eftas, q tãbem o padre 

lhe cõtrariou muitofacilmcte. Difle- 

raô mais q não negauão q Deos co- 

mo poderofo criara todas as couias 

quãtasauiano mudo para feruiçodo 

home,mas q as q deitas defpois pro- 

cederão,ficarão, pela fojeição q te ao 

peccado,taó imperfeitas em íua natu 

reza,que de fere amargofas,duras, Ôc 

brauas,nao tinhaõ em fy íuftacia ne- 

nhúa,pelo qual foy neceflàrio para fe 

cilas reduzircà perfeição do íeu prí- 

meyro fer.nacer Amida de todas ci- 

las,a qual tinhãoq nacera oitocétas 

vezes,para dar íer perfeito a oitocen- 

tas efpecies de couias q auia no mu- 

do. Porq fe alsi não fora,como na ver 

dade fora,íegundo por íuaseferituras 

eftaua certificadora naó ouuera géte, 

ne múdojnem coula algúa cie quãtas 

naceraó nelle; por óde parecia lazão 

q os homés defiem tantos louuores a 

Amida por efta conleruaçaójComo a 

Deos pelo beneficio da criação, Lfte 

arguméto,& falia filolofia lhe desfez 

o padre cÓ poucas palauras, por fer a 

matéria em fy clara Sc de muyto pou 

ca íuftacia,porem as razoes q o padre 

lhe deu forão tais, q el Rey ôc todos 

os mais ouuintes ficarão muyto íatis- 

feitos delias. E cômo efta oraçaria de 

todos eftes fete bonzos era negocea- 

dapelo infernal inimigo pay de toda 

a dilcordia, neftc mefmo tempo fe 

vierão elles a defconcertar entre ly 

de tal maneyra, ôc terem hús cos ou- 

tros tamanhas difFerencas, q por tres 

ou quatro vezes ouueraó de vir ás bo 

-• ■ 'JSNz fetais 
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fetadas perante el Rey,de q elle fe a- porcj efte padre eftà jà embarcado p* 

r ~ ^ ^ „ • J411P 
gartou muyto, Sc lhes diífe q as cou- 

fasde Deos nao fe auião de difputar 

co punhadas,fenão com fauor & zelo 

fundado em maníidão,porcj no efpri 

to humilde Sc manío fe agafalhaua 

Deos para dormir feu fono quieto.E 

lcuãtandoíe có ifto,íe foy có algús da 

quellesíenhores de q ertaua acópa- 

tihado a ver hús jogos a cafa da Ray- 

nha,& ós bozos íe foraó cada hú para 

lua parte, & o padre cõ o capitaó Sc 

os mais Portugueíes íe foraó para a 

caía dos Chriftaõs,onde dormirão a- 

quella noite. Ao outro dia á tarde el 

Rey em pefloa, fingindo q paífaua a 

cafo pela rua; mãdou dizer ao padre 

íe queria yt ver o íeu jardim,onde ti- 

nha por noua q eftaua a caça jà efpe- 

rado por elle,& q fe armaífe bé,porq 

quiçá q ainda hoje derrubaria hú par 

de minhotos daquelles fere q ontem 

lhe quiferaó arrancar os olhos.O pa- 

dre entédendo a metufora,íãhio logo 

á rua, onde el Rey o ertaua efperãdo 

em pè,có íós tres ou quatro pnuados 

feus comfigo,& tomadoo pela maó, 

Sc os Portuguefes hú pouco atras a- 

faftados,o leuou có muyta hóra pof 

todas as ruas até fua cafa,onde os bó- 

zos já eílauao có muvta foma de gé- 

te nobre,Sc defpois q fe aífetou,& tez 

quietar a caía.os bonzos tornaraó de 

nouo a mouer outras quertoés fobre 

a mate fia do dia de antes, Sc mortra- 

raõ hum grande papel cheyo de re- 

portas,o qual el Rey nao quis ver di- 

zendo^ que jâ fe julgou hua vez,não 

íe pode julgar duas como vos que- 

íeis, por íílò fallay em outra coufa, 

ra íe partir,Sc o capitão não vos dcue 

tanto por parenteíco né por amiz^e 

q porvoífo refpeito queyra perder 

fua viagé,& por iífo lograiuos dell{ 

ertes dous dias q aquy ha de eíhr le 

vos prouuer,ou vos tornai para Mi tf 

gimaa dóde vielf esj a q elles refpode 

rão q afsi o fariaó como a íua alccza 

lhes mãdaua,porejâq fe aly achauao 

lhesdeíTelicença para praticarei11 

pouco co padre em couías boas q 

fejauão de laber delle em q naò 

de auer porfia nenhúa, porq jà tod°s 

vinhaó aportados a iííò. El Rey UieS 

Outorgou licéça de boa-vótade,&lhe 

rogou muito q afsi o íízeísé.tJlescn' 

tão chegãdoíe para o padre,lhe pedj' 

raó perdaó do paliado,& lhe 

taraó muitascouíàscurioíã? Sc 

el Rey folgou muyto de ouuir, entfe 

as quais húa foy, q fe a Deos por ^ 

faber infinito tudo hé preíente,a& 0 

paífado como o futuro,como não vio 

na criaçaódos Anjos o defmancho^ 

Lúcifer por fy & cos outros auiadc 

fazerem oíFeníafua, por onde ío^e 

neceífario,por razão da íua diuina ju* 

tica,íerécódenadosa pena perpetu^ 

Sc fe o vio (como era de crer q yeúy 

como le não moueo Aia infinita 

ricordia a atalhar a hú mal de q dei* 

pois tãtos íocederaó e ojfíéfa fua ™ 

tabé o naó vio para ficar defculpado» 

era logo faífo o q defta matéria 

licaua delle âgente.O padre,defpo'5 

de ertar hum pouco a modo de pen* 

íatiuo com erta pregúta dos bonzos» 

lhes declarou largamente a verdade 

dirto,o que elles por vezes contraria- 

ra o 
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rão co huas razoes tão agudas,^ o pa- 

^re virãdofe para Duarte da Gama,q 

eftaua hu pouco detrás delle, lhe dif- 

le>notevofta mercebem o q ouue,& 

Verá q ifto q eftes falão não vé deli es, 

não do meímo demonio q os infi- 

rmas confio em Deos N. Senhor cj 

elle refponderà por mim.E defpois cj 

lobre efta matéria ouue algúas alter- 

cações em cj íe fez algua detéca,porq 

Gs bonzos não querião conceder nas 

razoés q lhe dauão,el Rey íe quiz fa 

2er niífo terceyro,& lhes diíTe, eu, íè- 

gúdo o q tenho alcançado do q ate a- 

£ora íe praticou nefta matéria, ente- 

io q o padre té razaó no q diz,mas q 

a vosoutros vos falta fè para conhe* 

cÇrdes efta verdade,porq fe a tiuereis 

11 ao o contradifíereis, & jâ q vos ella 

falta para ifto,ajudayuos da razaõco 

lT1o homés, & nao ladreis como caes 

todo o dia có hua pertinacia taó ob- 

^inada & cheya de cólera cj a baba 

Vos corre dos beiços como gozos da* 

l;;-dos q morde a géte. A q os fenho- 

^ todos q aly eftauão,aprouado o q 

^ Rey dezia.deráo hua grade rifada, 

q os ícte bózos fe queixarão muy 

j°i<SÍ;dil]eraó parael Rey,q como co 

^•Qtra fua alteza quererem todos fer 

^cys em fua.preféça? a ifto acudio o 

Padre,& fe jneteono meyo,& cófua 

lr)tmcçíTaó tornou acoufaa ficar qui 

' tfrcoiiio.dátes,& os bózos foraó có 

íi'as pregíitas por dia te por efpaço de 

^lais de quatro horas,em matérias al 

la%como.homens a q todauia íè não 

negar q tê por natureza milhor 

Atendimento q os outros Gétios da- 

Relias partes,por onde parece q ferá 

neftes de mais fruito, & por iíTo rtii- 

Ihor empregada a diligçcia q fe pufer 

para os conuerteré à fé q nos Chinga 

las de Comorim & de Ceilão,mas né 

por iíTo digo q neftontros he mal em 

pregada fenão muyto bé. Defejoío 

ainda o Fucaradono, como mais dou 

to q os oucros,de leuar a fua auatc co 

pregútas q embaraçaísé o padre, lhe; 

vevo arguindo de nouo q porq razão 

punha nomes torpes ao Criador de 

todas as coufas,& aos Sãtos q no ceó 

afsiftião em louuor feu,infamãdoo dc 

métirofo,pois elle,como todos criaó, 

era Deos de toda a verdade? & para 

q fe entenda dóde naceo a efte dizer 

ifto,fe ha de faber q na lingoa do Ia- 

paõ fe chama a métira diuía,& porq 

o padre quãdo pregaua dezia q aql- 

la ley q elle vinha denuciar,cra a ver 

dadeyrajley de Deos, o qual nome 

elles pela groííaria da fua lingoa nãô 

podião propuciar taó claro como nos 

& por dizeré Deos deziao dius, da* 

quy veyo que eftes feruos do diabo 

tomaraó motiuo de dizeré aos fetis 

que o padre era demonio cm carne 

q vinha infamar a Deos pódolhé no- 

me de menti rofo: mas có a repofta q 

o padre lhe deu a efte argumento^- 

carão os ouuintes muyto fatisfeitds, 

& diííeraó todos a hua voz, íítàa, ífc 

taa, que quer dizer, jà, já, já, co- 

mo que deziao, ja caymos no que 

dizes. E porque também fe faiba 

a razaó porque lhe eftfc bonzo dif- 

fe que punha nomes torpes aos fan^ 

tos,foy,pó.rt}ue tinha o padre por cii- 

ftume quando acabaua de dizer mif* 

fa rezar com todo? húa Ladaynha 
  N N 3 para 
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para rogar a N, Senhor pela augmé- lidade,baila q foraó as rcpoftasfepfc 

taçaó da fé Cathohca, & ncfía ladai- 

nha <dezia líernpre, como nella fe cu- 

ítuma^JN^f 'Petre ora pro tiobis^San- 

Çl€ Taule eraprD nobis^ôc afsi dos mais 

Santos.£ pofrq também efte vocablo 

fanti na lingoa Iapoa fie torpe ôc in» 

fame,daquyyeyo arguyrtfte ao pa- 

dre q punha maos nomes aos Sãtos, 

mas logo lhe declarou a verdade do 

qnaquillo paflaua, q cl Rey goftou 

muy to de entender,& daly por diáte 

xnadou o padre q fe naõ dilíeíle mais 

JanSlefcnaó beate Tetrefieate (FWe,& 

aísi aos outros Santos,porque já dan- 

tes rinhaó os bonzos todos perante 

el Rey feito peçonha diíto* E profe- 

guindo ainda adiante por ieus argu- 

mentos,naó com zelo de fe conuer- 
• *\ 

cerem,nem de preguntarerii para íã- 

berem,mas fomente afira de calum- 

niarem a ley de Deos, Sc perturbaré 

eílç feuferuo,lhe diíTrrao, qie Deos* 

q he iabiduria infinita, via q aquella 

obra q fazia em criar o.homem auia 

de ier occa/iaò grande de ©ifenfa íuai, 

porq razaô naó aleuatou à maò del- 

la.como parecia claro q fora milhor, 

porefcufaroíéj defpois íocedeo, aq 

rábem o padre fatisfez có razoes ta© 

taó claras ■& tão fui fiei entes quanto 

baftarao para ,os confundir nillo co- 

mo tinha feito era todas as outras,coo 

fas.E das reportas q le lhe dcraóafsi a 

iíto corno a tudo o mais de q tenb® 

iratado,naofdjgo aquynadapela fra 

queza do meu engenho.-q já mnycas 

,vezes tenho^onfeííado^ tábem por 

q vejo q não he da minha faculdade 

jnecera mao nás matérias deita qua; 

tais q todos os circundantes fic*™0 

muytofatisfeitos delias. Com tudo 

os bonzos não deixarão de gaftai'elT1 

algúas delias duas ôc tres horas i«3S ^ 

plicas q lhe traziao, mas em fim cQll* 

cedendo neíla derradeyra muytoco 

trafua võtade tornaraó ainda a di^ 

q )â qDeosdeípois q Adão fora der* 

rubado pelaíerpente, determina 

mandar íèu filho ao mundo para re- 

mir os decendétes do meímo Adao» 

q porq caufa le não dera tanta 

quantapediaa neceísidade? q fe C^c 

por ventura dezia q a razão difto 

ra por moítrar aos homés a granei 

do peccado,nao era razaó bâíttfí1^ 

para elle ficar íèm culpa do deícu f ^ 

de tamanha tardança. A ifto lhe rd' 

ipondea o padre da maneyra 4 ^ 

lumaua^pore nefta queftão arguyr^ 

muytas coufas differéteí, ôc eítiuef^ 

taó duros em conccderé nas razoc*15 

qlhe dauão,qel Rey de enfadado & 

pertinacia cõ q ncgauáo tudo o q 0 

padre lhes dezia íe ergueo em pé"'* 

zedo,os q haó de argumentar íobre 

ley taõ fundada cm toda a razão c°" 

mo efta he^ão haó de eftar taó 

delia como vos outros vindes, & t0' 

mando ©padre pcLrmaó acópafiha* 

do de todos os grandes q eitan. ó £<? 

elle,o Jèiíoti até a cafa dos Chr$*w* 

onde poufaua, de q todob os bom0^ 

rece bciraó igrand iís i mo d cfgoi 11), # ^ 

ca ra ò muyco e nuergom h ado^j ^ e' 

ziao pubilicamete & em altas vozes £l 

fogo da.Ceio vieííe fobre el Rey f0^ 

le enganaua tão facilmente por h«I,, 

rrorvadio^era nome. - • y-'£ 

CAr' 
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CAT. tCXllll. > 

T) a grande tormenta que paffamcrs 

indo de fapaõ para a [ hina> <& 

como fomos liures delia por 

J / n t- > 

orações deste jeruo 

de 'Deos. 

O outto dia pela me- 

nham delpois que ò 

nofíofanto padre com 

todos os Pormgiíefes 

;íè deípidio dcl Rey, o 

S^al nefta deípidrda lhe fez as hon- 

ras & .o gafalhado que lempre cuftu- 

toara, nos viemos embarcar, &nos 

partimos deita cidade Bucheo,& vclr 

Ajamos por noíTa derrota â viíla dç 

terra ate híia ilha dcl Rey de Mina- 

do chamada Melei ror,& atrauefíàn 

dodaquy com ventos de moucãò 

lcndente, continuamos noíTo cami- 

nho por efpaço de íete diaSj no fim 

dos quais o tempo com a conjunção 

dalúa noua nos faltou ao Sul, & a> 

meaçandonos com chuueyros & mo 

ftras de inuerno, veyo cm tamanho 

cfecimento,quc nos foy forçado ar- 

ribar em fim de roda com a proa ao 

rumo de Nornordeftepormar incó- 

gnito,,^ nunca nauegado de nacaò 

nenhúa,íem fabermos por onde hia- 

mos, entregues de todo ao arbitrio 

da Fortuna & do tepo, com híia taó 

traua Sc tao exccísiua tormenta,qual 

os homés nunca imaginaraó,que nos 

durou cinco dias: Sc como em todos 

elles nunca vimos o Sol para o pi- 

loto íaber porque altura caminhaua. 
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pela fua fraca eílimatina, femeon- 

< ta de grãos nem de minutos, pouco 

Aliais ou menos foy demandar a pa- 

nragern das ilhas dos papuaas, Sele- 

lbres,& Mirtdanousque diíbuaó da- 

ily íeifcenraS 1'egoas* No íegundodia 

fdeíta tôíriicnta jà fobre a tarde, fby 

crecendo o mar de eícarceo com va- 

gas tão altas que o impeto da nao as 

não podia-róbpcr,pelo qual fe aflerí- 

tou po# parecer dos officiais que as 

obras do chapitco, & dos caltellos 

dauante fearralaíTem até o andar do 

conuè.s.,paraque alsi pudeííe a nao fi- 

car maís:afiòntada, ôí 'obedecer aôs 

-lanços do leme. Feito ifto com todá. 

a prellczapol^iutl,porque todosiem 

ficar. nenÍHHYi jeoccifpaíaò nelte tra- 

balho,fe entendeo logo em íe fegu'- 

3jafobW0l>, o qual com aiíaz dfctra* 

:balho foy atracado a bordo, & lhe 

guarncceraó.logo hivahuftc de duas 

amarras de cairo nonas. E porque ja. 

quandoeíla obra le acabou a çaira- 

rão da noite era muyto grande, nao 

foy poísiucl recolheríe a nao a gente 

ue eílaua nelle, pelo que íoy forçaj» 

o ficarem aquella noite lá todos,-q 

foraó quinze, de que os cinco craõ 

Portuguefes, & os outros eferauos Sc 

marinheyros. Em todos eítes traba- 

lhos & infortúnios nos acompanhou, 

fempre efte bemauenturado padre 

afsi de noite como de dia,por húa par 

te trabalhandopor fuapeííoa como 

cada hum dos outros, & por outra a* 

niroando & confolando a todos de 

maneyra,que defpoisde Deos elle fo 

era o capitão que.nos esforçaua, 8c 

aos daua alento para de todo nos 
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nao rendermos ao .trabalho, & nos 

entregarmos de todo â yétura, como 

algús quiíeraõ fazer algúas vezes, íe 

ellenãofora. Sendojá quaíi meya 

noite, os quinze que hiaó no batel 

•dçraò húa grande grita de Senhor 

Dços miletiqo.rdia1& acodindo tola 

-a gente da naoa laber oque aquillo 

„c,ra,virão,ao orizonte do mar o batel 

yttftçraui&ílãdo.,porque lhequebraraó 

braguey ros ambos com que efta- 

tMãiamarrado. O capitão com a dòr 

idaquelle deíaftre, leni coníidcração 

4lgúa,nern accentar o que fazia, man- 

dou arribar a nao pela efteyra do ba 

:ç.l,parecendolhe que o poderia fal- 

uar,mas como cila era mâ de goner* 

no,& acudia deuagar ao leme, por 

-caufa ria pouca vella de que era aju- 

xlada, ficou anauefsada entre duas 

vagas, ondea encape liou húa.grande 

ferra por cima da popa,& lhe lançou 

noconués tamanho peio dagoa, que 

de todo a ceiíe çoçobrada, a q a gen- 

te çom húa grande grita que rompia 

pàr chamoucom muyta inftãcia por 

noíla Senhora que lhe valefle. A ifto 

acudioo padre muytodeprelsa, que 

nefte tempo eftaua poftode loelhos 

debruçado íobre húa caixa na camaí- 

ra do capicã^!,& vendoanao da ma- 

fleyra que. eftaua, & nos pelas amu- 

íadashúsjfobre os outros, eícalaura- 

flosos maisdelles das capoeyras do 

^onués, leuantando as mãos ao Ceo, 

.difsealto: ó Ielu Chrifto amores de 

my anima, valenos Senhor pelas cin- 

co chagas que por nòs pade.cefte na 

aruore da vera Cruz,& logo naquel- 

le breus inítunte milagrofamencea 

açoh xtevA 

nao tornou a ílirdir íobre a vaga do 

mar, & acudindo logo com muyra 

prefla a marear a moneta q hia guar- 

necida por papafigoao pé do traque 

.te,prouuea noíso Senhor que ficoM 

direyta,& logo mareada em popa,& 

o batel deíapareceo de todo pela ef- 

teyra da nao, de que todos ficaraó 

chorando,& rezado pelas almas dos 

.que hiao nelle, D.eíia maneyra cor* 

.remos tudo o qiue reílaua da noite 

com aísazdetra:balhQJ& quando fof 

iBcnham clara era todoomarquátO 

alcançauaa vifta.de cima da gauea 

nao aparecia Goufanenhua maisqu* 

íomente o ekarceo da tormenta q^c 

arrebétaua cm tflor, .& fendo pafsado 

pouco, mais ide meya rhora de dia, ® 

padre que então eftaua recolhido sn* 

camara ;do capi tão, le veyo ao chi'" 

piteo onde eftauão o meftre &opi' 

loto cõ mais outros íeis ou íete Poiv 

tuguefes,& defpois de dara todosoS 

bõs dias com ífemhuante alegre M 

quieto,pregútou íè apauecia o batel» 

& lhe foy rcípondido que não^ 

gando aomeftre que quiícíse madaí 

hum marinheyro â gauea para qitf 

wfse íe aipárecia de lâde cirno a, hun* 

dosquealy eftauão Jhe difse qiaea- 

•pareceria quando íe pe-rdelse outro, 

a que o-padrc,.peíandoJhe;do que:lhP 

ewtiiira^rfiípondieok, ó irmão Pero Ve>" 

Hio(qatejutsi íe chamaua c>lle) mti^o 

pequena fé heeísa que:tendes, & c°" 

mo? aueis vós por ventura que pod^ 

Ter algfia coula impolsiuel aDeos noí 

fo Senhor?pois eu confio ncile, 

íacratrisima Virgem Maria lua iwaf» 

a quem por elie xeniio prometida 

cr^s 



ttes miflfas nafba bedita cata -do ou- 

leyro em Malaca, que ta de permi- 

^""queaquellas almasquejyão nelle 

lenão percão, de que o Pero Velho 

^oou.carrido,<3<: não falou mais pala- 

nenhúa. Q meftre então poría- 

^faz-er milhar, a o rogo d o padre,el- 

le em oeíToa cona outro marinheyro 

fe foraòâígauea,& vigiando de lâ.de 

c',nà poreipaço de quaíi raeya hora, 

^iíTerão queern todoo mar quanto 

^ealcançaua a vifta, não aparecia 

c©i)ía nenhúa,& o padre lhe relpon- 

^eo,oradeoeyuos pois não haja que 

fyfcer, E chanaandome então para o 

çuapiteoonde elle eftaua, & ao pare- 

Ceride todos bem trifte/me diíTe que 

fe lhe queria mandar aquentar húa 

Pftirca dagoa para beber,porque tra- 

eítamago muyto delconlolado, 

^ue eu por meus peccados não ía- 

por não auer fogaó na nao,por* 

S^e íe tmha lanhado ao mar o dia 

^ntes quando fe alijou o conués no 

«^ncipio da tormenta. E queixan- 

^ofeme elle então que andaua muy- 

^efuaido da cabeia, & com vaga- 

®°stque lhe acudiãode quando em 

^fcndojhe refpódy eu,não he muy- 

ío andar voíla reuerencia dcííà ma- 

^•^yrajpois ha tres noites que não dor 

quiçá que nem comeria boca- 

°>porque.a(si mo difie hum moço 

^Duarte da Gama. A que elle refc 

)Qndeo, eerteficouos que ey dó dei- 

e^por quão defconfolado o vejo,por 

toda efta noite defpois que íe 

P®rdeo*o batel,nunca deixou de cho- 

r^rpor leu íbbrinho Afonfo Caluo q 

v;ây nelle com os mais companhey: 

* . — 
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íos. Eu então porque xy o padre bo- 

cejar muytasvezes Ihediflc^vaíe-yofc 

ía reuerécia encoftar hum pouco aly 

naquelle meu camarote, & quiçá q 

xepoufarâ,o que elle aceitou dizendo 

que foiíe pelo amor de Deos, <3c que 

mepedia muyto que mandaífe ao 

meu ChinaquelhefechaíTea porta, 

& ic não .fjoííe daly, porque quando 

o chamaílie. Ihaabrilíç, & iflo podia 

íer das íeis açé as fete horas da •me- 

nham pouco mais ou menos, & re* 

colhido no camarote,eftene nelle to- 

do o dia atié.quali íol poíto, 6c acer- 

tando euineíie comenos de chamar 

o China que eftauaà .porta da feaja* 

da de fora paraque me deííe hum pjti 

caro de ago>a,lhe pregurey íe dor.mja 

ainda o padre,<Sc Clle;me reípondeo, 

nunca dormio, mas eftá de joe.lhos 

chorando de bruços fobre o catele^ 

eu lhe diffe então que Ce cornaíle a 

aífentarâ porta, 6c que lhe acudiííe 

quando chamaííe. Defta maney*4 

efíeue o padre recolhido na fua ora- 

ção ate quaíi lol;poílo,:& então fe ia- 

hio do camarote, & íe foy acima.ao 

chapiteo onde os Poctugiudcs todos 

cílauão aflentados no chaó por cau- 

ía dos grandes pendores & balanços 

que daua a«aó; 6c defpois de:os.fair- 

dar a todos preguntou.ao piloto fe 

:aparecia o batel, & elle lhe reípóde® 

que por razão natural era impoísi^ 

uel deixar de íer perdido com mares 

tão groíTos eomo aquelles, tíc q pt?er 

fupofto que Usos mikigroíamemc.ò 

quifefle íalirar, nos ficaua ja mais de 

cinquentalegoas. A.que o padrelhc 

torno u,àfsi p arec e Jianural meteras 

folgaria 
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folgaria eu piloto,jâ que fe niflb não 

perde nada, que por amor de D cos 

quifefícis yr á gauea, ou mandar lâ 

algum marinheyro que de lâ deci- 

ma vigie todo o mar,paraque ao me- 

nos nos não fique iílo por fazer, & o 

piloto lhe diílè que elle iria lá de 

boa vontade. E fubindo acima, & o 

medre com elle, mais por íatisfazeré 

ao defejo que.viao no padre,que por 

lhe parecer que podiao veralgíía cou 

ia como parecia que eftaua em ra- 

zão,fe detiueraõ lá hum grande eí- 

paço, & em fim affirmaraó que cm 

todoomarnaõ viaó coufa nenhíia, 

de que o padreco parecer de todos, 

ficou aflaz trifte. E encoftando a ca- 

beça no prepao do chapiteo,efteue af 

íi com aquella trifteza tiu pouco im- 

pando como que queria chorar, & 

já por derradeyro abrindo a boca, & 

tomando o folego como que defaba 

fauadaquella trifteza que tinha, & 

leuantando as máos a Ceo diilè com 

lagrimas,leíu Chrifto meu verdadey 

ro Deos & Senhor, pecote pelas do- 

res da tua (acratifsima morte& pai- 

xão que ajas miíèricordia de nós, & 

nos lai Lies as almas dos fieis que vão 

naquelle batel, & tornando com ifto 

a reclinar a cabeça fobre oprepaoa 

que eftaua encoftado íe deixou afsi 

eftar como que dormia obra de dous 

•ou tres credos,quando hum minino 

que eftaua aíTentado na enxarcia co- 

meçou a gritar dizendo,milagre,mi- 

lagre, que eys aquy o noífo batel, a 

efta voz arremeteo toda a gente aísi 

como eftaua para a parte de bó bor- 

do onde o minino gritaua, &vio vir 

o batel afaftado da nao obra de hum 

tiro de efpingarda pouco mais ou 

menos, & efpantados todos de tao 

nouo & defacuftumado caio, chora- 

uão hfis cos outros como crianças, dc 

maneyra quenão auia quem íèpu- 

deife ouuir em toda a nao cos vrros 

da gente. Todos arremeterão então 

ao padre para.fe lhe lazarem aos pe,s> 

porem elle o nao confentio, & íere* 

colheo para acamara do capitão,-^ 

fe fechou por détro paraque ningue 

lhe fallaíle. Os companheyros c]uc 

vinhaó no batel forao logo reccll11" 

dos dentro na nao com aquelleg0' 

fto & aluoroço que todos podemen 

tender, & por iífo também deixo ag° 

ra de contar aquy as parti culari^' 

des deite recebimento,porque fao^' 

las mais para íe cuydarem que p^ríl 

fe efereuerem, Paííado afsi aqu^je 

pequeno efpaço em que a noite 'e 

cerrou de todo,que podia fer de p011 

co mais de meya hora,mandou o pa" 

dre por hum minino chamar o p^°" 

to, &ihe dilieque louuaíTe a L)c°s 

noífo Senhor, cujas eraó aquella* °* 

bras, & mandafie logo fazer a 

preftes,porque aquellecontrafte na0 

duraria muyto.E fatisfazendofe c0'11 

toda a pveíieza pofsiucl,& com 

ta deuaçao ao que o padre man^ar'1' 

prouue a noífo Senhor que logo 

improuifo,antes que a verga grand 

fofie encima,& as vellas foífem 

readas,a tormenta acalmou de to^0' 

& nos laltou o vento ao Norte, c°nl 

o qual por mouçaõ tendente legi'1* 

mosnolla viagem com bem dealc 

gria & contentamento de todos, $ 

eíte 

/ 
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tfte milagre que contey aconteceo a portante lhe era a elle trabalhar todo I —■» V VjklV Vuwvy --  
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T)os vários Cífos que acontecer ao 

* e&e bemauentumdo padre ate 

chegar àCbina,& da maney- 

ra da jua morte. 

| Orrendo nos daquy 

defta paragem, onde 

Dcos noflo Senhor 

por Tua mifericordia, 

 — & pelas oracoés defte 

ketnauenturado padre nos quis fazer 

efta tão milagrofà merce, em treze 

^asde noílã viagem lhe aprouueq 

chegafsemos ao reyno da China, & 

%to$fio porto de Sanchao,onde na- 

^iclle tempo fe fazia o noíso trato^ 

Aquandoahy chegamos, porcauía 

fer muyto tarde não achamos 

^àts que híia fó nao,de que era capi- 

no Diogo Pereyra, Sc eftajâ de ver- 

dalto para fe partir ao outro dia 

^ra Malaca,ria qual o padre fe em- 

'•tteou,porque a de Duarte da Gama 

etíi que viera de lapão lhe erane- 

c?ísàrio yr inuernara Sião, porvir 

*Wta pela roda de proa do grande 

trabalho que pa-fsara na tormenta q 

atfas tenho cornado, Sc là fe concer- 

tílr Sc prouer de muytas coufas de q 

linhçi necefsidade. Nefta viagem q o 

padre fez da China para Malaca em 

Companhia de Diogo Pereyra q era 

^uyto feu amigo, lhe deu conta dos 

l?rrçiosem que ficauão as coufas da 

^hnítanctade em lapão,Sc quão im: 

• . f J * * .- . L. 

o pofsiuel por ver íe podia ter entra- 

da na China,afsi para lá diuulgar, Sç 

dar noticia a aquella gentilidade da 

lcy de Chrifto nofTo Senhor, como 

por acabar de tomar conclufaocos 

bonzos do reyno de Omanguche, oâ 

quais vendofe confundidos com as 

praticas Sc diíputas que tiuera com 

elles acerca da Fê,lhe refponderaó ja 

por derradeyro,que como da China 

lhe vieraõ aquellasleys que elles pre 

gauao, Sc que auia feifcencos an- 

nos que tinhaó aprouadás por boas,, 

fe não defdiriao por nenhum cafo fe 

não quando foubeflem que elle con- 

uencera os Chins com as próprias ra- 

zoes com que a elles lhes fizera con- 

feflar fer eftaley boa Sc verdadeyra, 

& fer para ouuir o que elle pregaua. 

Eppr efta razão defejofo efte ferúo 

de Deos,pelo.grande zelo que tinha 

da fua honra, & da íua fe,de lhe naõ 

ficar ifto por fazer, afsi para acab -' 

de tomar conclufao com hús, con 

para dar noticia defta verdade ao 

outros,fe partio para a índia có pen- 

íamento de dar conta de todas èfta| 

coufas ao Viforrey, Sc lhe pedir que 

o ajudaffècom todos os meyos pofc 

•fiueis, para o effeito defta fua deter- 

minarão. Efte negocio pos opadré 

em pratica perante os mais entendi- 

dosque hião na nao,& lhe pedio nel- 

le feus pareceres, por ferem homens 

q defta monarchia da China tinhao 

jtiuyto conhecimento Sc experien- 

cia,&elles lhe relponderaó que por 

nenhum cafo era poísiuel ter o pa- 

dre entrada na China para aquelU 

eífeito 
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cfFeitOjfenao çomoViforrey da ín- 

dia mandar lâ hum embaixador em 

nome dei Rey noíTo Senhor para 

mais autoridade, & com hum gran- 

de prefente,ofFerecendolhe fua ami- 

zade nóua com palauras formadas ao 

modo com que fe lhe cuftuma falar. 

E porque para tamanha coula como 

efta auia mifter muyta fabrica, & hu 

preíente de peças muyto ricas,fe du- 

uidou querer o Viíorrey fazelo,de q 

o padre moftrou fentimento, por lhe 

parecer que era aquillo verdade, & 

porque também ponderaua os in- 

conuenientes queotempd & os tra- 

balhos do eftado da índia para iíío 

podião trazer. Sobre efte negocio íè 

praticou naquella viagem por mtiy- 

tas vezes,& o Diogo Pereyra fe of- 

fereceo tomar a cargo por feruico de 

Deos,& pela amizade que tinha co 

padre,metelo naChina â curta de*íua 

fazenda, & fazer toda a deípefa que 

foífe neceíTaria afsi do preíente co- 

mo de tudo o mais, o que o padreaT 

ceitou delie,& lhe prometeo por iíTo 

fatisfaçaô dei Rey noíío Senhor. Che 

gados com efta determinação a Ma- 

laca,o padre íe embarcou logo daly 

para a Índia,& Diogo Pereyra ficou 

com a nao cm Malaca para yr à C,fi- 

da carregarde pimenta, & mandou 

em companhia do padre hum Fran- 

cifco de Caminha íeu feitor com 

trinta mil cruzados em almizcre & 

feda para fe comprar dclles todo o 

neceflario. Chegado o padre a Goa, 

deu conta deftaíiia determinação ao 

Viíorrey dom Afonfp de Noronha, 

o;qual lhe louuou muycoefte Teu bò 

'çoes efe 

& fanto prôpofito,# fe lhe oflfereceo 

para o ajudar nelle com tudo o que 

foííe poísiuel. Elie contente aífazcó 

cfta boa repoíta do Viíorrey,íe auiou 

o mais depreíTa que pode de tudo o 

que lhe era neceííario : & dandolhe 

o Viíorrey prouifoés para Diogo Pe- 

reyra yr neíta fanta jornada por em- 

baixador a el Rey da China, cometi- 

das a dom Aluaro de Tayde que en- 

tão eftaua por capitão da fortaleza, 

fe tornou a Malaca, porem o capitão 

lhe naõ quiz guardar as prouiíoens, 

porque ao tempo que o padre che- 

gou eftaua muyto de quebra com 

Diogo Pereyra por lhe nao empre' 

fiar dez mil cruzados que lhe pedir3' 

E trabalhando o padre todo o poísi- 

uel por íoldar com fua virtude eífa 

quebra, & efta difeordia, nunca f 

mais pode, porque como ella efta"* 

fundada em odio & cubiça, & o de' 

monioerao que atiçaua efte fog°i 

em vinte & íeis dias cm que fobre ií- 

ío fe fizerão alguas diligencias riun- 

ça o capitão quiz conceder no que o 

padre pedia, nem dar licéça paraque 

Diogo Pereyra o leuaííèâ China, 

mo da índia vinha ordenado, com 

hum grandifsimo gafto jâ feito, dan' 

doem tudo.nouos entendimentos as 

prouiíbés do Viforrey, & dizendo a 

rnodo de eícarneo que aquelle Dio- 

go Pereyra que fua fenhoria dezia 

era hum fidalgo que ficaua cm Pof" 

tugal,& não aquelle q o padre apre* 

que fora ontem criado de do 

Conçaílo Coutinho,& não tinha par 

tes para yr por embaixador a hum 

tamanho monarcha como era o Rey" 

~ " da 



tia China. Pelo qual alguns homens 

honrados^mouidos do zelo da honra 

de Deos, vendo que eíie negocio ca- 

minhauafemprepara piOr,fem o ca- 

picão querer fazer nenhúa razão de 

fy?nefn ter reípeito ao que íe lhe pu- 

nha diante, fe ajuntarao todos húa 

lenham,& lhe foraó pedir que não 

quifefTe tomar íobre fy húacouíãcj 

tanto tocaua em detrimento da hon- 

ra de Deos,porque lhe feria tomada 

diíTo muyto eftreita conta na outra 

vida,& que olhaflc também a vnião 

c°m que todo o pouo clamaua delle^ 

por tolher a hum homem taò fanto 

cotno aqlle yr pregar a lev de Chri- 

ftoaaquella gentilidade, por meyo 

qual parecia que queria noíTo Se- 

nhor abrir húa porta ao feu Euange- 

^o,para faluaçaó de tãtas almas, ao 

HLle elle dizem que refporideo,que já 

era velho para lhe darem confelho,cj 

[e o padre queria tomar efle traba- 

lho por Deos,que fe folíe ao Brafil* 

°u a Manamotapa que eraó terras 

°nde também auia Gentios como na 

^hina, porque tinha jurado que em 

S^anto eíle foíTe capitão, naó auia 

^iogo Pereyra de yr à China,né por 

Mercador,nem por embaixador, & q 

tomaííe Deos diíTo conta,porque 

lha daria quando lha pedilTe,por 

aquella ida que Diogo Pereyra 

Queria fazer à fombra do padre para 

trazei* cem mil cruzados da China^ 

mais propriamente fua pelos fer- 

ros do Conde Almirante feu pay, 

de hum criado de dom Gonça- 

lo Coutinho.a quem o padre,lem ter 

ía2ão,queria fuftentar.em coufa taó 
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inal fcita,&com ifto os defpidiõ. O 

veador da fazenda, & o feitor, & os 

officiais da alfandega vedo qUao fo- 

ra de propoíito elle refpóderà à efteS 

homes,lhe foraó todos húa menham 

por parte dei Rey fazer hum reque- 

rimento, dizendo que naquélla al- 

fandega eftaua hum regimento dó§ 

goueinadores paífadoSj em que mã- 

dauão expreífamente que por nenhú 

cafo que folie fe tolhefle viagem a 

nenhfia nao que qUifeííe yr para fo- 

ra,obrigandoíè a cornar ahy a pagar 

os direytos, & q Diogo Pereyra lhes 

rinha feito hum requerimento qaly 

trazião por elcrito, em que fe obri- 

gaua a dar a el Rey lò dos direytos 

daquella nao trinta mil cruzados pa- 

ra as neceísidades daquella fortale- 

za,dos quais logo daua a metade, ôc 

para a outra ãmetade fiadores depo* 

íicariospara quando tornafíè, peloq 

requerião a fua merce que lhe não to 

IheíTe a lua viagem, porque tolhen- 

dolha fem auer caúfa,como não auia* 

elles proteftauão por parte dei Rey 

de os auer fua alteza pela fazédá del- 

lecapitaõ. A que elle refpondeo,qué 

fe Diogo Pereyra fe: obrigaUa a dar á 

el Rey pelos direytos da fua nao trin 

ta mil cruzados,como elles dezião,q 

também elle fe obrigaua por aqueU 

le requeriméto que lhe fazião a lhes 

dar a. todos trinta mil pancadas ca 

cabo daquella chuça, & arremeten- 

do a hum cauidepara o fazer,elles fe 

acolheraó bem deprefla. E defta ma-; 

neyra fe paííarao vinte ôc feis dias def 

pois da nofla chegada,(em auer cou- 

te que pudeííe abrandai efta contu- 

tnâciái 
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macia do capitão, antes vfou co pa- 

dre de algus termos mais aí peros do 

que era razão, & muyto alheyos do 

que fe deuia a ília autoridade & a 

fua virtude. Vendofe efte íeruo de 

Deos taó auexado,& afrontado com 

nomes infames.fofreo tudo ifto com 

muyta paciência,íem (e lheouuir nu- 

ca outra palaura mais cjue fomente 

pondo os olhos no ceo dizer, ó ben- 

dito feja íeíu Chrifto, com tanta ve- 

hemencia como que lhe fahia da al- 

ma, & algúas vezes não fem muytas 

lagrimas. E afsi íe dezia publicame? 

teem Makca que ie o padre defeja- 

ua(como fe prefumia delle) padecer 

martyrio por Deos,que bem marty- 

1 e fora naquella períiguição. E em 

verdade affirmoque quando me po- 

nho a cuydar no que vy por meus o- 

lhos das grandes honras que el Rey 

do Bungo,fendo Gentio, fez em la- 

pão a efte padre, fó por lhe dizerem 

que era homem que daua noticia da 

ley de Deos,como atras fica dito,& o 

que defpois vy em Malaca, fico paf- 

mado,& aísi creyo que o ficara todo 

o homem Chriftão que vira hum & 

o outro. E fem embargo do tudo if- 

to o padre fe embarcou nefta mef- 

ma nao para a China, mas bem dif- 

ferente do que ouuera de yr fe fora 

com Diogo Pereyra, mas eile ficou 

em Malaca,& anaofoy toda por co- 

tado capitão & d©s feus apaniagua-1 

dos,& có capitão pofto de íua mão, 

&o padre foy Íngreme, íem autori- 

dade nenhúa, às elmolas do contra- 

meftre„& fem leuar outra coufa mais 

que fó hua loba que leuaua veílida. 

çoes de \ 
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Mas como feu intento foy femprepa 

decer entre infiéis pela conftííaó d* 

verdade que lhes pregaua, nao pu" 

nhade fua parte coufa que pudclTe 

fazer a iflo duuida nem impedimen- 

to algum; & afsi fe quis embarcara 

dilpolirão do que o tempo là deífè 

de iy, Eftando a nao jà de todo pre- 

ftes para partir, o contrameftre lhe 

mandou ás duas horas deípois de 

meya noite dizer, por hum moço feu 

fobrinho a noíTa Senhora do outey- 

ro onde então eftaua, que fua rene- 

rencia íe embarcaííe logo naquella 

manchuaquealy lhe mandaua, por- 

que a nao íè queria fazer â vella. O 

padre em tendo efte recado, fe fahio 

logo com efte moço pela mão, & cò 

mais outros dous íeus deuotos que 0 

acompanharaò até onde a nao efta- 

ua,que era junto da fortaleza, & hum 

deftes dous que era o Vigayro Ioao 

Soarez,que deípois efteue nefte rey 

no na villade Couilham,védooem- 

barcar com aííaz de trifteza & melan 

colia,defpidindofe delle lhe dilíe,de- 

uia voíía reuerenciajàque fe embaí* 

ca para taó longe,de falar a dom Al* 

uaro, fe quer por tapar as bocas aos 

íeus apaniaguados, que dizem qdíz 

elleque íintio voíía reuerencia ift° 

como de carne. A que elle, eftancío 

já quaíi com hum pé na manchua ref 

pondeo,prouueraa Deos, padre nietf 

que fora eu tal que íintira ifto pof 

honra de Deos,como era razaõ, rnaf 

nenhfia imperfeição foy a cauía dif- 

fo. E quanto a falar a dom Aluaro 

como me dizeis,jâ nao pode ler,nem 

jâ nefta vida nos veremos mais ellc 

& eu, 
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& eu,porem vernofemos no valle de- que o padre Vigayrò íoaõ Soarez* ; r * * — 

lofafac no dia da tremenda Magefta 

de, quando Iefu Chrifto Filho de 

t)eos & Senhor noflo vier julgar os 

viuos& os morros, diante do qual 

daremos elle & eu ajuizo,& lhe íè- 

ra tomada conta da razão que teue 

para me tolher yr pregar a infiéis 

Chrifto Filho de Deos pofto na Cruz 

por peccadores; &afsi vosaffirmoq 

^uyto cedo, em começo de caftigo 

dcftepeccado,terâ algus trabalhos na 

honra,na fazenda, Ôc na vida,& quan 

to ao de fua alma, Iefu Chrifto Deos 

noflo Senhor aja mifericordia delia, 

& pondo os olhos na porta principal 

^a igreija que tinha defronte, fe pôs 

e'n joelhos, & leuantando as maos 

como que oraua por elle diíle com 

^im tamanho ímpeto de lagrimas q 

^e impediaõ a fala : 6 leíu Chrifto 

^niores de my anima, pelas dores da 

tlJa lantiísima morte & paixão tepe- 

Deos meu que ponhas os olhos 

110 que por nos continuamente apre- 

kntas diante do Padre Eterno, quã- 

dolhe moftras as tuasprecioías cha~ 

8*s, & o que por ellas para nos me- 

r^cefte,iflò cócedas para faluaçaó da 

^ftia de dom Aluaro, porque enca- 

minhado pela via da tua mifericor- 

dia fcja perdoado diante de ty. E de* 

"ru^andofe co rofto no chaõ, efteue 

hum pouco fem fe lhe ouuir mais 

°utra couíà.Defpois que fe leuantou, 

^efcalçou as botas,& as bateo em ci- 

'fiadehúa pedra, como que lhefa- 

ClJdia o pò.E embarcandofe na man- 

c'Hia, fe defpidio dos dous que o a - 

c°mpanharaó com tantas lagrimas 

A V ^ W % ' • *é # 

também chorando lhe diíle, como? 

efte apartamento he para fempre,ou 

porque nos deixa voíía reuerécia ta5 

defconfolados ? pois, eu efpero em 

Deos noífo Senhor que muyco ce« 

do o ey de tornar a ver nefta terra 

com muyto deícanço, &elle lhe reí- 

pondeo,afsi prazeráà lua diuina mi- 

íèricordiaj&com ifto le foy embar- 

car, & partindo a nao aquella madru- 

gada do porto de Malaca, em vintff 

&tres dias dc viagem foy furgir no 

porto de Sanchaó, que he húa ilha 

vinte & feis legoas da cidade de Can- 

taõ,ondenaquelle tempo fe fazia o 

trato com a gente da terra. Palfados 

algús dias defpois de a nao aquy eftar 

furta, & os mercadores entenderem 

em fazerem fuas fazendaSj& eftar tu-* 

do pacifico,& a mercancia corrente, 

defejando efte feruo dc Deos de ef- 

feituarem parte, o que nao pudera 

em todo, tratou com hum mercador 

Chim dos honrados do porto,que fé 

chamaua Chepocheca, que quando 

fefoííe o quifeííè leuar à cidade, & 

ainda que nifto ouue algús inconue- 

nientes de vários pareceres dos Por- 

tuguefes,por verem que hia afsi tão 

delatado, & fem coufa que pudeffe 

dar autoridade ao que diíTe(Te,toda- 

uia defpois de bem praticada hua 

coufa & outra, fe aífentou com efte 

mercador por efta maneyra, que o 

padre lhe deílè duzentos taeis, q faó 

trezentos cruzados da noífa moeda, 

&que ania deyr daly da nao ate a 

cidade fempre cos olhos tapados, por 

que fe cafo foííe que por elle fer ef- 

trangeyra 



i;rangeyro, a juftiçacntendefse nclle, 

como eftaua certo que auia de fer,& 

pondoo a tormento lhe dilsecisem 

que confefsafse quem o aly trouxera, 

elle o náo foubefse dizer,nem conhe 

ceíse quem o aly trouxera, porque Te 

temia que fe foíse defeubertolhe mã 

dafsem por ifso cortar a cabeça, o 

qual o padre aceitou com todos eftes 

partidos, fem por diante receyo de 

coufa algúa, nem o efpantarem os 

medos que todosgeralmente lhe pu- 

nhaõ,por eftar entendido delle quão 

defejofo eftaua de receber martyrio 

por Deosnofso Senhor, porem co- 

mo o mefmo Deos, cujos íegredos 

ninguém pode raftejar,nãoera fèrui- 

do que elle entraíse na China,& a ra- 

zão porque elle íó a íabe, o deíuiou 

por hús meyos que naturalmente pa- 

redão íer juftos, como o iàó todas as 

fuascoufas, os quais foraõ confefsar 

efte Gentio Chepocheca q elle efta- 

ua muyto fatisfeito do interefse que 

lhe dauão por efta yda,porem que o 

feu coração lhe dezia que tal não fi- 

zeífse porque lhe auia de cuftar a vi- 

da a elle & a todos os feus filhos. Co 

ifto fe deixou o padre ficar dentro na 

nao fem dar effeito a efta íànta obra 

que tanto defejaua. E como elle jà 

então andaua mal defpofto de febres 

Õc de camaras de íãngue, ajuntando- 

fe a ifto a melancolia,& deígofto que 

tomara, fe veyo a doéça a íènhorear 

tanto delle, que crecendocada dia 

* mais veyo a cayí na cama com faftio 

muyto grande,de que efteue muyto 

mal tratado por elpaço de quatorze 

dias,no fim dos quais conhecendo q 

. ,v- ^Perígrtnâçoes de 

a fuainfirmIdade era mortal, pedio 

queoleuafíematerra, onde logo o 

leuaraó, & o puíeraó em húa pobre 

cabana que aly fe lhe engenhou, cu- 

bertade eruas & de ramos, na qual 

efteue dezaffete dias, & fegundo me 

contaraòtres homés queleacharaô 

com elle,bem f,ikodoneceíTario,aisi 

por cuydarem algúsque agradauao 

a quem lhes parecia que lhe náo auia 

de pelar com iflo,como também,ao 

que eu cuydo, porque quis noflo Se- 

nhor moftrar nefte defemparo que 

permitioque efte feu leruo tiucífena 

terra nefta hora,quão conforme efte 

feu tranfito era aos dos outros de que 

temos por fé que agora reynãocom 

elle no Ceo. Paliados eftes dezalfete 

dias que digo,& ao que parecia,com 

aííaz pena & defconfolação íua ex- 

terior ,conhecendo elle em eíprito, & 

pela fraqueza da carne em que efta- 

ua,que a fua hora íe vinha jâ chega- 

do,fe defpidiode todos com muytas 

lagrimas, certificandolhe que eftaua 

já de caminho,pelo que lhes pedia q 

lhe rogaílèm todos a Deos pela alma 

porque tinha diífo muytanecefsida- 

de. E mandando com ifto a hu mo- 

ço que tinha cuydado delle que lhe 

fechaífea porta, porque o rumor da 

gente lhe fazia toruação, efteue aísi 

mais dous dias, fem jâ a efte temp0 

poder leuar coufa nenhua, no fiua 

dos quais, tomando hum crucifixo 

nas mãos posos olhos fitos nelle/em 

fe lhe ouuir mais que fó de quando 

em quando a modo de fufpiro, Ieíu 

da minha alma,no cabo de todo efte 

não podendo ja pronunciar palaura 

nenhum 
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ttenhiía, lhe virão os que eftauão cã 

clle fegundo todos contaraó, publi- 

carnece chorar algúas lagrimas com 

Hum impeto algum tanto mais esfor 

cado,& íempre cos olhos no crucifi- 

xo,até q de todo deu a alma a Deos, 

cjuefoy hum íabbado dous dias de 

Dezembro,do anno de '552. a me- 

ya noite,cuja morte foy aflaz fenti- 

da & chorada de todos quantos aly 

íe acharaó preíentes. 

ÇAT. am. *1 

Da maneyra de que foy enterrado 

efte defuntotrazido a Ma- 

laca, & dahj à fndia, 

Rocuradofelogo o en- 

terramento deíle bem- 

auenturado corpo, íe 

pos em ordem todo o 

neceflario o milhor q 

entaó pode fer cp forme a dilpofíçaó 

da terra em que eftauão, & ao Do-< 

mingo á tarde duas horas deípois da 

veíperao leuaraó ao lugar onde a 

coua eílaua feita, q podoria fer pou- 

co mais de hum tiro de pedra acima 

da praya,na qual foy enterrado corri 

grande íèntimento de todos, princi- 

palmente dos mais virtuoios & te- 

mentes a Deos, porem não faltarao 

.algus em quem efte fentimento íe 

não enxergou de fora,fe de dentro o 

tinhãoou não,DeoS o fabe,elle os jul- 

gue q íabe a verdade das couías, 8c 

as razoes delias,mas o q íe íoube pu- 

blicamente foy q daly a quinze dias 

efereuendo hu homem, que por Íua 
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honra não nomeyo,hua carta a dom 

Aluaro,em hum vancaó que partio 

da China para Malaca, num dos ca-' 

pitolos de la lhe diííeafsi íecamente, 

c-â morreo meftre Franciíço, mas na 

íua morre não fez milagre, & cá jaz 

enterrado nefta praya de Sanchaõ co 

os mais q nanao faíleceraó, & quan- 

do nos embora formos,o leuaremos 

fe eftiuer para iílo,porque não digaò 

os praguentos de Malaca que naó ío- 

mos Chriftaos como elles. paflados' 

defpois diftb três meies & cinco dias, 

eftando jâ a nao de verga dalto para 

partir,os Portugueíes íe forao a ter- 

ra^ mandarão abrir a coua em que 

fora enterrado o íanto defumo, com 

tenção de lhe leuarem os oílòs para 

Malaca,. íç cíliueíTem para iílo, &a- 

charãolhe o corpo todo inteyro fem 

corrupção nem falta algúa, tanto que 

nem na mortalha,nem na íobrepeliz 

que tinha veítida acharão desfeito 

nem nodoa, mas ambos tão limpos 

8c tão aluos como fe naquella hora 

os eníaboaiao, 8c com hum cheyro 

fuauifbimo, o que em todos caufou 

tamanha admiração que confundi- 

dos algus co q vião por feus olhos,de- 

rão em fy muytas bofetadas pelo que 

antes tinhão dito, & deziao publica- 

mente com muytas lagrimas, ò ma- 

lauenturados daquelles que por com 

prazerem ao diabo quileraó fer mi- 

ni ftros íeus na auexação que fe te fez 

em Malaca, fendo tu taopuro feruo 

de Deos como agora aquy vemos, 8c 

publicamente de ty confeflamos, 8c 

malauenturadosde nos que muytas 

vezes te negamos noíTas elmollas en- 

"""" OO tendendo 



tendendo quão falto eftauas do ne 

ceíTariopara fuftentaçaò da tua Tan- 

ta vida. Vafe enforcar o mundo & 

fuás mentiras, enforquece Malaca 

& fuás promeíTas,que por derradey- 

rotufó bemauenturado és o quea- 

certafte em feruires a Deos tanto de 

verdade quanto todos agora em que 

nospes, para mais confuiaõ noíTa, de 

ty confeflamos. E afsi a efte modo 

derramando muytas lagrimas, & fe- 

íindofe nos roftos lamentauão feu er- 

rp paliado, de que nofío Senhor pe- 

los rogos defte feu feruo aueria mife- 

ricordia. O fanto corpo foy metido 

em húa caixa que pela medida delle 

aiy logo íe fez,& oleuaraó :i mefma 

nao em que veyo, na qual foy ate 

Malaca num camarote do piloto,on- 

de delpois que chegou, ao outro dia 

ás dez horas o prouedor da miferi- 

cordia com toda a irmandade, & o 

Vigayro;& todos os clérigos da igre- 

ja mayor, acompanhados de toda a 

gente da terra,faluo do capitão & dos 

íèus aceitos,o foraó bufear á nao,& o 

leuaraô á irmida de noíTa Senhora do 

outeyro, q era a caía onde naquella 

terra fempre na vida fizera íua habi- 

tarão, & donde auia noue meies,& 

vinte & dous dias q fe embarcara pa- 

ra a China. Neila irmida foy enter- 

rado com muyta dor &fentimento 

de todos,& ahy efteue mais noue me 

íes,q foy de dezalTete dias de Março 

até onze do Dezembro feguinte de 

1555. Nefte dia foy defenterrado ef- 

te corpo,& metido em outra caixa q 

Diogo Pereyra lhe mandara fazer 

forrada de damafeo,cuberta porei- 
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ma com hum parvno de brocado, & 

daquy defta irmida deN.Senhora do 

outeyro foy leuado cm prociíTaó a* 

cópanhado de muyta géte nobre,ate 

o meteré em hii batel q jâ eftaua p re- 

fles, bé concertado có alcatifas ricas, 

& có toldo de l eda,no qual foy leua- 

do a húa naode hum Lopo de Lo- 

ronha q eílaua para partir para a In* 

dia,& o embarcaraó nella,& forao co 

elledous irmãos dacópanhiade le- 

íu,hum chamado Pero Dalcaçoua,# 

outro loaode Tauoracj deípois efte- 

ue no collegio de Euora,os quais o a" 

companharãoatéa India,no qual ca- 

minho,^ he de diílancia de quinhe- 

tas legoas/e viraó algus milagrese* 

uidentes, íègundo todos os que na 

nao vinhaò defpois ceftemunharáo 

em GoaaoViforrey dom Afonfode 

Noronha,dos quais me eícuío dar fe 

laçao por ferem muito notorios a to- 

da a gente, &por não gaftar o tem- 

po em efereuer o que íey que outros 

jâ elcreuerão. 

CAT. CCXVll. 

+ - \ ... ; • •>; [.<'] 'J ' 

(jomo efte fanto defunto foy deft 

emba) ca do da nao em que viera de 

Malaca, do aparato cotn q 

chegou ao cae^de Çoa. 

Nao em q hia efte fan- 

to corpo chegou a Co- 

chim a treze dias de 

Feuereyrodo annode 

1554. & porqja nefte 

tempo os ventos Noroeftes curfauao 

por 
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por moucaó tendente ao logo da co- 

fia,& a nao có todas as mais q vinhaó 

de M,ilaca em lua cóferua, por o ve- 

to ièr ponteyro,nãopodião lurdir a- 

Uante mais q fomente húa legoa ou 

duas por dia,bordejando às voltas có 

muyto trabalho, fe aflentoii por pa- 

(ÇÇcei" de todos os pilotos q o capitão 

mandaíTe recado ao collegio de São 

P-aulo deGoa,paraq os padres prouef 

fem dalgúa embarcacaô de remo cm 

qleuaílem aquelle fanto corpo, pois 

a nao não podia yr ter a Goa fenáo 

de 25. de Março por diante, q ei a o 

tépo em cj naquelle anno cabia a fo- 

mana fanta,& porq nella cclebraua a 

Igreija fagrada a memoria da paixão 

do Filho de Deos, não fe podia en- 

tão fazer eíte recebimento co a popa 

ôc aparato q todos requerião.O mel - 

mo Lopo de Loronha capitaó da 

nao quis íèr o. q leuaífe eíle recado,o 

qual íe partio logo,& chegado a Goa 

ao collegio de S.Paulo,deu conta ao 

padre meftre Belchior,Reitor vniuer 

lai naquellas partes da cópanhia de 

Jefu,& fe tornou logo para a nao. O 

padre Reitor cófultou ifto có os mais 

padres do collegio,& entre todos foy 

aííentado q 0 tnefmo padre Reitor 

folie logo em pefToa dar conta difto 

.ao Viíorrey,&lhe pedilTe hum catur 

bem elquipado,o q afsi le fez,& o Vi- 

íòrrey 1 he deu logo hú de q era capi- 

tão hum Simão Galego q então eíia- 

Uanacamamuyto doentej mas em 

feu lugar fe lhe offerecco hum deuo- 

to do lanto defunto, de q o Viíorrey 

moílrou leuar muyto goílo. O padre 

meftre Belchior com tres irmãos, ôc 
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quatro mininosorfaos dos do colle- 

gio fe embarcou no catur,& Te partio 

de Goa húa fegúda feira pelameniiá, 

ôc â quarta logo íeguinte encótroua 

naojyto da barra de Batçcalaa, com 

rnaistoutras íete q eftauáo em calma- 

ria á viíla húas das outras,fem pode- 

rem lurdir auanfe, A naoconheccdo 

o catur, porq hia enramado & com 

moftras de feftajeztãbem o mcfmo. 

Chegando o catur a bordo da nao,o 

padre Reitor com toda a maiscopa- 

nhia entrou lo^o. nella, & leuauaos 

mininosorfaos diante có capellas nas 

cabeias,& ramos nas maòs, cantado 

Gloriain exceífis DeOjV c. Ôc outras 

muy tas cantigas em louuor de Deos. 

E defpois qiodos foraó dentro,& bé 

recebidos do capitaó, ôc da mais có- 

panhia, o irmão q trazia, a ícu cargo 

efte fanto defúto tomou o padre Rei- 

tor pela mão,& có húa vella acefa o 

leuou abaixo â camara onde elle eíla- 

ua, ôc o moílrou ao padre ôc a todos 

os q vinhaó cõ elle,os quais em o ve- 

do le puferaó todos de joelhos, & co 

muitas lagrimas lhe beijaraó os peis, 

& defpois de eftarem cos olhos nelle 

hú grande eípaço,o meterão no catur 

cantandolhe o píalmo tBcncí\iclu: Vo 

vúnus Veuslfrael,a qos circumftantes 

ajudauão com não menos lagrimas 

que as dos pa4res,&defamarrado do 

bordo,onde todos ficaraó dãdo mof- 

tras da deuação q lhe tinhaó, a nao, 

com todas as fete què eftauaó à roda 

ao defamarrar do catur, lhe fizeraó 

húa efpantoíà falua de artilharia, 

de que os Gentios eftauão palmados, 

acudindo por todas as prayas a ver o 

O O 1 que 

1 A 
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6 aquillo era. Partido o catar daquy uáo mais outras dez ou doze embar 

da barra de Ancolaa, q era cinco 1c 

goàs abaixo de Batecalaa para Goa, 

chegou áquinta feyraâs onze horas 

da noite a nofla Senhora de Reban- 

dar,que he rnèya legoa de Goa,onde 

fòy deíembarcado efte corpo,& leuâ 

do â igreja,& pofto júto do altar mor, 

cõ muy tas tochas ôc cirios acelos, ôc 

o padre meftre Belchior,q já então o 

trazia a feu cargo,o mandou logo fa- 

zer a íaber ao Viíorrey, por lho elle 

afsi ter pedido, ôc mandou também 

aos padres do feu collegio que tanto 

que foflè menham o vieflem efperar 

todos ao caiz, porq atè as oito horas 

feria ahy. Defpois que o padre Rei- 

tor proueo em tudo o q lhe pareceo 

q então era neceílario, Ôc tomou hú 

pequeno de repoufo,difie Mifla muy 

to de madrugada, â qual fe ajuntou 

toda agente q ahy ao redor mora- 

ua, afsi Portuguefa como da terra. 

Kcfte té po,começado já a eíclarecer 

o dia,vieraó da cidade feis embarca- 

ções,em q vinhaó quaréta ou rinque- 

ta homésq na vida defte defunto fo- 

raó muy to feus deuotos, os quais to- 

dos trazião tochas nouas nas mãos, 

& os feus moços cirios. Eftes,entran- 

do todos na igreija,(e proftraraõ dia-» 

te da tíiba ou caixa onde elle eftaua, 

&o reuereciaraó cò myitas lagrimas, 

& quãdo olol começou a fayr, aba- 

larão para a cidade, ôc no caminho 

eftauaDiogo Pereyra em hú batel cõ 

ittuyta géte,có tochas Ôc cirios aceíos, 

q em o catur prepaífãdo por clles, fe 

proftraraõ todos cos roftos no chaõ. 

E logo atras neíia mefma ordé efta- 

caçoés,de maneyraq quãdo chegou 

ao caiz iria acópanhado de vinte em 

barcaçoés de remo,em q iriaócéto ôc 

cinquenta Portuguefes da China Sc 

de Malaca,géte toda muyto limpa Sc 

rica,& eftes, como digo todos cò to- 

. chas ôc cirios acefos, & os íeus moços, 

q íeriaó mais de trezétos, com vell*5 

grades como brandões, o qual aut°" 

rizado ôc Chriftaó aparato caulau* 

muita deuação em todos os q o vi*0' 

CAT. ICXVlll. 

Do recebimento que fe fe% t# 

Cjoa a efte janto defunto, & 

do mais que ahy focedeo. 

Hegado efte catur efl* 

que vinha efte fanto 

? corpo ao caiz da cida- 

de onde auia de dei** 

embarcar, achou 

nelle o Viíorrey que o eftaua eípe- 

rando com feu eftado de porteyros 

com maças de prata, acompanhado 

de toda a fidalguia da índia,com otf 

tra tamanha quantidade de gente do 

pouo que quatro Alcaides tinhao 

bem que fazer em preparar o cami- 

nho, Eftauão jâ aly também o ca* 

bidó da See, ôc o prouedor & irmãos 

da mifericordia,todos có luas veífa5 

& cirios brancos nas mâós, Ôc húa 

tumbacó híipãno de brocado notio 

tõ íuas franjas ôc guárnaots dcuró, 

na qual não foy k nado,porque pare- 

ceo mil-hor que íoííe na em queviô- 

-ra de Malaios padres & irmaõsdá 

compa- 
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companhia cie lèlu queeraó muytos, 

chegáraóaocatur,q já à cite tempo 

eftaua bem atracado com terra,& la- 

çando rnáo da túbáq eftaua encima 

do toldo,apareceo hú crucifixo muy- 

to deuoto, q húa grande quantidade 
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de mininos orfaós do collegio tinhao 

cuberto,& começado hú delles a en- 

toar o p[a\mo de. Benediclus Dominws 

Deus ljrael,refyòdenò todos os mais 

juntamente com húa grita de muyto 

boas falas Ôc be concertadas tão de- 

nota & efpatofa q os cabellos íe arri- 

piaraò a todos os q a ouuiraó,& as la 

grimas & folluços foraò tao gerais 

em todoacjlle innumerauel ôc Chri- 

ftão ajútaméto, q sò a vifta daquillo 

baftaua para todo o peccador fe con- 

uerter muito de verdade. Defte caiz 

abalou toda efta ^ente pofta em húa 

prociíTaò muito bécócertada,& o sa- 

to corpo hia detrás metido na túba 

em q viera de Malaca cò hú grande 

pano de brocado por cima,& alguns 

tribulos de prata q o hiaó encenando 

por ambas as partes co cheyros fua- 

uiísimos,&atúbada mifericordia hia 

diante a dcftro.De maneyraqefte en 

terrameto fe fez efte dia có tãto cufto 

ôc aparato por hóra de Deos, ôc defte 

feu feruo,q os Gentios, ôc os Mouios 

da terra metiao os dedos nas bocas 

pormoftraré o grade eípato q tinhao 

como he feu cuftume. E entrado afsi 

pela porta da cidade,foy pela rua di- 

reyta,a qual a efte tempo eftaua toda 

dalto abaixo muyto ricamcte conccr- 

tada,có muytas alcatifas ôc pãnos de 

feda,& asjanellas muyto preparadas, 

& cheyas das molheres ôc filhas de 

todos os nobres, & por baixo às por- 

tas muytas inuençoés de perfumes ôc 

cheyros fuaues.E nao fométe efta rua 

mas todas as outras por onde paífou 

atè o collegio de S.Paulo onde foy le- 

uado,eftauão defta maneyra,& ainda 

q o dia era fefta feira de Lazaro,efta- 

ua o collegio de fefta, có frontais de 

brocado em todos os alcares,&: alam 

padas,& caftiçaes,& cruzes de prata, 

ôc tudo o mais q fe via era correlpo- 

denteaifto. Chegado alsiaigreija 

fe pos em depolito júto do altar mór 

aparte do Euangelho, onde fe diíTe 

Mifla loléne cô íiú pontifical de bro- 

cado,offíciada cõ muyto boas falas, 

&có muytos inftrumentos muficos 

conformes à folenidade de tamanha 

fefta. E por fer muyto tarde,& a géte 

eftar muyto defejofa de ver o fanto 

defunto,não ouue pregarão. Acaba- 

da a Milla, fe moftrou o íanto corpo 

atodoopouo,q o reuerencioucó ai- 

faz de lagrimas,& porq a géce, como 

digo,era muyta, ôc cada hú procura- 

ua pelo ver de mais perto, o impeto, 

ôc a força da muyta géte foy de ma- 

neyra, q as grades da Capella, co fere 

muyto groíías,foraó feitas em muy- 

tos pedaços. Vendo os padres q cite 

tumulto hia crecendo cada vez mais, 

ôc q fe lhe não podia dar euafaó,tor- 

narao a cubrir a túba,dizendo q à tar 

de o veriaò mais à fua vontade,& co 

iftofe recolherão todos,poré deípois 

íe moftrou algúas vezes,& em aigúas 

delias,pelo còcurfo da gete fer muy- 

to grade,ouue muitas gritas ôc vnioes 

afsi de molheres como de crianças q 

eftiueraó a rifeo de fe afogaré.Neftc 

O O 3 meímo 
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mefmo dia á tarde chegou a efta ci- Portugal,paraq efta minha terra cóa 

~ - r ,   . r 1 ~ m í\ Qr 
dade de Goa hú Portuguez por nome 

Antonio Ferreyra caiado em Mala- 

ça,có hú prefentede peças ricas para 

o Vilòrrey,que lhe mádaua de Iapaó 

cl Rey do Bungo,com hua carca que 

dezia afsi. llluftre & de mageftade 

muyto rica íenhor Viforrey dos limi 

tes da índia,leão eípantoío nas ondas 

do mar,por força de naos& de bom- 

bardas groíTas, eu Yacataa andono 

Rey do Bungo,deFacataa,de Oman 

guche,& da terra de ambos os mares, 

Íenhor dos Reys pequenos das ilhas 

da lola,Xemenaxeque, & Miaygi- 

maa,te faço laber por efta minha car 

ta q ouuindo eu os dias paííâdos o pa 

dre I rãcilco Clienchicogim praticar 

danoua ley do criador de todas as 

couias q ás gétes de Omanguche an- 

daua pregando lhe promety em fe- 

gredo fechadp em meu coração q tor 

nãdo elleaelle meu reyno tomaria 

de fua mão o nome & a agoa do fan- 

to bautilmo jnda q a nouidade de ta 

manho abalo me puíeíle em diícor* 

dia cõ meus vaíTallos,& elleme pro* 

ir.eteo també q dandolhe Deos vida 

tornaria muyto cedo,& porq efta fua 

tardança fe eftédeo mais do q minha 

cfperança cuydaua, quis lâ mandar 

efte home a laber delle & de vo/Ta íè- 

nhoria a cauía q lhe impede a fua vin 

da.Pelo q fenhor lhe peço,q em todo 

o caio por fy & por mim lhe rogue, 

jàq os Reys da terra o não podé mã- 

dar, q íe venha logo nefta primeyra 

roouçaó, porq lua vinda a eíte meu 

reyno ferá de muito feruiço de Deos, 

& noua amizade co grande Rey de 

lua íeja em annor fixo hua fó couía,& 

osfeus vaífalloslejão frãqueadosem 

todos os portos & rios onde furgiré, 

como no voííò Coochi m onde eííais. 

E voíía fenhoria me manda em que 

por amizade íirua a feu Rey, porq o 

farey tão depreíla como a volta q o 

Sol dada menham á noite. Antonio 

Ferreyra lhe daráhúas armas cò que 

vency os Revs de Fiungaa & Xeme- 

naxeque>& vcftido nellas como o dia 

em q lhe dey batalha, obedeço por 

meu irmão mais velho a eíle iuuéci- 

uelReydo cabo do mudo fenhor dos 

tifouros do grade Portugal.Efta car- 

ta moíèrou o Viforrey dó Afonio ao 

padre Reitor meílre Bclchior.& lhe 

diíTe q qual era a caula porq íe não 

partia logo para Iapaó a effeituar híi3 

coufa de tanto feruiço de Deos,& le- 

uaua cófigo rodo o collegio de S.Pau 

lo de Goa?- O padre lhe deu muytas 

graças pela merce q lhe fazia naquil- 

lo,& lhe diíTe q pois lua fenhoria afsí 

lho aconfelhaua & mandaua,q elle íe 

hia logo fazer preftes para íe partir 

naqueila moução. Eo Viforrey lho 

louuou & lho agradeceo muyto por 

entéder que era hua coufa de muyto 

feruiço de noíTo Senhor. 

CAT. CCXIX. 

Qorno o padre mesire 'Belchiorpar 

tio da jfndia para fapao, O-a 

caiifa porque não pajjou de AJd* 

laca3 do (jne nella J oce- 

deo ndte tempo. 

ÍÍPaa- 
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'Afiados" mais quator- 

ze d ias,que foy aos dc- 

zaíTeis de Abril do an- 

no de 1554. 0 Pac^re 

reitor meftre-Bclchior 

ie parti o para Malaca cm hua nao 

crn que hia dom Antonio de Noro- 

-nha>filhode dom Garcia de Noro- 

nha Viíorrey que fora da india,a to- 

mar poffe da capitania daquella for- 

taleza, porque o Viíorrey mandaua 

prender dom Aluaro de Tayde ca- 

pitão delia, por lhe nao obedecer a 

-luas prouifoés,& por outras culpa, q 

tinha delle,das quais tenho p.or efcu- 

fado tratar aquy particularmente, 

'porque não fazem a meu propoíro. 

O nouo capitão dom Antonio che- 

gou a Malaca a cinco dias do rués de 

junho,na qual foy bem recebido & 

lcuado â igreija com procilTaò de / e 

Deum Uudamus, onàe fe dilTe MiíTa, 

&. ouue pregação. E defpois que la* 

íiío da igreija, que feria quali as on- 

ze 'horas,o licenciado Gaípar lorge, 

Ouuidor geral da índia,que hia Fazer 

efta diligencia, mandando tocar hu 

fino fez ajuntar o pouo todo, & lhe 

woftrou as prouifoés que leuaua do 

VÍÍoiceyJ& apos iíTo tirando hús a- 

pontamentos que leuaua de fera,fez 

porelksmuytas preguntas a dõ Al- 

faro,de que fe fazia termo por dous 

cícriuàes,nos quais ambos aísinauao 

corri o òuuidor ôc capitaó,em que ou 

ti? tnuyta detença. E no fim deitas 

preguntas dom Aluaro foy de^poílo 

da capitânia,& prefo, Sc toda lua fa- 

zenda confifcada, ôc o meímofe fez 

de todos os da fua parcialidade que 

-r- :: :r" ' ' 
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10 fauoreceraó na priíaó do Gamboja 

veador da fazenda,'ôc no romper das 

prouifoes.do Vilòrrey, & nos outros 

defmãchos que neíie eafo ie fizera õ, 

& tudo ifto le fez com tanto rigor st 

ta5 exceísiuo,que os twais dos homés 

fugirão para os Mouros, com que a 

fortaleza ficou taõ 16 & tão dei peja- 

da,que èfleue cm rilcode íe perder, 

fe o nouo capitão dom A ntonio não 

proueraniíi.® com muyta prudência, 

dando ;i todos perdão geral, ôc ainda 

aíiii vinhaóde muyto má vontade, 

Porque como por cauía deftes inful- 

tos,&: de outros que dom Aluaro ti- 

nha cometidos, deípuferaó Malaca 

deier cidade comoantes era,&aca« 

-mara ôc o gouemo delia foy todo 

desfeito com pregoes feos &vergo- 

nhofos, caufcvu a nouidade difto ta- 

manho espanto ôc terror em todos 

•os moradores delia,que largando,co- 

mo d'go, as cafas ôc as fazendas, íe 

paíTauao todos para os Mouros. De 

maneyra que neftas afrontas, ôc em 

outras muytas que fe fizeraõ a dom 

Aluaro,fe vio bem claro quão verda* 

deyra fh hio a profecia do padre me- 

dre Erancifco quando diíle ao Vi- 

gayro íoaó Soarez que cedo fe veria 

cércado de auexaçoés ôc de trabalhos 

na honra,na fazenda,& na vida, por- 

q quanto â fua morte, coufa he muy- 

to iabida que falleceo elle nefte rey- 

no.andandofe liurando fobre fiança, 

de algúas culpas de que foyaccufa* 

do pelos procuradores dei Rey, ôc a 

cauía da Tua morte foy hua grande 

poftema que lhe naceo no pefcoço, 

com a qual fe veyo a corrõper todo 

OO 4 por 

» 
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por dentro de tal maneyra, & com 

hum fedor tão incomportauel que 

não auia quem ouíaíTe dc chegar a 

elle. E jâ daqtiy por diante naó tra- 

tarey maisdelle, bafta que foyaíua 

morte muy to apresada,juízos íàó de 

Deos qne elle 16 entende. Eftas reuol 

tas ôc exceffos da juftiça, com que a 

terra andaua toda amotinada, foraó 

cãufaque o padre meftre Belchior 

com os mais da fua companhia não 

ptide ÍTe aquelle anno paífar a Iapao 

forno tinha determinado, pelo qual 

lhe foy forçado inuernar aquy em 

Malaca até o Abril feguinte de 1555. 

que foraó dez mefes. Neíte tempo 

continuando o Ouuidor Gàfpar lor- 

ge pelas rigurolas execuções que ca- 

da dia fazia nus & noutros,deu moti 

uo de muyto efcandalo em toda a 

terra, & não contente com iffo, con- 

íiado nas largas prouiíoés que o Vi- 

forrey lhe dera,íe quis entremeter na 

jurifdiçaó do capitão dom Antonio, 

ôc fe apoderou tanto delia que ao ca- 

pitão lhe não ficaua mais que ío o 

nome>& fer hum olheyro da fortale- 

za^ qual indaque elle o íintia muy- 

to, todauia o começou a yr pairando 

com muyto fofrimento, porem cor- 

rendo citas demafias &>folturas do 

ouuidor por mais de quatro mefes, 

em que ouue muytos defgoftos, de q 

aquy naó trato particularmente por 

fer proceífo infinito, vendo hum dia 

o dom Antonio o tempo difpofto 

para effeituar o que já danres parece 

que tinha determinado, o prendeo 

lu*ia feíla na fortaleza,onde por algús 

que já para íífo eítauão preftes, foy 

âçoes de 

metido em hua cafa, & aly, fegtindo 

íe diífe,foy dt?fpido & atado có húa 

corda de peis & de mãos, ôc defpois 

de bem açoutado, & pingado coffl 

húas torcidas de azeite,de que efteue 

para morrer,lhe lãcaraó luís grilhões 

nos peis, & huas algemas nas mãos, 

& hum colar no pelcoço, & lhe de- 

pennarão todas as barbas íem lhe fi- 

car hum sò cabello no rofto,& lhe fí- 

zeraó outras couías a efte modo, íê- 

gundo le então diffe publicamente, 

de maneyra que o pobre licenciado 

Galpar Iorge,que íe intitulaua Ouui' 

dor geral da índia,prouedor mòr dos 

defuntos & dosorfaós, veador da fa- 

zenda de Malaca & das partes do 

•Sul porei Rey noffo fenhor, foy pof 

dom Antonio tratado defta manef" 

ra,íe he verdade o que fe difle.E vin- 

da a mouçao,afsi prefo em ferros foy 

mandado â índia com hfia íea deuaf 

fa que fe tirou delle, a qual os letra-, 

dos da rolaçaó de Goa delpois anul- 

laraó,& mandaraó tirar outra de no- 

uo a Malaca,&ao dom Antonio pC' 

lo que fizera mandou o Viforrey do 

Pedro Mafcarenhas, que jà a efte 

po gouernaua o eftado da índia, vir 

prefo,para eftar ajuizo co Gafpar Ioí 

ge,& dar razão do que lhe fizera O 

qual 'dom Antonio fe veyo logo a 

índia, ondeandandoíe liurado deftc 

feito lhe mandaraó na rolação que 

dentro em tres dias contrariafíe hum 

feyo libello com que o Gafpar Iorge 

veyo contra elle, ôc porque odoifl 

Anconio naturalmente era contrario 
. • 

deftes termos judiciais de replicas Sc 

treplicas có que íe dezia qos;defetn~ 

barga- 



Wgáclorescquerião enfadar, pare-, 

ce (legundo então diíferaó os pra* 

guentos,porque eu nao o vy-, nem o 

i.e.y de cerco) que não quis gaftar em 

refpõder aolibello todos os três dias 

que lheforáô dados de cérmo, mas 

dentro de-vinte & quatro horas deu 

çó Gaípaí Iorga em parte donde nu-f 

ca mais fe leuantou, &c íegundo tam- 

bém íe difíe,com hum bom bocado 

que lhe deraõ num banquete,por on 

de eíle negocio ceíTou de todo, & o 

dom Antonio por fentertça foy foltò 

& liure,& que tornalle a leruir a íua 

capitania, para onde le pardo logo 

dalyahum més, porem chegado a 

Malaca «3c metido de poííe não du- 

íou maisnella que sósdous meies & 

meyo,nofim dos quais falleceo de 

Camaras de langue» E defta maneyra 

íè acabaraó de aueriguar todas as dif 

cordias & enfadamentos que a trifte 

Malaca ceuenaquelle tempo. 

•í 
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( oino partimos de Adalacd para 

fapaõ, & do que pajjamos ate 

chcgârmos à ilha de (Joampeyíoo. 

na Cau$enchina, do que 
tt 

..li 
nella vimos: 

r ~ ~: 
i * 

i f • • 

Hegadaacnouçaó pai 

.-rã o padre meftre Bel* 

.chior poder profeguit 

lua viagem,nos parti~ 

=?P mos de Malaca o pri- 

nieyro d,e Abril do.anrio de iÇ55* 

embarcados, eiii húa cátauelia dei 
ia 
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Rey notfoíènhor que dom António 

capitaò da fortaleza deu ao padre 

por hm prouiíàó que leuaua do VI- 

íorrty^ ■ E aos tfes dias da rioíía via* 

gera th egamos A-lula ilh a que fe d e- 

ziaPnílo piíao jà quafi na boca dõ 

eftreito de Sincãapura, onde o pilo- 

to, por-fef rtóuo naquella carreyra va 

rou enfunado na vella por cirna de 

húa reftinga de pedras, com que de 

todo eftiiiemõs perdidos lem rienhú 

remedio.pelo q fóyfOfçâdo,pór còn- 

lèlbo de todõs, yr o padte meftre 

Belchior eni húa rnárichua pedir lo- 

corro de bâtel Sc ilrtarinheyroS a hd 

Luis Dálmeidà qtrç afoij£ di»as horas 

que em hum hauio- títtiia paliado a- 

uante,& eftáua furto daly duaslegoafs 

por rcfpcito do vento que lhe era 

contrario; na qual yda & diftafícia 

de caminho 0 padre có dous irmaõs 

& eu que com elle hiamos cornemos 

aílãkdefifco & trabalho,porque co- 

mo ac tirra tod a eftailáde guerra,por 

que era do Rey do Iamana, neto q 

fora d;el Rey de Malaca muy to nof« 

fo inimigo,os feus balofo & lancharás 

que andauãoahy :d armada, nos vic* 

raó íèinp^dadrandacomfundamê- 

to'denoi abakoaremr mas permitia 

noflo Senhor qúe^não puderaõ fa- 

zer. Chegados nos ètti fírtt ao nauio 

com aiTaz. de afronça & medo, o ca- 

pitão delle nos proueo àe batel Sc 

marinheyros, no qual; -nostornamos 

à carauella cp toda a preíía poísiuei 

por lhe focorrermos â necefaidbde 

em que a deixaramos. -E chegando a 

e-lla aoòutro dia, prouue anolToSe* 

nhor que a achamos-iiure 

trabalho 
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trabalho,mas com fazer muyta agoa gor & Siao,«& atraue/Tando da barra 

pela roda de proa,que defpois fe lhe 

tpmoLi em Patane onde chegamos 

daly a fece d ias, & eu cõ outros dous 

delembarquey em terra,& fuy verei 

Rey,& darlhe h.ua carta do capitaõ 

de Malaca, o qual nos recebeo com 

rquyto gaíalhado,& lendo a carta do 

capitão,por ella entcndeo que a ten- 

ção com que aly!vinhamos,era para 

comprarmos mantimétos^ nos pro* 

nermos de alguas cpufas que não tra- 

gamos de Malaca, & profeguirmos 

noífa viagem â China, & dahy a la- 

pão, para o padre com os mais que 

Je.uaua comfígo pregarem lá a ley 

Ghrirtam a aquelles Gentios, pelo 

qual el Rey,defpois de eftar hú pou- 

co penfatiuo, forrindofe para os feus 

lhes diífe,quanco milhor fora aeftes, 

jaque fe auenturaõ a tantos- traba- 

Jhos,irem â Ghina fazcrfe ricos, que 

pregarem,patranhas a reynoâ eftra-t 

nhos, :E chamando o Xabandar que 

crtaua-defronte delle, lhe djflevrudo 

Oqueeftès homens requereíem lhe 

faze |)oramor do capitaõ de Malaca 

que mos -encomenda aquy muyto, 

■& lembrete que não mando a couia 

■mais que hua fó vez-Defpedidos nos 

■dei Rey contentes do bom gafaiha- 

do que.nelle achamos, íe entendeo 

Jogo em fe comprar tudo o neceíTa- 

rio,afsi d&imantimentos comó de to- 

do o mais de que vínhamos falros,& 

dentro de oito dias nos prouemos de 

tudo em muyta abaftança, E parti* 

dos defte porto de: Patane coaremos 

dous dias có ventos Suertes de mou* 

ção tendente áo logo da corta de Lu- 

t * 

de Cuyparayrmos demandar Pnl- 

loCambim,& dahy as ilhas de Can- 

tão,com fundamento de cfperarmo* 

ahy a conjunção da lua noua,nos (ó- 

breueyo hum temporal de ventos 

Oesludueftes (>que íaó os que-ordina- 

riamentc reynáo nerta corta ornais 

do anno) taõ tempertuofo que de to- 

do. eftiuemos perdidos;peloc]ue nos 

foy forçado arribarmos outra vez à 

corta do Malayo, & chegando a hííâ 

ilha quefe chama Pullo timão,tam- 

bém nclla corremos aflazde perigos 

3ísi de tormentas, como.dctrayçoés 

da gente da terra. Defpois de auer 

cinco dias que aquy éramos chega" 

dos}& efiarmos íem agoa nem man- 

timento algum, porque tudo tinha" 

mos alijado ao mar, prouuea noífo 

Senhor que vieraó húa menham tef 

com noíco tres naos de Portuguefes 

que vinhaoda C,undayComa vinda 

das quais nos ouuemos por remidos 

em noífos trabalhos. O padre mertre 

Belchior praticou logo cos capitaens 

delias fobre o que faria de fy, & por 

parecer de todos foy aflentado que 

mandaífe a carauella em que vinha 

para Malaca por naõ íer embarca- 

ção fufficícnte para taõ Ioga viagem 

como era daly a IapaS,o-qual fefez 

afsi,& o padre fe embarcou com hu 

Francifco 1 ofcano homem rico & 

honrado, que lhe fezoaáftoem to- 

da a viagem, &'muy ta parte do tem- 

po que ertcue na Ghiria a clle & a to- 

da a companhia que leuaua comíi- 

go. Delfa ilha de Pullo íimão nos 

zemosa vella jhua feftafeyra íete dias 

de 
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de íunhodo mefnio anno de 1555. & lhe ifto que vimoá. 

atraueftando a terra firme do reyno. 

Champaa, vellejamos ao longo da 

cofta com ventos galernos demoli- 

rão tendente,& em doze dias mais fo 

mos furgirem húa ilha que ledezia 

Pullo Chapeiloo na enfeada da Cau- 

chenchina,onde fizemos noíTa agoa- 

294. 
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Como def/a ilha de Qhampeiloofo 

mos ter a de Sanchaõ, dahy a 

Lampacau, dajje conta d edous 

cafos dej entrados que acontece- 

rão na (_ hina a duas po- 

mações deTor- 

tuguejes, 

Artidosnos defta ilha 

deChampeiloq fomos 

demandar as ilhas de 

Cãtão,& aos cinco dias 

denofla viagem prou- 

ue a noíío Senhor que chegamos a 

Sanchaó.que era a ilha onde fora en- 

terrado o padre meftre Francifco,co- 

mo atras tenho dito, ao outro dia pe - 

la menham toda a gente da frota dei* 

embarcou em terra,& nos fomos to- 

dos em prociíTaõ ao lugar do jazigo 

dofanto padre, o qual achamos já 

todo cuberto de eruas & de mato, ié 

aparecer delle mais que fos as pontas 

das cruzes de que eftaua cercado,po« 

rem logo por todos foy limpo & pre 

parado com muy ta deuação, & apos 

iíío fechado com húas grades de pao 

fortes,& por fora felhe fez mais ou- 

tra eftacada.& todo o chaó ao redor 

foy muyto limpo & apranado,& to- 

da eftaobra em roda eftaua cercada 

de muyto bõs vallos, â entrada dos 

quais eftaua húa cruz muyto alta& 

muyto fermoía. Defpois que iftu foy 

zer, & ío color de juíliça fazerem- preparado da maneyre que então 

   parecia 

da em húa muyto frefea ribeyraque 

deciado cume da ferra,por entre húa 

grande penedia júco da qual em húa 

lagea muyto alca eftaua efculpida 

húa Cruz muyto fermoía,có as qua- 

tro letras do titulo, & abaixo do pee 

obra de quatro dedos eftaua por alga 

riímo era de 1518. & húas feis letras 

que em breue deziáo Duarte Coe- 

lho. Defta ribeyra para a parte do 

Sul obra de dous tiros de befta em 

húas amores que corrião ao longo da 

praya eftauao íefTenta & dons homés 

enforcados, a fora outros muytos q 

jazião no chaó ja meyos comidos, 

coula que parecia fer feita dalgús feis 

011 íete dias, em outra aruore eftaua 

húa bandeyra grande, com húas le- 

tras Chinas que dezião,todo o nauio 

ou junco que aquy vier faça muyto 

deprefta fua agoada & vaííe logo, có 

Empoou fem tempo, fo pena de pa- 

decer porjuftiça como eftes mifera- 

Heis a quem o furor do braço da ira 

da potencia do filho do Sol abrageo. 

A qual nouidade fe não foube dar 

então nenhum entendimenco, mais 

^ue fofpeitarle que chegaria aquy al- 

gúa armada de Chins, & achan- 

do eftes coitados, roubarennos co- 

mo ordinariamente cuftumáo ia- 
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parecia q conuinha, o padre meftre 

Belchior diíle Miíía de feita, canta- 

da,cjue os mininos orfaòs & algús ho- 

més deífros no canro officiaraó com 

muyto boas falias, & com ornamen- 

tos de brocado,& com caftiçais &a~ 

lampadas de prata,em que ouuc íer- 

mao breue apropriado à folénidade 

que fe feftejaua, em que fe tratou da 

vida& trabalhos do Tanto defunto, 

& do grande zelo que fempre tiuera 

da honra de Deos, & da augmenta- 

çao da lua fanta fé,& da faluaçao das 

almas, & do fanto propoíito có que 

entrara naquelle reyno da China.on 

de noíío Senhor fora feruido de o 

chamar para a fua gloria, o qual fer- 

mão foy ouuido de todos cõ,muyta 

deua<jão,& não fem algfias lagrimas. 

Ao outro dia pela menham nos par- 

timos deita ilha de Sanchaó,& ao foi 

podo chegamos a outra ilha que eftâ 

mais adiante fcis legoas para o Norte 

chamada Lampacau, onde naquelle 

tempo os Portugueles fazião fua ve- 

niaga cos Chins, & ahy fe fez fempre 

ate o anno de 1557.que os Mandarins 

de Cantaó a requerimento dos mer» 

cadores da terra nos deraó efte porto 

de Macao onde agora fe faz,no qual 

fendo antes ilha deíerta, fizeraó os 

noíToshua nobre pouoaçaó de caías 

de tres quatro mil cruzados, & com 

igreija matriz em que ha Vigayro 8c 

beneficiados,& tem capitão &ouui- 

dor & officiais de juftiça, ôc taó con- 

fiados & feguros eftão nella com cuy 

darem que he noíTa,como fe ella efti° 

uera íítuada na mais fegura parte de 

Portugal, mas quererá noíío Senhor 

es de 

pela ína infinita bondade 8c miferi 

cordia que cila íua íeguraça feja tnaif 

certa 8c de mais dura do que íoy a de 

Liampoo, que foy outra pouoaçaò 

de Portuguefesdeque atras já fiz lar- 

ga mençaó,auante defta duzentas le- 

goas para o Norte, a qual pelo def 

mancho de hum Portuguezem muf 

to breue cfpaço de tempo foy de to- 

do deítruyda & pofta por terra, na 

qual defauetura me cu achey preíen- 

tc,& nella ouue huaineftimauel per» 

da afsi de gente como de fazenda, 

porque tinha efta pouoação tres mil 

vezinhos,deque os mil & duzentos 

eraó Porcuguefes, 8c os mais gente 

Chriftam de diuerfas nações, 8c íegu- 

do le affirmou por dito de muy tos q 

bem olabião,paíTauaotratodos Por 

tuguefes de tres contos douro,de que 

a mayor parte era em prata de lapão 

que auia dous annos que fe defcti' 

brira,& queledobraua o dinheyro 

tres & quatro vezes em qualquer fa- 

zenda que para là fe leuaua. Nefta po 

uoaçaó auia capitaó que refidia na 

terra,a fora os particulares das naos 

da carreya que hião 8c vinhaòjauia 

ouuidor,juizes, vreadores, prouedof 

mór dos defuntos & dos orfaòs, al- 

motaceis,efcriuao da camara,■quadri- 

lheyros.rendeyros,& todos os mais 

ofhcios da Republica, 8c quatro ta- 

balliaés das notas, 8c íeis do judicial, 

por cada hum dos quais officios fe 

dauade compra tres mil cruzados, 

8c outros ainda de muito mayor pr£' 

ço. Auiaaquy trezentos caiados com 

molheres Portuguefas 8c miftiçaSj 

auia dous efpritais 8c caía de miferi- 

cordia 
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cordia em que íè ddpendião cada 

anno mais de trinta mil cruzados, & 

a camara tinha féis mil de renda. De 

maneyra que fe dezia geralmente q 

era a mais nobre,rica, & abaftada po- 

Uoaçaó de quantas auia em toda a 

índia,& do feu tamanho em toda a 

Aíia,& quando os efcriuaespaffauão 

algús precatorios para Malaca, ou os 

taballiaés fazião algúasefcrituras de- 

zião, nefta muyto nobre Ôc íempre 

leal cidade de Liampoo por el Rey 

noíToíènhor. Eja que me cae agora 

tanto a propofito, não quero paíTar 

fem dar conca do como & o porque 

fe perdeoefta taó iníígne & tão rica 

pouoação,o qual foy deita maneyra. 

Auia aly hum homem hórado Ôc de 

boa geração,chamado Lançarote Pe 

reyra,natural de Pote de Lima,efte, 

dezião que dera hús mil cruzados em 

ruyns fazendas fiados a huns Chins 

homés de pouco credito, os quais fe 

lhe leuantaraõ com a fazenda, fem 

lhe mais darem o retorno delia,nem 

elle ter mais nouas delles, pelo qual, 

querendofeellefatisfazer deita per- 

da nos que lhe não tinhaó culpa, a- 

juntou para iíTo hús quinze ouvinte 

Portuguefes ocioíos ôc de ma con- 

fcienci'a,& quiçá de pior fifo, & deu 

húa noite em hua aldea daly duas le- 

goas, que fe dezia Xipatom, ôc rou- 

dou nella dez ou doze lauradores q 

ahy viuiaó, Ôc lhes tomou a todos as 

ttiolheres & os filhos, com morte de 

treze peífoas fem razão, nem caufa 

algúa jufta que para ifío tiuefle.O re- 

bate deite tamanho infulto fe deu lo- 

go ao outro dia por toda aquella co- 

A '* - * 
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marca, ôc os moradores delia fe fo- 

raó queixar diíto ao Chumbimda 

juítiça, ôc tirandofe deuaíTa do que. 

pafíaua o efereueraó por petição de 

clamor do pouo, a que elleschamão 

macalixau,ao Chaem dogouerno, q 

he o Viforrey daquelle reyno,o qual 

mandou logo hum Aitao, que he co- 

mo Almirante entre nos,com hua ar- 

mada de trezentos juncos, & oitenta 

vancoes de remo,em que hião leífen 

ta mil homes, que fe fez preítesem 

dezaflete dias, a qual armada dando 

húa menham neíta deíauenturada 

pouoaçaõ dos portuguefes, a coufa 

fòy de maneyra que certifico em ver- 

dade que não acho em mim cabedal 

nem de engenho nem de palauras 

para contar por extefo o que aly paf- 

fou,imagineo o bom entendimento, 

fomente direy como teftemunhade 

viítaqueem menos de cinco horas 

que durou efte horrendo Ôc efpanto- 

íõ caítigo da mão de Deos, Sc da po- 

tencia da fuadiuina juítiça, nãoficou 

coufa a que fe pudeíTe por nome,por- 

que tudo ficou abrafado ôc poíèo por 

terra.com morte de doze mil peffoas 

Chriftãs, em que entrarao oitocêtos 

Portuguefes, os quais fora 5 todos 

queimados viuos em trinta ôc cinco 

naos, ôc quarenta Ôc dous juncos, ôc 

em prata,piméta,fandalo,crauo,ma- 

ça, noz,Ôc outras muytas íortes de fa* 

zendas fe diíTe que fe perderão dous 

contos ôc meyo douro. E de todos 

eítes males ôc defauenturas foy caufa 

a mà conlciencia ôc pouco íiío de hií 

Portuguez cubiçofo. E d efte mal nos 

focedeo inda outro não pequeno, o 

- - nual 
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qual foyjficarmoàtao defacreditados 

na terra,que nao auia quem nos c 

íèfle ver,dizédo que éramos nós 

demonios em carne humana, gera- 

dos por maldição da ira.de. Deos pa- 

ra caftigo de peccadores. E iílo acó- 

teceo no anno do 1541. gouernando 

o citado da índia Martim Afonío 

de So.ula,& fendo capitaò de Malaca. 

Ruy Vaz Pereyra Marramaque.Lo- 

go dahy a dons annos, querendo os 

Portuguefes tôrnar a fa/er fua habi-' 

taçaó em outro porto que fe chama- 

tia Chincheo no mefmo reyno da 

China cé legoas abaixo defte de Liã- 

poo, para terem nelle (eus tratos & 

Mercancias, os mercadores da terra 

pelo muyto proueito que diflo lhes- 

vinha, acabaraõ cos Mandarins, por 

peitas muyto groííàs que por iílo 

lhes deraõ, que diísimuladamente o 

confentiíTeni. Aquy correo o nego- 

cio do trato entre nos &os da terra 

quietamente por têpo de quaíl dous 

annos &meyo pouco mais ou me- 

nos,até que de Malaca por manda- 

do de Simão de Mello capitaó da 

fortaleza veyoahy ter outro quaíi da 

mefmaeftofa do Lançarote Pereyra 

que fe chamaua Aires Botelho de 

5oufa,o qual trazia prouifaó do capi- 

tão Simão de Mello para fer capitão 

mor daqlle porto Chincheo^ & pro- 

tiedor dos defuntos, o qual, fegundo 

ie dezia, vinha tão deíejofo de ièr ri- 

co,que lheallacauão q lançaua mão 

por tudo lem ter refpeito a coufaal- 

.giia. Nefte feu tempo acertou de vir 

aly ter hum eftrangeyro Armênio de 

nação, o qual de todos era julgado 

por muyto bor.i Chriftão. Tinha e£ 

te homem de feu como dez ou doze 

mil cruzados, & por ler eftrangeyro 

& ChriíHo como nos, fe tirou de hu 

junco, de*Mouros em que vinha,& íe 

paííòu para htia nao de hum Portu- 

guez por nome Luis dje Montario- 

yo, & auendo jâobra de feis ou ícce 

mefesque viuiaaquy entrenós paci- 

fícamente, fáuorécido rScagaíalhado 

de todos,por fer^como digo, muyco- 

bom homem,& bom Ghriftão, veyo 

a adoecer de. febres deque morreo, 

& fazendo teftamento declamou que 

era calado,& que tinha fua rnolher & 

feus filhos em hum lugar da Armê- 

nia que (e dezia Gaborem,& que dos 

doze mil cruzados que.tinha de feu 

deixaua á fama miíericordia de Ma- 

laca dons mil,com certas declarações 

de miílãs poríua alma, ôc o mais pe- 

dia ao prouedor & irmãos da cafa q 

otiuefiemem depofito em feu po- 

der até o fazerem entregar a feus fi* 

lhos,a quem mandaua que fe deííe,#' 

fendo cafo q feus filhos foíTem mor- 

tos, deixaua a mifericordia por fua 

herdeyra vniuerfal. Logo como efte 

Chriílaõ foy enterrado, o Aires Bo- 

telho de Soufa prouedor dos defun- 

tos lhe arrecadou toda a fazéda, íem 

fazer inuentayro,nem outra algúa di 

ligencia, dizendo que era neceílario 

mandarenfe requerer os herdeyros 

lâ na Armênia onde eftauao, que era 

daly mais de duas mil legoas a ver le 

tinhão algús embargos, para ferem 

ouuidos de (lia juftiça. Nefte mefmo 

tempo vieraò também aly ter dous 

mercadores Chins, que trazião tres, 

mil 
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mil cruzados em feda, peçais de da- com tamanho odio & fúria,que logo 

mafco, porcellanas, & almizcre, os 

quais (e deuiào ao Armenro defúto. 

Hftes arrecadou também o prouedor 

& juntamente com iíío,dizendo que 

toda a mais fazenda que ficaua aos 

Chins,era também do Armênio de- 

funto,dizem que lhes tomou híís oito 

mil cruzados,. & lhes diííe q foíTem 

a Goa requerer lua juftiça perante o 

prouedor mòr,porque ellenaopodia 

deixar de fazer o que fazia, porq era 

obrigado a iflo por razão de íeuoffi- 

cio. De maneyra que para não gan 

ftar muytas razoes em contar o que 

fobre iííro fe paífou,os dous mercado 

res fetornaraó para fuás caías fem le-* 

Uarem nenhua couía do que trouxe- 

rão, onde fe forão logo ambos com 

molheres & filhos lançar aos peis do 

Chaem(& lhe relatarão por hua pe- 

tição todo efte cafo como paílaua,& 

lhe diíleraó mais que éramos nos 

gente fem temor nenhum da juítiça 

deDeos. O Chaem querendo logo 

latisfazer a eftes mercadores, & a ou- 

tros que ja também antes difto fe lhe 

queixaraó de nós,mandou apregoar 

que nenhua pefíoa nos communicaí- 

íe daly por diante fo pena de morte. 

E como ifto foy cauía de totaliísi- 

tnaméte fe nos íecar tudo, a falta dos 

mantimentos veyo entre nos a fer ta- 

manha, que o que antes íe compraua 

por hum vintém, le não achaua dei- 

pois por hú cruzado, pelo q foy ne- 

ceffario yrfe bufear por algúas aldeãs 

q eítauão ahy ao redor, íbbre que ou 

vie grandes delmachos, donde naceo 

aleuantarfe a terra toda contra nos 

dahy a dezafieis dias veyo hua arma 

da de cento & vinte juncos muyto 

grandes,a qual por nofTos peccado? 

nos tratou de tal maneyra que de tre 

zenaos q eíhuao no porto, nenhua 

ficou que não foffe queimada, & de 

quinhentos Portuguefcs que na ter- 

ra auia fós trinta eícaparão fem cou- 

ía que valefie hum fó real. Afsi que 

deites dous triíles fucceííosq tenho 

contado,venho a inferir, que parece 

que as noffas couías que agora cor- 

rem na China, & a quietação & con- 

fiança com que tratamos com ella,a- 

uendo queeílas pazes que ella tem 

com noíco íàó firmes ôc leguras,não 

durarão mais que em quanto noífos 

peccados não ordenarem que aja al- 

gum motiuocomoos paflados para 

íe ella aleuantar contra nòs, o qual 

noífo Senhor não permitta pela fua 

infinita miíèricordia.. Agora tornan- 

do ao propoíito de que me apartey. 

Chegados nos ao porto de Lampa- 

cau como atras dezia, (urgimos nelle 

com todas as tres naos em que vie- 

ramos>& defpois de nos não tardou 

muyto q não vieíTem furgir no mef« 

mo porto outras cinco naos, E porq 

as fazendas da terra nao corrião en- 

tão como antes cuftumauão, náo ou- 

uenaquella moucão não algúa q fol- 

ie para íapaó, pelo que foy forçado 

inuernarmos oucro anno aquy ne- 

ftepprto, com determinação de no 

Mayo íeguinte, que era daly a dez 

meies, feguirmos noííaviagem como 

leuauamos determinado. 

CAP. 
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CAT. CCXXI!- 

T)e buas nouas que vierao a csla 

ilha de hum ejtranho cafo que 

aconteceo feia terra 

dentro. 

rS5p|n Ktendedoo padre me 

IkêWjF fl re Relchior alie iá 

i$5 

W±L 
m 

flre Belchior que ja a< 

quelle armo não podia 

paííara Iapaó,atsi por 

ler gaftada a monção, 

como por outros algús inconvenien- 

tes que paraiílo auia, ordenou logo 

fazer em terra hum recolhimento 

em que fe agaíalhaííè com a mais cô- 

panhia que leuaua comfigo, & tam- 

bém hum modo de igreija cm que 

íc pudefiem celebrar oí otficios diui- 
[ . 

nos,& frequentarenfe os Sacramen- 

tos neceflarios á íaluação dos homés, 

o que logo íe pos por obra. E nefte 

tempo que aquy eíliuemos não efti- 

ucrão ociofos o padre mcítre Bel- 

chior, nem os da lua companhia, an- 

tes não deixarão íepre de fazer frui- 

to nas almas, aísi com a tnuyta fre- 

quentação que íempre ouue das con- 

fíííoes,como com foltar dous Portu- 

guefes que auia cinco annos qcfta- 

uão prefos na cadea da cidade de 

Cantão, cujafolcura cuftou mais de 

dous mil & quinhentos cruzados,que 

fe tirarão de efmolas pelos fieis Chri- 

ftãos. E auendo jà féis meies & meyo 

que aquy eftauamos, aos dezanoue 

dias do mes de Feuereyro do anuo 

de 1556. veyo noua certa a efta cida- 

de de Cantão,q aos cres dias do mef- 

nno mes & anno Te foneitera a pro- 

uincia de Sanfy, por efta maneyra. 

Noprimeyro dia de. Feuereyro tre- 

meo a terra das onze horas da noite- 

ate a hua,& ao outro logo fcguinte, 
' O u 

da meya noite ate as duas horas, & 

ao outro da húa acèas tres,com hum 

grande & efpantoíifsimo eftrondo de 

cu.rilcos,&: tempeítade,& arrebentai 

do toda a terra cm borbolhoens da- 

goa que do centro delia parecia que 

vinha feruendo, íe íouerteo iupita- 

mente diílancia de feííenta legoas 

em roda,fem de toda a gente íe íal- 

uar mais que íó hum minino de fete 

annos,que por efpanto íe leuou ael 

Rey da China. A qual noua quando 

chegou aridade de Cantão, caufoii1 

cm todos os moradores delia hum 

grandifsimo temor & efpanto. £a- 

uendo os noífos por impofsiuel ler 

ifto verdade, fe determinarão huns 

quatorze de íeííenta que então ahy 

nos achamos de o y.r ver,& logo o pui 

feraõpor obra,os quais quando tor-> 

naraõ,affirmaraó a noua por muyco 

certa,& fe tirou diíTo hum eftromen- 

to publico de quatorze teílemunhas 

de viíta todas contefi:es,& todos Por- 

tuguefes,o qual eílromento Francif- 

co Tofcnno mandou a cfte reyno a 

el Rey dom íoaó o terceyro que íãn- 

ta gloria aja,por hum clérigo por no 

me Diogo Reinei, que foy hum dos 

quatorze que o viraó,pelo qual cafo 

le fizeraó nefta cidade de Cantão etn 

todoopouo eftranhos modos de pe- 

nitencia, & ainda que eraó Gentios, 

nos confundirão,a todos os que o vi- 

mos com lermos Chriftãos, porque 

no pri- 
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no primeyro dia q a noua chegou, íé 

deraó âs duas horas deípois do meyo 

dia pregoes por todas as ruas princi- 

pais da cidade,q féis homes a caualo 

cubertos de veftiduras mtiyto cópri- 

das de dò có aíTaz trifte & lamctauel 

fom lãçauãojdizédo, ò gétes miíera- 

Ueis q cótinuamente oííendeis o Se- 

nhor, ouuy ouuy o trifte caio degra- 

Dedor &fentimento q no bramido 

chorofo de nofias vozes agora ouui- 

reis. Sabey qpor peccados de todos 

nòs outros brãdio Deos a efpadada 

fua diuina juftiça fobre o pouo de 

Cuy & Sanfy,fouertendo cò agoa & 

fogo & curifcos do ceo toda a prouin 

cia do feu anchacillado fé delia fe íal- 

Uar mais q hum fó minino q fe leuou 

ao filho do Sol. E dandofe com ifto 

ires pãeadas em hú fino, toda a gente 

fe proílraua por terra dizêdo co hua 

horrédifsima grita xipatoo varocay, 

q quer dizer,jullo he Deos no q faz. 

H recolhendofe logo todo o pouo a 

faas cafas, a cidade efteue cinco dias 

taódefertaq peííoaviua nao apare- 

cia por ella,de q todos os Portugue- 

ses que nos aly achamos andauamos 

como pafmados, porq é nenhúa ma 

fe via peífoa có que fe pudeííe fallar. 

Paliado efte termo dos cinco dias, o 

Chaem cos Anchacys do gouerno,& 

có toda a géte do pouo (digo homes 

íomête,porq as molheres té elles pa- 

ia fy q não faó capazes de Deos as 

ouuir pela defobediencia do primey 

ro peccado q Eua cometeo) rodeado 

có húa efpantofaprociífaó as princi- 

pais ruas de toda a cidade, com cla- 

mores q rompiao o ceo,diziao os íeus 

facerdotes, que feriao mais de cinco 

miljó admirauel, & piadoiò Senhor, 

nao nos tomes cota de noíías malda- 

des,porq ficaremos mudos diante dc 

ty,a q todo o pouo có outra elpanto- 

fã grita refpondia, xaputey danacoo 

íãnaragy paleu, que quer dizer, con- 

feríamos Senhor noílòs erros diante 

de ty.Eaísi profeguindo por feus cia 

mores chegaraó a híí fumptuolo té* 

pio que fe dezia Nacapirau.q elles té 

por Raynha dos ceos,como eu atras 

diíTealgúasvezes. E daquy foraó o 

outro dia a outro por nome Vzague 

nabor deos da juftiça; & por efta ma- 

neyracótinuaraó quatorze dias, nos 

quais íc fizeraó geralmente muytas 

eímolas,& íe lòjtaraõ muytos prefos, 

& le fizeraó muytos facrificios de fu-, 

moscheyroíos de aguila & beijoim, 

& algús outros de langue, cm que íe 

degolaraó muytas vacas veados, «3c 

porcos,q por cfmola fe deraó aos po- 

bres. E aísi em todo o mais tepo que 

aquy eftiuemos,q feriao quafi tres me 

ícs,fe continuaraó outras muytas o- 

bras pias de niuyto cufto,q fe ajuda-j 

das da Fé de Chrifto fe fizeraó pora-j 

mor delle,creyo que lhe foraó muy-. 

to aceitas. Affirmoufe també porge* 

ral dito de todos,q neftes tres dias em 

que ifto acóteceo em Sanfy, chouera 

íempre fangue na cidade do Pequim 

onde el Rey da China então felidia, 

pela qual caufa a mayor parte del- 

ia fe defpejou, & elle fugio para o 

Nanquim,onde também fe diíle que 

mandara fazer muy to grades eímol- 

las, & libertar infinidade de prelos, 

no qual coto permitio Deos q forao 

P p hus 
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bus cinco portuguefesque auia mais gaa.E porq as agulhas aquy nefte eli- 

de vinte annosque efíauão prefosna 

cidade de Pocafler,os quais aquy em 

CantaOjOnde vieraò ternos cótaraó 

muy to grandes coufas,entre as quais 

nos affirmaraó q paíTaraó as efmol- 

las q el Rey fez por efte caio,de feif- 

cecos mil cruzados,a fora téplos muy 

to fumptuofos q edificou para apla- 

car a ira de Deos, em q entrou hu q 

fe fez neffca cidade por nome Hifati- 

eaújámor de Deos, caia muy to fum- 

ptuofa &de grande mageftade. 

QA9. C&XIIL 

(jonío chegamos ao reyno do Emi* 

go, &■ do que lapajfamos com 

el "Rey. 

Hegada a monção em 

q podíamos fazer nof- 

n \<mm í? aiaff "T°- pammos 

delta ilha Lapacau aos 

li===r ■ ■ y. de Mayo do ano de 

1556. embarcados em nua nao de q 

era capitão & fenhorio dó Francifco 

.Mafcraenhasdalcunhao palha, q a- 

quelle anno ahy refidira por capitão 

mórj& cotinuando pornoíTa derrota 

por tcpo de quatorze dias, ouuemoS 

vifta das primeyras ilhas q eftao em 

altura dc 35. grãos, q por graduaçaò 

demoraõ a Loesnoroefte da de Ta- 

nixumaa, o piloto então conhecédo 

a mâ nauegação que leuaua,fe fez na 

volta do Suduefte a demandar a pó- 

ta da ferra de Minatoo. E aferrada 

acofta de Tanoraa; vcllejamos íèm- 

pre ao logo delia até o porto de JFiu- 

ma nordeftearaó, & as agoas corriao 

ao Norte,perdeo o piloto toda a el- 

timatiuadanauegação,de maneyra, 

q jâ quando conheceo feu erro, inda 

que por natureza marinhatica o nao 

queria confeflar,tínhamos efcorrido 

o porto para onde hiamos íeífcnta 

legoas abaixo, pelo qual com afíaz 

de trabalho,por nos ficarem os vétos 

ponteyros,o tornamos a tomar daly 

a quinze dias,& com bem de enfada- 

mento, 8c rifco de nofías fazendas & 

vidas, porq toda aquella corta eftaua 

leuantada contra o Rey doBungo 

noífo amigo,& còtra os habitadores 

delia por ferem muyto amigos da 

leydo Senhor q os noílòs padres la 

denuncião. Surtos nos pela mifericor 

dia de Deos na bahia da cidade Fu- 

cheo de que jà atras fiz menção muy- 

tas vezes, q he a metropoly do reyno 

doBungo, & onde agora florecea 

principal Chriftandade de todo o ía- 

paõ,íe aífentou,por parecer dos mais 

que foíle eu à fortaleza de Ofquy» 

onde tiuemos por nouas que el Rey 

então eftaua, & ainda que eu algum 

tanto arreceaua efta ida,porque a ter 

raa efte tépo eftaua aleuantada, to- 

dauia me foy forçado aceitala, por 

mo pedirem todos geralmente com 

muyta efficacia, 8c fazendome logo 

preftes com mais quatro cópanhey- 

ros que leuey comigo,defpois q rece- 

by hum prefente q dom Francifco 

capitão da nao mandaua a el Rey q 

valeria quinhentos cruzados,me par- 

tydanao,& delébarcãdo no caizda 

cidade me fuy a cala do Quanfio an- 

1 dono 



áoníf almiíate do mar, &'capitão dc 

'Cana fama,o qual me recebeo có mo> 

ftvas de muyto gafalhado,q algú tan- 

to nie delaliupu do reccya qieuaua. 

£ dadoíhe eu cota doa q^hiay lhe pc-. 

•dv ^'me mádafíe prouer de\cauai los 

^gfnte q me lcuafíe onde el Rey eí> 

taua, o q clle logo fez muito mais lar-» • 

gUttretedòqlhe eu pedia.Pártido eti 

da cidade, cheguey o outro dia asno* 

defloras a hú lugar q le dezia Fingau v 

^fetia hú quarto de legoa da forta- 

leza déOfquy,donde por híí dos la- 

pões'qieuaua comigo mandey dizer 

ao Oíquim dono capitão deila como 

eu era aly chegado, & que traziahtia 

embaixada do Viíorrey da Indiapa.* 

ra fua altez^ pelo que lhe pedia me 

Ttiandafle dizer quando queria qlhe 

'fallaiíè; a q me clle refpondeo Logo 

-por hú (eu filho,q a minha vinda co 

a de todos os meus cópanheyros fof- 

íe muyto boa,& q jâtinhâ mandado 

recado a el Rey à ilha do Xeque pa- 

ra onde fora ante menham có muy ta 

'gente a matar híí grade peixe, a que 

;íe não fabia o nome, q. do centro do 

mar aly viera ter com outra grande 

íoma de peixes pequenç>s,& que pelo 

ter cercadojá num cfteyro lhe pare- 

cia *q não poderia vir fenao de noite, 

?tfias q do que fua alteza lhe rcfpon- 

«tíeííe me mandaria logo recado, m^s 

*cj entre3 tant-odeícançaíTe noutras ca- 

ías milhore» em q mcmãdaiaaapou- 

renCa;í,ônrde;ieria prouido dé tudo b 

'neceflario, porque toda aquella ter- 

ra era tanto dei Rey d* Portugal co- 

mino Malaca, Cochim, âd.Goao E Hú 

homem feu quejâ vinha para iílo> 
1 # **"• 
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nosagafalhoulògõ.em hum pagode 

que ie dezia Amidamxoo, onde dos 

bonzos délie fomos banqueteados 

efplendidamente. Ll Rey tanto que 

téue auiíb de eu íèr cliegado,defpidio 

logo (daquella i-lha onde eftaua no 

cerco daquelle grande peixe, tres fu- 

cieesde rémo, & nellás hum leu ca- 

ro ar ey to muyto íeupriuado que fe 

«hamfVUA.Qrç.randono, o qualjâío- 

:bo)a tarde;àegou ao lugar onde eu 

eftaua,& indo logo ter comigo, def-. 

-pois-que por palaura me difle o aq 

el Rey o mandara,tirou do feyo húa 

carta beijãdoacom as cerimo- 

nias,& eortefias q entre, elles fe cuftu* 

mãoyma.dí;M,a qual dezia afsi. Eílã- 

dó eu agora occupado num trabalho 

■de muyto meu goílo foubc da .cya, 

boa chfcgada a eífe lugar onde eíte-6 

com mais cópanheyros que .vem 

comtigoi.de q tiue tamanho conten- 

-ta m é t© q? te ce.t ti fico q í e n ao .tivera ju 

radode me não yr daquy a&é não 

. macár hú grade peixe q tenho ç.er>ca- 

:do,q muyco. depreíía por minha per- 

doa te fora logo b.ufcar,pelp çj.te íogo 

ícomo bò amigo queja que póreíè^ 

Lcauía nãopoílò y r,venhas tu logonef 

íá.embarcaçaò q te Lvmãdo,porq cp 

-tuvires, & eu matar eíte pçixe ierjfc 

meu gofto perfeito. Vedo eu efta çaj> 

.ia,me,embarquéy,logo com todosos 

- meus cópanhey ro3 ri& funee eiti que 

vinhia o Óretandono,& os moços c5 

. o prefente nas outras du^s. £ por fe- 

; íern codas muyto ligeyras & bçm cC- 

quipadas em pouco mais de húa hora 

fomos na ilha que eftaua dalv duas ic 

goas.&meya.E chegamos a tlia a te- 
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po q el Rey co mais de duzentos ho« balea, atribuindo a ellc fó d cjHfcd* 

mes todos có fuás fífgas andauãoem 

bateiâ tras húa grande balea que nà 

volta de hú grandifsimo cardume de 

peixe viera aly ter, o qual nome de 

balea, & o meímo peixe em fy foy 

então entre elles muyto nouo & muy 

to eftranho;porq nunca tinhaó vifto 

outra tal naquellá terra. Defpoisq foy 

mòrta, & trazida fora â praya, foy o 

prazer dei Rey tamanho,q a todos 

os pefcadores q aly fe acharaó, liber- 

tou de hu certo tributo q antes paga- 

uão,&lhes deu només noúos de ho- 

mens nobres,& a algus fidalgos q aly 

eflauão aceytos a ellc acrecentou os 

ordenados q tinlião, & aos guefos, q 

faõ como moços da camara, madou 

dar mil taeis de prata, & a mim me 

recebeo com aboca muy to cheya dé 

rifo,& me pregútou miudaméte por 

muytas particularidades, a q; eu ref- 

pondy acrecentãdo em muytas cou- 

ías q me pregútaua, por rne parecer 

q era afsi neceílario a reputação da 

nação Portuguefa,& à conta em q até 

então naquella terra nos tinhão,por- 

q todos então tinháo para ly q fó o 

Rey de Portugal era o q có verdade 

fe podia chamar monarca do mudo, 

afsi era terras, como em poder & ti- 

fouro,& pór efta caufa fe faz naquel- 

la terra tanto cafo da noffa amizade. 
• # • t • 

Acabado ifto,íe partio logo defta i- 

lha dò Xeque paraOíquy,& chegou 

a fua cáía já com hua hora de noite, 

onde-foy recebido de todos os feus 

coto fríuyta fefta & regozijo ao feu 

rnodo;& lhe deraô os parabésde tão 

honroíõ feito como fora o daquella 

outros fizeraò, que eíle perjudicial vi" 

cio da adulação he ta,ó natural das 

cortes & das cafas dos príncipes, que 

até entre o barbarifmo da gentilida- 

de lhe não faltou feu lugar.Deípidii** 

do enção el Rey toda a gente que o 

acompanhara, ceou recolhido com 

fua rnolher & íeus filhcs,& não quis 

que homem nenhum por então o fer 

uiííe, porque o banquete era â conta 

daRayriha, porem aly nos mandou 

chamar a todos cinco a caía de hum 

íeu tifoureyro onde jâ eftauamosa- 

pofentados & nos rogou q por amor 

delle quifeííemos perante eíle comer 

com a mão, aísi como fazíamos ena 

nofla terra,porquefolgariaa Raynba 

de nos ver. E mandãdonos logo pre- 

parar a meia muy to abàftada dfei* 

guarias muyto limpas & bem guifa- 

das, & feruida por molheres muyto 

férmofas, fios nos entregamos todos 

no q nos puiihaó diante bem á nofía 

vontade,porem os ditos -ôc galanta- 

rias q as damas nosdéziãa,& as zom- 

rbariasque fazião de nòs quando nos 

sfiraó comer com a mão, for ao de 

iihuyto mòr gorto para el Rey ôc pa- 

-ra a Raynha q quantos autos lhe pi' 

(deraó representar, porq como toda 

efta gétecuftuma a comer .com dou5 

ípaos, como já pòr vezes tenhoditç» 

té por muyto grãde çugida^e fatela 

com a maõ como nos cuftumamos* 

Então hua filfea dei íi 

-quatorze are quinze annos & muytP 

-fermofa,pedió.liceçaa fua mãy para 

húa certaTafça q feis ou íêçe queriap 

r i * a i • . . • « *"• r . .  



&a"Raynha com confentimento dei 

Rey lha concedeo, Entrando então 

cilaspara dentro de outra caía ie de- 

tiueraò hum pequeno eípaÇ'o,-& as q 

ficaraò fora íê defenfadaraó entre tã- 

to bc i nofla cufta com muytas gra* 

<$as ôc zombarias de q todos eftaua-. 

mos bé corridos,ao menos os quatro, 

por ferem mais noueis & não enten- 

derem a lingoa,porq eu jâ em 1 ani- 

Xumaa tinha vifto outra farça q le te- 

Uecom Portuguefes femeRiante ael- 

ía, & por algúas vezes as tinha vifto 

també noutras partes. Eftando nòs 

no meyo defta afronta, poré fofredo 

já milhor a zombaria pelo gofto que 

viamos q cl Rey ôc a Raynha tinhao 

delia, íahio de détro a princeía muy- 

to fermoía em trajo de mercador,có 

lium trepado de chaparia douro na 

cinta,ôc tudo o mais muyto apropria- 

do ao que repréfentaua, ôc pondoie 

de joelhos diante dei Rey feu pay co 

o acatamento deuido lhe dille. Po- 

derofo Rey ôc fenhor,ainda queeffce 

meu atreuimento feja digno de gra- 

de caftigo pela defigualdade q Deos 

tjuis que ouuefíe entre voíTa alteza Ôc 

minha baixeza, a necefsidade em que 

me vejo me faz não pòr diante efte 

•inconueniente de que me pudera te? 

mer, porq como eu íouja velho, & 

tenho muy tos filhos de quatro mo- 

Iheres com que fuy cafado,& em mi- 

nha quantidade muyto pobre, defe- 

jandocomò^ay quefou de os dei? 

xar emparados, pedy por meus ami- 

gos q me ajudaííem com íeus empre- 

ftimos,q algus me concederão, & fa- 

zendo eu emprego púa certa fazeda 
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qpor meuspeccadosnãopudevéder 

em todo Iapaõ,determiney de a tro- 

car por qualquer couía q me deíTem 

por ella. E queixadome eu diftoaal- 

gíis meus amigos no Miacoo donde 

venho,me cernficaraó q 16 voíTa alte 

za me podia agora nifto ler bó, peloq 

íènhor lhe peço q auendo relpeito a 

eftas cãs, ôc aéfta velhice, ôc a ter eu 

muytos filhos ôc muyta pobreza, me 

queira valer em meu deféparo, porcj 

niíto q lhe peço a mim fará grade el- 

mola, & aos Chéchicos q agora vie- 

rap nefta nao grjsde merce, porq efta. 

minha mercadaria lhe arma a elles 

mais q a outré ninguépda grade alei 

jao em q fe ve cótinuamèce.Em quã- 

to durou efta pratica^! Rey ôc a Ray 

nha íe não podiaó ter co riío vedo q 

aquelle mercador taô velho, cõ tãtas 

cãs,tatos filhos, Ôc tanta neceísidade, 

era a princcfa íua filha muito moça 

ôc muito fecmofa.El Rey cò tudo de- 

tendo o riío hu pouco,lhe reípondeo 

co muyta grauidade q mãdaífe tra- 

zer a moftra da fazédaq trazia, &q 

fefoíTe couía q nos armaííe, elle nos 

rogaria que lha compraiTemos,a que 

ella fazendo húagráde milura/e tor- 

nou a recolher para dentro, Nos até 

então eftauamos tão embaraçados 

co q viamos q não fabiamos determi- 

nar o que feria. As molheres que iefc 

tauão na cafa, q ferião mais de feíTen* 

ta,iem auer aly outro homem mais 

q nos os.cinco companheyros fomea 

te, íe começarao a confranger todas, 

& acotouelarfe húas com as outras,ôc 

fazer entre fy algum rumor com 

hum rifo baixo & calado, poré quie- 

~ ~ p p j tandofe 
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tandofelogo efte,o mercador tornou 

afayrdedentro comas moftras da 

fazenda, as quais ti^ziaó íeis moças 

muyto ícrnioías & muyto ricamen- 

te veftidas, cm trajos de homés mer- 

cadores,com feus treçados & adagas 

douro na cinta, & de afpeitosgraues 

& autorizados,porque todas eraó fi- 

lhas dos principais íenhores do rey- 

noq a princefa eícolhera para a aju- 

darem nefta farça que quiz reprefen- 

tarael Rey & á Raynha. Eftas féis 

trazião aos hombros cada hum íeu 

cnuoltorio de tafetá verde, & fingin- 

do todos feis ferem filhos daquelle 

mercador, vinhaó paífando húa dã- 

ça ao feu modo muyto bem concer- 

tada,ao íom de duas arpas & húa vio- 

la darco,& de quando em quãdo de- 

zião em trouas com falas muyto fua 

ues & muyto para folgar de ouuir:al- 

to & rico Senhor da riqueza por que 

és te lembra da noílã pobreza.Somos 

miferaueis em terra éftrangeyra,deí- 

prezados da gente por noíTa orfinda- 

de,cò deíprezos & grandes afrontas, 

pelo q Senhor te pedimos q por quê 

és te lembres da noííà pobreza. E aísi 

a efte modo,q na íua lingoa eraó tro« 

uas muyto bé feitas,difleraó mais ou* 

tras duas ou tres,repitindo fempre no 

fim de cada húa delias, por quem és 

te lembra da nofía pobreza. Acaba- 

da a dança & a munca/e puferaò to- 

dos de joelhos diante dei Rey, & def 

pois que o mercador Com outra pra- 

tica muyto bem cócertada lhe deu as 

graças da merce que lhe queria fa- 

zer de lhe fazer vender aquella fazé- 

da, os feys deíimburiíharaõ os em 

tçoes de 

uoltorios q traziaó, & deixaraó cayí 

na cafa hua gralide forna de braços 

depaocomoos que câ fe offerecem 

a fanto Amaro, dizendo o mercador 

com muyta graça & compalauraí 

muyto difcretas,que pois a natureza 

por noííos peccados nos fojeitaraa 

nos outros a miferia tão çuja q necef- 

fariamente as noflas mãos auiaõ fem* 

pre de andar fedendo ao peixe, ou a 

carne, ou ao mais que comíamos co 

ellas,nos armaua muito aquella mer 

cadaria, porque em quato nos feruif- 

fem húas mãos fe lauarião as outras. 

A qual couía el Rey & a Raynha fe- 

ftejaraó com muito rifo,& nós todos 

cinco eftauamos taó corridos, q en- 

tendédooel Rey nos pedio muytos 

perdoes dizédo,q porq a princefa fua 

filha vifle quamanho bê ellequeria 

aos Portuguefes lhe dera aquelle pe- 

queno de paííatépo,de q nos fométe 

como irmãos feus foramos participa- 

tes. A q nos reípondemos q Deos nof 

ío Senhor pagaflé por nos a íua alte- 

za aquella honra & merce que nos 

fazia, q nos cófeílauamos por muyto 

grãde, &afsi o publicaríamos por to- 

do o mundo em quanto viueífemos. 

O q elíe & a Raynha & a princefa vc 

ftida ainda é trajos dfc mercador nos 

agradecerão có muytas palauras ao 

feu modo»E a princefanos diíTe,poi* 

fe o voíTo Deos mè quifeíTe tomar 

por fua criada,ainda lhe eu faria oli* 

tras farças muyto mijhores ât dé 

mais íêu gofto que eíkj mas eu con- 

fio que elle fe não efqueça de myrn» 

A que nos todos poftos de joelhos,St 

bcijadolhe o queimáo q tinha veftido 

xeípon- 
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refporidemos queafsi oefperaiiamos 

nelle,& que fazendole ella Ghriílam 

a auiamos de ver Raynha< de Portu- 

gal,^ que a Raynha fua imy: & ci- 

la íc turao muyto, £ de 

pou então dei Rey nos torriamosà 

caía onde eítauamos apolentados, & 

como foy mènham nos mandou lo- 

go«ehamar, 6c fe informou miuda- 

mente da vinda dos padres, da ten- 

ção do Viforrey^da carta,da nao.das 

mercadarias cjue trazia, & de outras 

muytas particularidades em que fe 

gaftarãò mais de quatro horas,& me 

delpidio dizendo que daly a íeis dias 

fe auia de yr para a cidade, & que lâ 

lhe daria a carta,& fe veria co padre, 

ôc reiponderia a tudo. 

CAT. CCxxm- 

I • .. V i * « ' \ \ l ^ • K J • t 

T)a maneyra que cl 7\ey doBun- 

co recebeo ci embaixadet do 

Vi/orrej da Jndia. 
| T f* • • 

Afifados os féis dias, el 

Rey fe abalou da forta- 

leza de Ofquy para a ci 

dade Fucheo, acompa- 

nhado de muyta & 

muyto nobre.gcntç em que entraua 

hua guarda de feifeentos homens de 

pé & duzentos de cauallo que moí- 

trauáo grande mageftadç, onde che- 

gado,todo o pouo o recebeo có muy 

tasfeíjas &c muy tos regozijos,& far- 

das & inuençoés ao feu modo muy- 

to culto ias* Elie fe foy apofentar em 

iiúspa^os que ahy tinha muy to no- 

bres^ muico íumpcuoíos. Logo ao 

outro dia memandou chamar,& me 

dille que lhe leuaíle a carta do Vi- 

iòrrey,porquea outra coufa nao vie- 

rafenáo aifío, & que defpois que a 

viíle Faliam co padre meftre Bel* 

chior no que mais rcleuaOe. Eu me 

torney logo para cafa, & me fiz pre» 

ftes de tudo o que conuinha,& tancò 

que foraõ as duas horas defpois dó 

meyo dia el Rey me mandou bufear 

pelo Quanfio nafama capitão da ci- 

dade com outros quatro homés dos 

principais da corte,os quais acompa- 

nhados de muyta gente me leuarafr 

ao paço,porem elles & éti co os qua- 

renta Portugueíes,todoshiamosa pé 

por íer afsi leu cuítume, & todas ais 

ruas por onde paíIamos,eíí:auão muy 

to limpas & berrLtoncertadas, & có' 

tanta quantidade de gente, que os 

«autatoes,que eraó porteyros có ba- 

ilo es ferrados,tinhaó affaz que fa^èt1 

em nos fazerem o caminho. Ás pe- 

ras do prefcnte letiauaò tres Pojfttí- 

guefes acauallo,& hum pouco atras 

delles hiao outros dous ginetes mu.y- 

to. fermoíos com cubertas, & armas 

eo m o d e j u ftà, j G h e ga nd 0* n òs ao p H 

mdyrò terreyro do paco/àchamos 

nelle a el Rey que eftauá 6m hú bai-: 

leu,ou cadafálío que para iíTo fe ma- 

dara fazer, acompanhado de todo» 

os nobres do reyno,& entre elles tres 

embaixadores de reynos eftranhos* 

hum deel Rey dos Lequios, outro 

do Cauchim & ilha"da Toíã, ôc ou- 

tro do Cubueamá Empetador do 

Miocoo. E pòr fora qiianto tomauá 

toda a grandeza do terreyro eftauao 

paíTante de mil arcabuzeiros, & qua^ 

P P 4 trocentos 
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trocentos homes em bos cauallos a- chia defta grande terra de que ta ma 

cubertados,& a fora eftes a gente do 

pouo que,como digo, nao tinha con« 

to. Chegado cu cos quarenta Portu» 

g.uefes que biao comigo ao bailéu on 

de el Rey eftaua, lhe fizemos todos 

as cerimonias & corteíias que em cal 

auto fe lhe cuftumão fazer. E eu che- 

gandome a elle lhe dey a carta que 

leuaua do Viíorrey,a qual elle, porto 

em pé,me tomou da mão,& tornan- 

doíe a afsentar a deu a hú feu Quan- 

íio gritau,que he como fecretario, ôc 

efte a leo em voz alta para que todos 

a cuuiíTem. E defpois de lida,me pre 

guntou perante os tres embaixado- 

res, & os príncipes de que eftaua acó- 

panhado por alguas coufas que por 

curioíidade quis íaber deita noísa 

Europa^ húa das quais foy quantos 

homens armados de todas armas, ôc 

em cauallos acubertadoscomo aquel 

les punha el Rey de Portugal em 

campo? eu então arreceando mentir- 

lhe, confefso que rne embaracey na 

reporá, o que vendo kura dos meus> 

çompanheyros que eftaua junto co* 

tnigo, tomando a maõ lhe relpõdeo' 

que cento ate cento & vinte mil. De 

que o Rey ficou muyto efpantado ôc 

cu muytp rpais. El Rey entaó, pare- 

ce qye goftando das gr.andioía* re- 

portas qUç e$e Portuguez: lhe daua, 

gâftou com elle em preguntas mais 

Je meya hora, ficando efte & todos 

os que cilauáo.|prelentesi afsaz mara- 

vilhados de tamanhas grandezas, & 

diíse para çs f?.u&,çertcficouos em fcy 

de verdade que nenhua couíà folga- 

ra agora m4ií de! ver que a mortas 

nhãs grandezas tenho ouuido,afsi de 

tifouros como de multidão de na- 

uios no mar,porque com ifso viuera 

em minha vida fempre muyto con- 

tente. Edelpidindome elle então,& 

aos outros que vinhao comigo me 

difse, quando te parecer bem podes 

dizer ao padre que me venha ver, 

porque aquy me achara prertes pa* 

ra oouuir, & a.rodos os mais quc 

trouxer comfígo. 

f • i 0 
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CAT. ICXXV. 
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( omo o fadré weHre Belchiorfi 

vio cum elTZey do *Bungo^ <&- do 

que pajjou com elle, & da repoflt 

que el %ej> me deu da embai- 

xada que lhe leuej. 

Ecolhido eu para a ca- 

la onde poufaua dey có 

ta ao padre meílre Bel- 

chior do gafalhado có 

queel Rey me recebe- 

ra, ôc de tudo o mais que paísara có 

elle,& de quão aluoroçado eftaua pa 

rao ver^pelo que me parecia bem, jâ 

que aly eftáuão todos os Portugue- 

ses juttfof Ôc vertidos de fefta, qu/eo 

deuia de yr logo ver, o que lhe a elle 

pareceò bem Ôc aos outros padres q 

ahy eftatião. E aparelhandole de al' 

gúas CQíifas exteriores neceísarias à 

reputarão de fua peísoa, abalou da 

igreija acompanhado dos quarenta 

Portugúeíes todos muyto bem verti- 

dos cpm fens colares & cadeas douro 

groisas 
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groíTas a tiracolo, & quatro mininos 

orfaós com lobas & chapeos de tafe- 

tá branco,com cruzes de feda nos pei- 

tos, & o irmão Ioaó Fernandez para 

interprete do que fe auia de fallar. 

Chegando ao primevro terreyro das 

caías dei Rey, o eftauãojâ aly espe- 

rando algús fenhores, os quais com 

ttniytas corteíias & moftras damor o 

meterão em hua cala onde el Rey 

eftaua já elperando por elle, o qual 

com fembrante alegre o tomou pe- 

la mão, & lhe diíle, crè de mim pa- 

dre eftrangeyro que fó a efte dia pof- 

íocom verdade chamar meu, pelo 

grande gofto q tenho de te ver dian- 

te de meus olhos, porque me parece 

que vejo o padre Frãcifco fanto que 

eu queria como a minha própria pe£ 

íòa. E entrando com elle para outra 

caía que eftaua mais' adiante,& rica- 

mente preparada, o aíièntou junto 

comíigo,& aos quatro mininos, por 

íer coufa noua,& nunca vifta naquel- 

la terra,fez também muyto gafalha- 

do. O padre lhe deu as graças con- 

formes ás muytas & grandes honras 

quedelle recebia, da maneyraq en- 

tre elles fe cuftuma,que o irmão loaò 

Fernandez jâ lhe tinha iníínado, E 

apos iífo lhe tratou logo do principal 

intento da fua vinda, que era man- 

dalo o Viforrey para o íerúir, & mo- 

ftrarlhe o caminho certo da fua fal- 

Uaçaõ,que lhe el Rey cos meneos do 

rofto,& com a inclinação da cabeça 

flooftrou que agradecia. E diTcorren» 

do o padre adiante por húa íanta pra 

tica a modo de fermão que ja para ií- 

íolenauaçftudada,lhe íoy tratando 

íezJPinto'. ^ol 

nella de tudo o que conuinha. A que 

el Rey relpondeo, não fey com que 

palauras te encareça padre bemaué- 

turado,o muyto gofto que tenho de 

te ver nefta cafa,& afsi tudo o mais q 

minhas orelhas te tem ouuido,a que 

agora não refpondo poreftar o tépo 

da maneyra que terás íabido, pelo q 

te rogo muyto que jà que te Deosa- 

quy trouxe queiras deícançardo tra« 

balho que por feu feruiço tês leua- 

doj dk quanto ao que o Viforrey me 

efereue a cerca do que lhe efereuy 

por Antonio Ferreyra, ainda agora 

me não defdigo, porem o tempo a- 

goraao prefente eftà de maneyraq 

temo muyto que fe meus vaííallos 

virem em mym algúa mudáça, lhes 

pareça bem o confelho dos bonzos, 

quanto mais que bem fev que jà pe- 

los padres que aquy eftão deues de 

ter lábido quão arrifeado eftou nefta 

terra,pelo que aconteceo nos aleuan- 

tamennos paftados,em que corry tã- 

to perigo quanto outro homem ne- 

nhum correo,pelo que me foy necef 

fario por fegurar minha pelíoa, ma- 

tar hua menham treze fenhores os 

principais do reyno, c5 dezaíTeis mil 

da fua conlulta & conjuraçaó, a fora 

quafi outros tantos que defterrey, & 

me fugirão. Mas fe Deos algua hora 

me der o queminha alma lhe pede, 

não ferá muyto condecender coque 

o Viforrey na fua carta me acòfelha. 

O padre lhe tornou,que muyto fatis 

feito eftaua do íeu bom propoíito, 

mas que lhe lembrafle que a vida 

não eftaua na mão dos homés, porcj 

todos eraó mortais, & a fe elle acer- 

- - ' " - tafle 
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taíTc de morrer antes de o eífeituar q 

onde iria a fua alma? a que çlle forrin 

doíe difle,Deos o (abe. Vendo o pa- 

dre que el Rey por então lhe não 

refpondia com mais cjue com boas 

palauras,& bósditos, íem cjuerer to- 

mar concluíaò no oue tanto lhe im- 

ponaua,difsimulou com elle, &lhe 

fali ou noutra couía de que enxergou 

nelleque tinha mais gofto. Epaílàn- 

do aísi co padre hum grande peda- 

ço (da noite em preguntas de coufas 

nonas a cjue era muyto aíFeiçoado, o 

defpidio com palauras honroías & 

bem concertadas, pondolhe a efpe- 

rança de íè fazer ChriíHo hum pou- 

co ao longe, de que a caufa ficou por 

então bem entendida de todos, Ao 

outro dia duas horas delpois da veí- 

pera o padre fe tornou a ver eom el 

Rey, & deixando a parte o muyto 

gafalhado que entaó lhe fez, como 

cuftumou fempre, no mais de quefe 

tratauacom ellenunca fallouapro- 

pohto,mas tornandofe daly da cida- 

de para a fua fortaleza de Ofquy, lhe 

mandou dizer que fe ficafTe embora> 

& que lhe rogaua que não deixaííe 

de o ver daly a algús dias,porque go- 

fíaiia muyto de falar das grandezas 

de Deos,& da perfeição da fua ley. 

Paflados mais dous mefes & meyo 

em que el Rey néfte cafo não deu 

mais de fy que fomentealgúas efpe- 

ranças,acompanhadas às vezes de al- 

gúas deículpas,que ao padre naó íà- 

tisfiizeraòjlhe pareceo bem ao padre 

tornaife para a índia, afsi para cum- 

prir com a obrigação do ieu cargo/ 

como por outras razoes que para iG 

foo moueraõ. Ajuntòufe também i 

ifto virlhe hua carta pela via de Firã- 

do,que hum Guilhelme Pereyra lhe 

trouxe de Malaca,pela qual reue no- 

nas que viera hum íeu irmão defte 

revno, por nome loaò Nunez por 

Patriarca do Prefte Ioaõ,o qúe tam- 

bem feznelle hum grande abalo,por 

lhe parecer que indo com elle faria 

là na Etiópia muyto mais fruyto que 

aly,onde eftauajà delenganado que 

por entaòfe perdia o tempo & o tra- 

balho; porem efte feu bom intento 

também não teue effeito, por fero im 

perio do Prefte naquelle tempo fe- 

nhoreado dei Rey de Zeila com fa- 

uor do 1 urco,& elle fe leeoJiher com 

poucos dos feus âs ferras de Tigre- 

niahom,onde morreo de^peçonha q 

Mouros lhe deraó. E focedendolhe 

neíTe pouco que ainda Ihélfkara do 

knperio hum feu filho mais. velho q 

fe chamaua Dauid,fezPatriarca a hu 
I I ' 

Alexandrino que fora feu meftre o! 

qual eracifmatico, & taó contumaz» 

noa feus erros que pregauà. publica^ 

mente que fó e le naquella ley que^ 

íeguiaera o verdadeyrò Ghrift:aóí&
i 

tiw o Stimmo Pontífice,& defta ma- 

tíeyrá fepnííaraó os cinco annos das 

£ouernançás de Franciico Barreto, & 

de dom Confhntino era que nenhíía 

deitas coufas ouue eífeito, & os pa- 

dres irmãos morrerão ambos hum 

crti Goa & outro em Cochim, íèm 

ategora iriais Je eíFeicuar couía que 

cocafle á íaluaçao dos Abexins, nem 

çreyo que fèéffei tuara fé Deos n oífo 

Senhor milagroíamente o não or- 

denar pela maô vezinho que temos 

no 
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tio Turco naquelléeftreito de Meca. 

Eu vendo na cidade Fucheo andar o 

negocio dos padres neftes termos, & 

o padre meftre Belchior já quaii em- 

barcado de todo na nao, me fuy a 

Oíquy ver com el Rey,& lhe pedy a 

reporta da carta que lhe trouxera do 

Viíorrey, a qual me clle logo deu, 

porque a tinha ja feita, & por retorno 

do prefentelhe mandou huas armas 

ricas, & dous treçados douro, ôc cem 

auanos Lequios,a qual carta,que era 

feita por elle dezia aísi. Senhor Viío- 

tey da mageftade honrofa, aííenta- 

do no trono dos quefaze juftiça por 

poderio de cetro, eu Yaretandono 

Rey do Bungolhe faço laber, que a 

efta minha cidade Fucheo veyo a 

mimdefeu mandado Fernão Men- 

dez Pinto com bua carta de íua real 

fenhoria, ôc hum preíênte de armas 

& de outras peças muyto agradaueis 

a minha tenção, que muyto eftimey 

por ferem da terra do cabo do mu- 

do por nome Chenchicogim, onde 

por poderio de armadas muyto grol 

ías, & exércitos de gentes de diuer- 

fas nações reyna o lião coroado do 

grande Portugal, por cujo feruidor 

3c vaíTallo me dou de oje por diante 

com lealdade de amigo taó verda- 

dcyro ôc doce como o cantar da le- 

rea na tormenta do mar,pelo que lhe 

peço por merce que em quanto o lol 

não difcrepar do eíFeito paraq1 Deos 

o criou, nem a agoa do mar deixar 

de ÍLibir ôc decer pelas prayas da ter* 

ra, fe não efqueça defta menagem cj 

por elle mando fazer ao íeu Rey ôc ir 

mão meu mais velho,por cujo reípei^ 

to efta minha obediencia fique hon- 

roía,como confio que fempre ferâ,& 

eíTas armas que là lhe mando, toma- 

rá por final ôc prenda de minha ver- 

dade,como entre nós os Reys de Ia" 

paó fe cuftuma. Defta minha fortale- 

za de Oíquy aos noue mamocos da 

terceyra lua dos trinta & fete annos 

de minha iáade. Com efta carta & 

prefente me torney á nao que eftaua 

íurta daly duas legoas no porto de 

Xeque, onde achcy jâ embarcado o 

padre meftre Belchior com todos os 

mais da fua companhia, ôc dahy nos 

partimos ao outro dia q foraõ 14. de 

Nouembro do anno de 1556 • 

¥ 

° CAT. QCXXVL 

Do quepajjey defpois q partimos 

deite porto do Xeque ate che- 

gar-d fndtd) dahy 

a efòç rejno. 

Ellejãdo nos defte por- 

to do Xeque por noííà 

derrota cõ vetos Nor- 

tes demoução tende- 

te, chegamos a Lam- 

pacau aos quatro de Dezembro, on- 

de achamos féis naos Portugueías, de 

que eracapitaò mòrhum mercador 

que fe chamafia Franciíco Martinz, 

feitura de Franciíco Barreto que en- 

tão gouernaua o eftado da Índia por 

fuccelTaó de do Pedro Mafcarenhas» 

& porque jà a efte tempo a monção 

da índia era quafi gaitada; não íez a- 

quyo noílo capitão dom Franciíco 

Mafcarenhas mais detença que em 

quanto 

ntrt e 

s I r 
Cr 
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quanto fe proueo de mantimentos 

para a viagem. Defte porto de Lam- 

pacau partimos a primeyra oitaua 

do Natal,& chegamos a Goa aos de- 

zaíTete de Feuereyro,onde logo dey 

conta a Franciíco Barreto da carta q 

lhe trazia do Rey de lapaó, &elle' 

memandou quelha leuaííe ao outro 

dia,& eu lha leuey com as armas, & 

cremados,& com as mais peças do pre 

fente que leuaua. Elledeípois q efte- 

iie vendo tudo muyto deuagar, me 

diíle,certeficouos em toda a verdade 

que tanto prezo eftas armas & peças 

que me agora trouxeftes como a pro- 

priagouernança da índia, porq com 

ellas, & com efta carta de el Rey de 

lapaó eipero de agradar tanto a el 

Rey noflo íenhor q defpois de Deos 

ellas me liurem do caftello de Lif- 

boa,onde os mais dos que que go- 

ncrnamos efte eftado himos defem- 

barcar por noíTos peccados. Eem ía> 

tisfaçao defte trabalho & dos gaftos 

que tinha feito de minha fazenda,me 

fez muytosofferecimetos que eu por 

então lhe não quiz aceitar,mas jufti- 

fiqúey perante elle pór eftromcntos 

& teftemunhas de vifta quantas ve- 

zes por ferui^ò dei Rey noflo Se-4 

nhor eujora catiuo ôc minha fazen- 

da roubada, parecendome que iflo 

íobaftariapãfaque nefta minha pa- 

tria le me não negaíTe o q por meus 

feruiçoseu ctiidey que me eradeui- 

;doi Elie me mandou paíTarhum ef- 

rtromento de todas eftas coufas, &a- 

juritoua ellc as mais certidões q lhe 

aprefentey, & me deu huà carta para 

fua alteza^om que me fez taõ chaô 

f | n f . 
U 4 f 

*oes de \ 

fobejarmecá a fâtisfaçaó deftes fer-? 

uiços que confiado eu n eftas eíperan- 

ças ôc na razão tao clara que eu então 

cuydaua que tinha por minha parte, 

me embarquey para efte reyno, tao 

contente Ôc tàó oufano cos papeis q 

trazia que rinhajpara mim q aquelle 

era o milhor cabedal que trazia de 

meu,porque eftauaperfuadido q me 

nao tardaria mais a merce q em quã- 

toanãorequereíle. Prouue a noíTo 

Senhor quechegucy a faluamentoâ 

cidade de Lisboa aos vinte & dous 

deSecembro do annode 1558. go« 

uernado então efte reyno a Raynha 

dona Caterina noíTa Senhora q fan- 

ta gloria aja,a quem dey a carta que 

lhe trazia do Gouernador da índia, 

& lhe relatey por palaura tudo o que 

me pareceo que fazia ao be do meu 

negocio: ella me remeteo ao s'official 

que então tinha a cargo tratar deftes 

negocios, o qual com boas palauras 

& milhores eíperanças, que eu então 

tinha por muyto certas,pelo q me el- 

le dezia,me teue os triftes papeis qua- 

tro annos & meyo,no fim dos quais 

nao tírey outro fruito fenao os tra- 

balhos ôc pefadumes que paíTey no 

requerimento, que nao fey fé diga q 

me foraõ mais peíadós que quantos 

paíTey no difeurío do tempo atras. 

E vendoéu quão pouco me fundiaó 

alsi os trabalhos & feruiços paflados 

como o requerimento prefente, de- 

terminey.de me recolher có efla mi- 

feria que trouxera comigo, aquirida 

por meyo de muytos trabalhos ÔC 

infortúnios,& que era o refto do que 

tinha gaitado em feruiço defte rey- 

no,& 
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no & deixar õ feito ájuftiça diuina, manáo as l>cisfaçoés,inda que âs ve- 

o qual logo pus por obra.pefandome zes por canos mais affeiçoados que 

ainda porque o nío fizera mais cedo, arpoados) enxerguey fempre hu m 

porque fe afsi o fizera quiçá que pou- zelo fanto & agradecido,& hum de- 

para nirto hum bom pedaço defa- fejo larguifsimo & grandiofo, nao 

zenda. E nifto vieraó a parar meus fomente para galardoar a quem os 

fcruiços dc vinte & hum annos, nos ferue, mastambe para fazer muytas 

quais fuy treze vezes catiuo, & de- merces ainda aquém os nao ferue, 

zafTeis vendido,por cauía dosdefaué- daquy fe entende ç aramepte que fe 

turados fuccefTos que atras no difcur- eu & os outrostao defemparados co- 

fo deita minha tão longa peregrina- mo eu ficamos fem a latisfaçao dos 

cio largamente deixo contados.Mas noflòs feruiços.foy fomente por cul- 

indaque iftoafsi feja, nío deixode pajos catps&naoda fante.cu an- 

entenderque ficareu fem a fatisfa- tesfoy ordem da juftiça diurna, em q 

caó que pretendia por tantos traba- nío pode auer erro, a qual d.lpoem 

lhos & por tantos fcruiços procedco todas as coulas como lhe milhor pa- 

itijjs da prouidencia diuina que o rece,& como a nós mais nos cumpre, 

permitio afsi por meus peccados, q Pelo qual ia dou muytas graças ao 

de deícuydo ou falta algúa que ou- Rey do Ceo que quis que por efta 

uefle em quem por ordem do ceo ti- v,a fe cumpri! e em mim a fuadiui- 

nha a feu cargo latisfazerme, porque na vontade, & nao me queixo dos 

como eu em todos os Reys deite Reys da terra pois cu nao mcrecy 

reyno (que faõ a fonte limpa donde»' mais por meus grandes peccados. 

  . ' .F l M. 
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TA VOADA DOS CAPITVLOS 

. v *..J.axttc \A KT K <; T F T.IVRO. 

QVE SE CONTEM 

C\p. i. do que paíley cm minhá mo- 

cidade nefte Reyno ate que me cm 

iiarquey paraá índia* Foi. i. 

C.p.i. Corno defte Reyno me party para 

a índiado fucceíTo que teue a arma- 

da em que fuy. ío)-2, 

Cap.i; Gomo de Diu meembarquey para 

o eftreyto de Mecst,&do que paíley nc- 

fta viagem. °," j 

Cap. a. Como daquv fomos a M.içua,ô£ 

dahy por terra à mãy do Prefte Ioao, a 

fortaleza de Gileicoíi ° 4 » 

Cap.?. Como nos partimos do porco de 

Arquico.ôí do q nos fucedeo com crés 

vellasde Turcos que topamos, foi. f 

Cap.^.De hum motim queouuencfta ci- 

dade,& da caufa &. do íucceflo deile,Sc 

porque via eu fuy daquy leuado^para 

Oitnui. . , 4 

Cap.y.DoquepaíTey defpois que meem- 

barquey em OrmuZ ate chegar a 

diâ toi* 7 

Cap! Do que nos fucedco na viagem de 

Chaul para Goa, & do que eu paíky 

defpois que cheguey a cila. tol- b 
Cap.s>.Daq Gonçalo Vaz Coutinho paf- 

foucomaRaynhadeOnor. 

Cap.io. Como O capitao mor cometeo 

queimar a Gale dos Turcos, & do que 

fobre iíTo paíTou. , ® ' 

Cap. 11. Do que mais fucedeo ate o outro 

dia, que Gonçalo Vaz fe partiojara 

Cap°i Doq paíTou neíie tempo ate: Pero 

de Faria chegar a Malaca. tol. » 

Cap.13. Como Pero de Faria foy v.fitado 

por hum Embaixador do Rey dos B 

tas,& do que paíTou còmelles. o. 

Cap. I4. Do q mais paflou ncfteçafoatc 

Pero de Faria me mãdar a eftcRey Ba.- 

ta,& do que vy no caminho. °R l 

Cap. , t.Doque cm Panaju pafley coRey 

dos Batas antes que leipaKlffo parao 

AU ;i ^ 

CapCi«."corao efte Rey Ba» 

Turbão para o Achem, & do q fendei 

pois que fc vio com elles* 

NESTE LIVRO. 

Cap.i7- Do mais queo Rey Bata fez def- 

pois do fuceífo deite dia; foi. 17 

Cap.18 Do mais q paíTey co Rey Bata até 

que me party para Malaca. foi. í7 

Cap.i 9-Do que paíTey ate chegar ao Rey- 

no de Quedá na cofta da terra firme dé 

Malaca,Ôí do qahy me acõtcceo. f. 18 

Cap. 10. Do q paííey defpois q me party 

defte rio Parles ate chegar a Malaca,#: 

dainformaçaõ quedey a Pero de Faria 

de alguas coufas. foi. icí 

Cap. 21 Como cht gou à fortaleza de Ma- 

lacàhú Embaixador dei Rey de Aaru* 

& do que paíTou nella. foi. n 

Cap. 22. Como me íuy ver comei Rey de 

Aaai u> Scdarlhe o que Pero deFaria lhe 

mãdaua, &c dó què pafley com elle. f.12 

Cap.2?. Do q meaconteceo defpois que 

mepartydcftereyno de Aaiu. foi. ij 

Cap.24.D0 q mais paíTey atèíerleuado a 

cidade de Siaca, &do que nella me fu- 

cedeo. foí. 2 4 

Cap-2j. Do que mais fucedeo com efte 

mercador Mouro. foi. 2,6 

Cap.26. Da armada q o Achem mandoú 

contra el Rey de Aai u,& do q lhe fuce- 

deo chegado ao rio de Paneticãó. t.26 

Cap.27. DamortedelReydeAaiu, 3C da 

crueljuítiça que fefezdelle defpois de 

morto. foi. 27 

Cap.28. Dó que paflou rio reynode Aaiu 

defpois da morte dei Rey, & de como a 

Raynha foy a Malaca. ^ foi. 28 

Cap.ip Do recebimétoq em Malaca íé 

fez a Raynha de Âaru, & do que paíW 

com Pero de Faria capitão da forrale- 

7a foi-2.5* 

Cap. 30. Como cila Raynha de Aaiuíò 

partio de Malaca paraBintão,& do que 

paíTou com el Rey.do lançaria, foi. 30 

pap.3i.Da notificação qel R?y dolãtana 

mãdou fazer ao Rey do Achem fobre o 

reyno de Aaru, fc do que lhe elle reí- 

pondeo. foi. 5E 

Cap.i x. Do que mais paíTou entreel Rey 

do Iantana,&do Achçmíobreo nego- 

çiodefta embaixada, ^ 

Cap.jJ 
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Cap.33. Como indo cu de Malaca para o 

Reynode Pão achey vinte &tres Chri- 

ftãos perdidos no mar. foi. 3 3 

Cap.34- Comochegueyao reynode Pão 

com eftes perdidos, & do mais que ahy 

pafley. foi. 34 

Cap. 35. Como el Rey de Pão foy morto, 

& quem o matou, & a razão porque, 

& do que então nos fucedeo a Tome 

Lobo éí a mim. foi. 35 

Cap.36. De hum trifte cafo que nabarra 

deLugor nos aconteceo- foi. 36 

Cap.37. Do que partamos ostrescompa- 

nheyros defpoisque nos metemos pe- 

lo matodenrro. foi 37 

Cap.38. Quem eraeflamolher com quê 

hiamos,& comonosmandou para Pa- 

tane, & do que fez Antonio de Faria 

fabidaa noua da nofla perdição, & da 

fazenda que lhe tomaraó. foi.38 

Cap .39.Como AntociodcFaria fepartio 

para ailhade Ainãoem bufeadoMou- 

ro Coja acem,& do que achou antes q 

chcgaíTe aella. foi. 39 

Cap 4o.Comodaquy nos partimos para 

a ilha deAinão, onde auia nouasque 

cftaua o coíTario Coja acem, &r do que 

nos aconteceo no caminho. foi. 40 

Cap.41.Como Antonio de Faria chegou 

ao rio de Tinacoreu, a que os noiVos 

chamão Varella, &da informação que 

daquelle reyno lhederaõ hunsmerca- 

dores. foi. 41 

Cap.42..Do caminho que Antonio de Fa- 

ria fez indo demandar a ilha deAinão, 

&doquelheaconteceo nclle. foi. 43 

Cap.43. Do que efte homem rcfpondeo 

às preguntas que lhe fez Antonio do 

Faria, Sc domais que ahy aconteceo. 

foi:44 (:1'- 

Cap.44.Como Antonio de Faria chegou 

àbahiadeCamoy, ondeie faz a peíea- 

ria das pérolas dei Rey da China. f.45 

Cap. 4J- Do que hum mercadoraquy dif- 

feaAntoniodeFaria acerca das gran- 

dezas defta ilha de Ainaõ. foi.46 

Cap.4^. Do que Antoniode Faria paflou 

nelterio de Tanauquircom humeof- 

fario renegado por nome Ftancifcode 

Saa.' foi. 47 

Cap.47.ComoeftandonoS furtos na p< n 

ta deTilaumera, vieraõacafo ter com 

nofeo quatro lanteaas de remo,em q^c 

vinha húa noiua. foi.49 

Cap.48.Da informação que Antonio de 

Faria aquy teue defta terra. foi. 5o 

Cap. 49 Do que Antonio de Faria paf* 

íounefte porto co Nautarel da cidade 

fobre a venda de fua fazenda. fol-52, 

Cap.so.Do que íucedeoa Antonio deFa 

ria atefurgirem Madel, porto da ilha 

de Ainãojondcfe encontrou com hum 

coír.uio,£c do que paflou cõ elle. f.53 

Cap.51. Como Antonio deFaria ouue a 

maõviuoo cortado capitaõ do junco» 

& do que paflou com elle. foi.54 

Cap.jz. Do mais que AntoniodeFaria 

paflou nefte rio Madel com a gente da 

terra, &do que fez de/pois quefahio 

delle. foi* 5 S 

Cap.j3. Comonos perdemos na ilhados 

Ladroes. foi 56 

Cap. 54. Dos mais trabalhos que parta- 

mos nefta ilha.&da maneyra com quo 

milagrofamentenos faluamos. foi. 57 

Cap.55. Como nos partimos defta ilha 

dos ladroes para o porto de Liampoo? 

& do que partamos ate chegarmos a 

hnmrioqueíedezia Xingrau. foi. 58 

Cap 5^. Como indo nos ao longo da cof- 

ia de Lamau, encontramos hum cof- 

farioChim muyto amigo de Portugue- 

fes,&£ do patto que Antonio dc Faria 

fez com elle. foi 60 

Cap. jyComo encontramos no mar hua 

embarcação pequena de peícadores 

cm que liião oito Pormguefes muyto 

feridos, ti da conta que elles deraõ a 

Antoniode Faria da fua defauentura. 

fol.tfi 

Cap. 5 8. Do que Antonio deFaria fez em 

Lailoo.ondc íe apercebcoparayra pe- 

lejar com Coja acem. fol.áj 

Cap.59 Gomo Antonio dc Faria pelejou 

co cortario Coja acem, & do que com 

elle lhe fucedeo. foi. 64 

Cap.éo, Do mais que Auconio de Fana 

fez dcfpois que ouue efta vitoria Sc da 

liberali" 
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libernlidadequeaquy vfou com os Por- 

tugueíesde Liampoo. fol.tfj 

Cap 6i. Como Antonio dc Faria fe par- 

tio deite rio Tinlau para Liampoo, 8£ 

d'hum defauenturado fuccelToque tc- 

u,e na viagem. foi.67 

Cap. 61. Do mais trabalho & perigo em 

quenosvimos, & do focorro que Sue- 

mos. . f°U8 

Cop.63.Como Antonio dcFaria teueno- 

uas dos cinco Porcuguefes queeftauão 

v catiuos,&do que fezíobre iíTo. t.69 

Cap 64. Como Antonio de taria efcie- 

uco hua carta ao Mandarim dc Nou- 

day íobreo negocio deftes catiuos,&a 

repofta que teue delia, &c o que elle fez 

fobreiffo. . íol-7° 

Cap.tfç. Como Antonio de Faria come- 

ceoacidadedeNouday, &í do que lhe 

fucedeo. .0 '71 

Cap.66. Do mais q Antonio de Faria pal- 

iou atè chegàr âs portas deLiãpoo. 7^ 

Cap.i7.D0 q fez Antonio de Faria chega 

doas portas de Liãpoo, & das nouas q 

ahy teue do que paffaua no reyno.da 

China. fol-7* 

Cap. 68. Do recebiméto que os Portugue- 

íes fizeraõ a Antonio de Faria na po- 

uoação de Liampoo. 0 74 

Cap 65» De qmaneyra Antonio de Faria 

foy leuado à igreja, & do q pafíou nella 

atêaMiíTafer acabada. f? -7 

Cap.70. Dobaquete que nefte dia fedeu 

a Antonio de Faria & a feus compa- 

nheyros. rol. 77 

Cap.71, Como Antonio de Faria íe par- 

tio de Liampoo em bulca da ilha de 

Calempluy. r 
fol'7b 

Cap.72.Do maisq Antonio dc Faria pal- 

iou atè chegar ao rio de Patebenão, & 

da determinação que ahy tomou acer- 

ca de íua viagem. _ '79 

Cap.73.Do que Antoniode Faria paliou 

até chegar a ferra dc Gangitanou,& da 

disforme gente cõ qucahy lalou. f.8o 

Cap.74.Dos trabalhos que paliamos nc- 

fta enfeada do Nanquim,& doqaquy 

nos fez o Similau. •[?' j 

Cap 75. Como c ilha de 
* *•* 

Calem plii Vj&da maneyra,ordem, firio, 

& fabrica delia. foi 85 

Cap 7ó.Como AntoniodeFaria chegou 

a efta ermida, & do que paliou nella. 

fòl.84 

Cap.77.Do mais que Antonio de Faria 

paliou ntfta ermida ate le embarcar, 

foi. 85 

Cap.7 8.Como efta primeyra noite fomos 

íentidos}&: porquecaufa, & domai* q 

fucedeo fobieiflo. foi. 8 6 

Cap.79 Como nos perdemos na enfeada 

do Nanquim, & do que paliamos def- 

poisdiíTo. 'foi» o 8 

Cap. 80. Domais q nos fucedeo defpois 

defte miferauel naufragio. foi. 88 

Cap. o 1.Como chegamos a hua aldeaon- 

de cftaua efta albergaria,& do que nella 

paliamos. foi.89 

Cap.8z. Como nas partimos defte lugar 

de Sileyjaeau, & do que nosaconteceo 

defpois de partidos dei le. foi.51 

Cap.83.Como chegamos a húa quinta dc 

hum homem fidalgo que eftaua muyto 

doente, & do que,paliámos com elle. 

foi.92- 

Cap. 84. Comodaquy fomos ter a villa 

de Taypor,& de como ahy nosacon- 

teceo lermos prc{os. foi.93 

Cap 85.Como defte lugar deTaypor fo- 

mos leuados á cidade do Nanquim, 

do que nella paliamos. foi. 94 

Cap.86.Da cajidade com que nefta prí- 

faõ fomos curados, &: domais que def- 

pois paftamos. foi. 

Cap.87.Comofomos remetidos porsp- 

pellaçaõ à cidade do Pequim, foi.9.5 

Gap.88.Como daquy partimos para a 

cidade do Pequim,& das grandezas da 

cidade doNanquim. foi.97 

Cap. 89. Do que mais vimos & pafta- 

mos ate chegarmos à cidade de Pocaf-" 

fer, & da grandeza de hum pagode quo 

ha nella. foi.'9 8 

Cap. 90. Do que achamos por elle rio 

acima atè chegarmos a húa villa cha- 

mada Iunquileu, & do q nella vimos* 

& noutro lugar adiante delia. foi. 100 
\ " . ■ . — . r t •» '.-'M. . i£Í *5 1 .. , 1 .3 a i 1 .J» E £ * . - . -j • ■ ' 

Cap. 91. 
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Cap 5>l. Como chegamos ahúacidadeq 

fe deziaSampitay, fie do que paflamos 

com húamolher Chriftam que acha- 

mos nella. fol« ioz 

Cap.pi. Donde tene principio a origem 

& fundamento deite império Chim, 

Sc donde procederão osprimeyros q o 

pouoaraõ. tol.ioj 

Cap.f)}. Do que mais paíTou nefte nego- 

cio deipois de o jejum ler acabado, fie 

do fucccflo que teue. foi.104 

Cap. 94. Quais foraõ os fundadores das 

ptimeyras quatro cidades da China,& 

dafeconia de algúas grandezas da cida 

dedo Pequim. foi jtof 

Cap. 95 Qual foy o Rey da China que 

fez o nutro que diuíde os dous impé- 

rios da China fie da Tartaria, & dapri- 

faõ aneixa aelles. fol.loí 

Cap. 96 De algúas outras coufas que vi - 

mos aic chegarmos a hum lugar onde 

eftaua húa Cruz, & da razão porque 

ella aly eftaua pofta foi. (08 

Cap 97• Do que vimos defpois que fay- 

mos de húa cidade que le dezia Iun- 

quinilau. foi.110 

Cap.^5>. De outras muyias diuerfidades 

de couías que vimos, 8c da ordem que 

fc tem nas cidades mouediças que íe 

fazem nos rios em embarcaçoens. 

foi. i ti 

Cap. 99. Das mais coufas que vimos nc- 

íLi cidade, Sc de outias algúas que 

ha na China em oijtras partes, 

foi.115. 

Cap.too. Como chegamos à cidade do 

Pequim,& da prilaõ em que nos mete- 

rão, fie do que nella paliamos. fol.11? 

Cap. 101. Do que mais paliou nefte nof- 

íò negocio ate ofcytoyr cõclufo fobre 

final. foi-116 

Cap. ioz. Do que nos refponderaÕeftes 

, procuradores dos pobres, pedindolhe 

nós que tallafiem por nos ao Chaem 

que tinha em fua mão o noflo feito pa„ 

ra o fentencear. foi. 117 

Çap. 103. Como nos leuaraõ daquy â 

caía da judicatura do crime a ouuir- 

mos publicar a nofla fentença, & do 

apparato'&magefl:a<íe com que os of- 

ficiais eftão nella cafa, 8e das cerimo- 

nias que fe guardaõnella. fol.n^ 

Cap. 104. Do que paíTamos cos Tanigo* 

res da irmandade, fie do queelles fize- 

rãopornos. foi. i** 

Cap. ioj. De algua pequena informação 

defta cidade do Pequimondeo Rey da 

China refide de aflento. fol.ii2, 

Cap.io<í.Do regimento que fe tem no dar 

dos banquetes naseftalagensnotaueis, 

& do eftado que traz o Chaem dos 

trinta fie dous eftudos. fol.i*J 

Cap. 107. De algúas coufas particulares 

notaueisquehanacidade do Pequim, 

foi. 12,5 

Cap. 108. Da prifaõ do Xinanguibaleu oti 

dc eftão lempreos degradados para o 

feruiço do muro deTartaria. foi.12.6 

Cap.105). Dc outra cerca que vimosne- 

íta cidade por nome tifouro dos mor- 

tos,de cujo rendimento fe fuftenta efta 

rifaõ, fie de muytas coufas noraueis c[ 

a nella. foi i*S 

Cap.tio. Doterceyro edifício q aquv vi- 

mos por nome Nacapirau. fol.i*9 

Ca. x 11. Do quarto edifício íituado no me- 

yodorio, onde eftão as cento fie trezo 

capellas dos Reys da China. íol. 13X 

Cap.nx. Do prouimento quefe tem com 

todos os aleijados fie gente deíempa- 

rada. foU?i 

Cap.113. Damaneyra q fe tem para auer 

èm todo o reino celeiros para os pobres 

8e qual foy o Rey qifto ordenou. £133 

Cap. 114. Do numero da gente queviuc 

nas cafas dei Rey da China,fie dos no- 

mes das dignidadesfupremasq gouer- 

não o rey no,fie das tres principais feitas 

quehanellcs. foi. IJ4 

Cap.uy.Como fomos leuados para Qu?" 

fy a cõprirmos nolTo degredo,fie da de- 

fauentura que ahy tiuemos pouco tépo 

defpois que chegamos. foi. 13 J 

Cap.116. Como a cafo achey nefta cida- 

de humPortuguez, Sedo quecom ellc 

paflamos. íol. 13* 

Cap. 117. Como hum capitão Tartaro 

entrou cora genco «cfta cidade dc 

Quaníy» 
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Qii.mfy, & do que nella fez. 

Cap n8. Do allalto que o Nautiçor dc 

Lançame deu ao caítello de Nixiam- 

coo.do fuccíTo que teue.&do mais que 

fuccedeo dahy por diante. foi. 139 

Cap. 119. Do ardil que Iorge Mendez 

deu para fe tomar o caítello, Sc do a(- 

íàlto que fe lhe deu,&doíuceiIo delle. 

foi. 140. 

Cap. 110. Do caminho que o Mitaquer 

fez d efte caílello de Nixiamcoo, ate 

chegar ao arrayal que el Rey dos Tai- 

taros tinha fobre a cidade do Pequim, 

foi. 141 

Cap.iiT.Da maneyra que o Mitaquer 

nos leuou para nosaprefentarael Rey, 

&do que vimos & partamos antes dc 

chegarmos a velo. tol..143 

Cap. izi. Do mais que vimos atê che- 

garmos ondeei Rey dos Tartaros,eíta- 

luij&do que partamos comelle. f.i4f- 

Cap. 12.3. Como eíte Rey Tartaro )e- 

uantou o cerco que tinha porto a ci- 

dade do Pequim, & fe f°Y P»r3 fua 

terra, Sc do que fez ate chegar a ella. 

Í0l.I4^ 

Cap. 114. Como efte Rey Tartaro fe paf- 

íou defta cidade dc Lançame para a 

de Tuymicão, onde foy vifitado dc 

muytos princípes peftoalmcnte, S>c 

dc outros por íeus embaixadores, 

foi. 148 

Cap.Hf. Como tomos leuados outra vez 

diante deite ReyTartato,& doquecõ 

elle partamos. foi. 149 

Cap. ner. Do caminho que fizemos de- 

fta cidade dc Tuymicão ate chegar- 

mos ao terrey rodas caueyras dos mor- 

tos. fol.ijo 

Cap. 117. Do caminho que fizemos ate 

chegarmos a cidade do Quanginau, Sc 

do que nella vimos. foi iyi 

Cap. 1 i 8. Do caminho que fizemos delta 

cidade dc Quanginau, ate a cidade dc 

Xolor,£v do que nella vimos. foi. J 51 

Cap. 1x9. Do que paliamos defpois que 

partimos delta cidade de Xoloratcq 

chegamos ondeeftauael Rey da Cau- 

chenchina. foi. 154 

Cap. 130. Do recebimento que cl Rey da 

Cauchenchina fez ao Embaixador da 

Taitaria na villa dc Fanaugrem. 

foi. 1J4 

Cap. 131. Como el Rey fe paliou de Fa- 

naugrem para a cidade de Huzanguee, 

Sc do triumphocom que nella entrou. 

foi. 156 

Cap. 132.. Como nos partimos defta ci- 

dade dc Huzanguee, Sc do que nos a- 

conteceo ate chegarmos à ilha deTa- 

nixumaa, que he a piimeyra terra do 

Lipão. tol. 157 

Cap. 133. Como dcfembarcamos neftai- 

lha deTanixumaa,& do que paliamos 

co fenhor delia. íol.158 

Cap. 134. Da honra que o Nautaquim 

fez a hum do.s nolfos pelo ver tirai com 

húa eípingarda, Sc do que ahy/uccc- 

dco. fol.ijp 

Cap. 13J. Como efte Nautaquim mc 

mandou mcftrar ao Rey de Bungo, SC 

do que vy Sc paíley ate chegar onde cl lo 

eltaua. foi.160 

Cap.136. De hum defaftre que neltaci- 

dade aconteceoa hum filho dei Rey, õc 

do perigo em q por ifto mc vi. foi. 161 

Cap. 137. Do mais que paíTey no nego- 

cio dcítc moço, & como mc embar- 

quey paraTanixumaaj&r dahy para Lia 

poo,&do quemeaconteceo defpois q 

ahycheguey. fol.ií4 

Cap. 13 3. Do que partamos eííes que efea- 

pamos deite naulragio defpois que fo- 

mos em terra. foi. 166 

Cap. 139. Como fomos leuados a cidade 

dePongor, Sc npreíentados ao Bro- 

quemdajuftiça Gouernadordo reyno. 

tol. 166 

Cap.140. Dasprcguntasquenos fizerão, 

& do que a e las relpÕdemos,&do mais 

queentão fucedeo. foi. 168 

Cap. 141.Como elRey mandou eftafenté- 

ça ao Broquem da cidade onde eftaua- 

rnos prefos,paraq a executarte, Sc do q 

niftb fuccedeo. foi. 169 

Cap,141 Comoerta donzella deua carta 

à Raynha máy dei Rey, Sc da reporta q 

trouxe delia. tol. *70 

Qj^_z Cap. 143- 
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Cap.143.D0 que mais paffamos atè che- 

garmos a Liampoo, &£ da informação 

deita ilha Lequia. foi. 17a 

Cap. 144. Como de Liampoo me party 

para Malaca,dondeo capitaõ da forta- 

leça me mandou a Martauão ao Chau- 

bainhaa. ^ *73 

Cap.145. Como chegamos a hua ilha que 

fe dezia Pullo Hinhor,& do que o Rey 

delia ahy paíTou comigo. foi. 175 

Cap.i4<>.Doque fucedeoaos nolíos con- 

tra os enemigos deite Reyzinho,& de 

húa grande vitoria que hús Portugue- 

fes ouueraõnefta coita contrahumca- 

pitaõ Turco» ^fol 176 

Cap.147. Doque mais paíTey ate chegar 

á barra de Martauão. foi.178 

Cap. 148 Dealgúascoufas particulares q 

aquy em Martauão fuccederaó. f.179 

Cap. 149 Da determinação que tomou o 

Chaubaifthaa defpois que entendeo q 

naó podia fer focorridodos Portugue- 

fes. - foi.181 

Cap.150. De cj mancyrao Chaubainhaa 

fc entregou a cl Rey do Bramaa, & da, 

grande afronta que os Portuguefes aly 

paflaraõ. foi.18} 

Cap 151.Como 3 cidadede Martauão foy 

laqueada & deftruyda, & da ordem cõ 

que leuaraõ a padecer a Raynha & ou- 

tras muy tas molheres. foi.185 

Cap.152- De quemaneyrafe executou a 

juítiçanas cento & quarenta padecen- 

tes, no Chaubainhaa, naNhayCana- 

too,& nos feus quatro filhinhos, f.i 86 

Cap.i j3<Da defauentura que me aconte- 

ceo em Martauao^ do que o Rey Bra- 

maa fez deípois que chegou a Peguu. 

foi.187 

Cap. tf 4. Do que paíTou entre a Raynha 

do Prom, & o Rey Bramaa, & do pri- 

meyro aíLlto que fe deu à cidade & o 

fucceíTo delle. foi.'89 

Cap.i f 5. Do mais que fuccdeo neíte cer- 

co^ dos crueys caftigos que cftetyrã • 

no fez nós que tomou catiuos. f 191 

Cap. 1 j<í.Como o Rey do Bramaa foy íò- 

brea cidadede Mcleytay onde cítanao 

príncipe do Auaa com crinta mil ho- 

més,&do q fucccdeo ncftn ydn. fi9* 

Cap. 157. Do quefucedeoa cite Rey Bra- 

maa atéchegarà cidade do Auaa,&d° 

que ahy mais fez. fol.i9í 

Cap.ijÔ. Do caminho que fizemos ate 

chegarmos ao pagodede Tinagoogoo. 

foi.194 , 

Cap.159 Do fitio & fabrica defte pagode 

de Tinagoogoo,& do grande concurio 

de gente quea ellb vem. toU91 

Cap. 160.Da grande & fumptuófa procU- 

faõ que fe faz neíte pagode, & dosla- 

crificios que fc fazem nella. ti97 

Cap. 161. De huns penitentes que vimos 

encima na ferra defte pagode, & da vida 

que fazem. foi. >9 

Cap. 161 Doque mais partamos & vimos 

antes de chegar à cidade deTimpláo. 

fol.toi 

Cap.163. De que mancyraeíte Embaixo 

dor do Rey do Bramaa foy recebido no 

dia de fua entrada, & da grande tnagft* 

ftade& apparatodas caías doCalaroi* 

nhan. fo'-i0^ 

Cap.i6"4. Deque mancyra eíte Em baixa- 

dor fallou ao Calarninhan» da rcípoft^ 

que lhe deu, & como nelta cidade lc 

pregou antiguamente a ley Euangc- 

lica. foi. 106 

Cap. 165. Em que fe dá larga infotmaç»0 

deite império do Calaminhan, &t algú* 

do reyno de Peguu, & dos Bramaas. 

foi. 208 v 

Cap.166. Do caminho que fizemos are a 

cidade dePauel, & da diuerfidade de 

gentes & nqçoens que nella vimos. 

foi. 210 

Cap 167. Do mais caminho que fizemos 

aic chegarmos a Pcgu onde cftauao 

Rev do Bramaa, &c da morte do RoO* 

limdeMounay. tol.il2, 

Cap.168.De que mancyra foy eleytoono 

uo Roolim de Mounay íummo Tala- 

grfcpo deíta gentilidade do Reyno de 

Pcgú. foi- 2.'4 

Cap. 169. Da maneyra que eíte Roolim 

foy lCuadoá ilha de Mounay, 6c meti' 

do nella depofledo feufupremo fanti- 

ficado. foi. *-*7 

Cap.i70 
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Cap.i7o Dó que eíteRey Bramaa fez 

defpois quecgegoua cidade dc Pegu, 

& como mandou fobrea cidade Saua- 

dy,& d© que ahy nos acónteceó aos no 

ue Portugucfes. ^ 

Gap. 171. Do que mais paflàmos nefte ca- 

minho , & do fucceflo que titiemos 

nelle. ll° 

Cap. 172,, Como da Índia me fuy paia a 

C,unda, & do que la pafleu num in- 

uerno que ahy eltiue. fol.iit 

Cap. >73. Como" o Pangueyrao de Pace 

Emperador da laoa foy com groffo e- 

xercito contra o Rey de PaíTaruão, &C 

do que te fez defpois que la chegou, 

foi.1 li 

Gap. 174 Como dâ cidade fayraÓ doze 

miljamoucòs, & do que fizeraõ contra 

os enemigos. z2,> 

Cap. 17 f.Como o Rey de Pauarúaocòm 

dez mil conjurados fahió tora contra 

os enemigos»da peleja que teue com el- 

les,& do fucceííb delia. .tol.124 

Cap.176. Como a cafo fc tomou aquyhu 

Portueucz Gentio,& da conta que nos 

elledeudefy. foUlf 

Cap. 177. Como cl Rey de Demaa foy 

morto pot hum eítranho cafo, &t do 

que fuccedeo deípois de fua morte. 

foi ti6- s ' 

Cap. 178. Do que mais fucedeo ate elte 

exercito fer embarcado,& de hua gran 

de difeordia que em Demaa ouue en- 

tre dous homés principais da cidade, 

&do defauenturadofucceíloqueteue. 

foi. "7 . r , 

Cap.iyp, Detudoo mais que lucedeoate 

nos partitmos para o porto da C>un- 

da,&r dahy para a China, &r dadelaue- 

tura que neCtaviagem tiuemos. I.11X 

Gap.180. Do que nosíucedeo defpois q 

nos partimos deita reítinga. foi.230 

Cap. 181. Como deite porto de C,unda 

fuy ter a Sião, donde em companhia 

de outres Portuguefes fuy com el Rey 

àguerra do Chiammay,& do fticccflo 

delia. fol,i.J1 

Cap.182,. Do mais que elte Rey de Siao 

fez atè fe tornar par#-o íeu rey»o, on* 

de a Raynha fua molhèr o matoii.com 

peçonha. foi. 2,55 

Cap.183. Da trifte morte deite Rey de 

Sião, & de algGas coufas illuítres quo 

clle fez em fua vida. foi.*34 

Cap.184 Como ocorpodel Rey foyquei 

mado,& a cinza leuadaa hunj pagode,' 

& de outras nouidades que fuccederaõ 

no reyno. 1^ 

Cap. 18 f. Como o Rey do Bramaa empré- 

deo tomar eítereyno de Siaõ,&doqua 

paíTou atè chegar à cidade dc Odiaa» 

foi.238 , 

Cap.i8tf. Como cl Rey doBramaa deu o 

primeyro aíTaltoaeíta cidade Odiaa» 

& do fucceífo delle. foi. 2,3^ 

Cap. \9y ■ Como fe deu o derradeyro aí- 

falto & o fritceílodelle. foi 24* 

Cap.i8S.Comoo Rey Bramaa aleuantoa 

eíte cerco pornouasquelhe vieraõ dc 

hum alcuantamento que oiluera no 

revíio de Peguu, & do que (obre íflo 

fez. foi. 242- 

Cap.189, Da muyta fertilidade do rcyno 

de Sião, & dc outras particularidades 

delle. foi 2.4} 

Cap.iíJo. Doque mais íucedeotto tevno 

de Pegu até a morte do Rey doBra- 

maa &: defpois delia. foi. 244 

Cap. 191. Do que fucedeo no tempo de- 

ite Rey Xemim de C,ataó» & de hum 

cafo abòminauelque aconceceo a Dio 

goSoarez. . foi. 

Cap.ipi. Do mais que paliou neítecalo 

de Diogo Soarez. . foL148 

Cap. 193. ComooXemindoo vevofobre 

o Xemim deC,ataõ & o que dahy fuc- 

cedeo. , 

Cap.194. Do cj fez oXemindoo deípois 

de fer coroado por Rey de Peguu, &C 

como o Chaumigrem colaço do Rey 

do Brattlaa veyo fobre clle com hum 

grande exercito & do fuccílo que teue. 

foi. 250 

Cap.ií>y.De humgroíTomotimqueouue 

no campo deite nouo Rey Bramaa, SC 

da caufa porque fe leuantou,&do fuc- 

ceíTo delle. , 

Cap.i96, Da fentença que derao os leys 
r juizes 
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juizes neíte caio, &: da entrada que 

fez o Chaumigrem na cidade do Pegú. 

tol. 2.5 3 • 

Cap. 197- Como foy achado o Xemin- 

doo, trazido ao ReyBramaa, &c do 

que paliou com elle. fol.z5j 

Cap. 198. Da maneyra com que tiraraõ a 

padecer oXemindoo, & da morte que 

lhe deraõ. fol.zjó" 

Cap. íy?. Da rcftituyÇSÕ que eíte Rey 

Brama» fçz_ao moiro.Xemindoo do 

rcynoquclhe tomara, & da maneyra de 

que elle foy enterrado. foi. 2.57 

Cap. 2.00. Como deite rcyno Pcguu me 

cmbarquey para Malaca, 6c dahy.para 

lapão,& de hum eftranho caio que ah y 

fuccedeo. foi. 258 

Cap.ioi. Do que fez o príncipe filho 

dei Rey,tendo nouas da morte de feu 

pay. foi. z60 

Cap. zoz."Como nos paflamos deíla ci- 

dade Fucheo, para o porto de .Hia- 

mangooj & do que nellc nos aconte- 

ceo. fol.ztfi. 

Cap.103. De hua grofTa armada que o 

Rey do Achem ncíte tempo mandou 

fobre Malacajôí do que niilo fez o pa- 

dre meftre Franciíco Xauier, Reytor 

da companhia de Iefu, nas partes da 

Índia. to\i-6í 

Cap.2-04. Do que aconteceo a nofla ar- 

mada eftando para partir, & de duas 

fuftas que chegarão de nouo á forta- 

leza. fol.ztfyj 

Cap. zo^. Do mais que fe paíTou com 

Diogo Soarez,&: de como partio a ar- 

mada, &c do que lhe aconteceo até 

chegarão rio de Parles. foi. 2.67 

Cap. zo6.Da cruel batalha que os noilos 

uucraõ cos Achés no lio de Parles, &t 

do íucceffo delia. foi. z68 

Cap. Z07. Do que pafTou em Malaca em 

quanto não ouue nouas defta noíía ar- 

mada, & do que o padre meftre Fran- 

ciíco delia diíle eftando hum Domin- 

go pregando. Í0I.Z70 

Cap.2.08. Como o padre meftre Francif- 

co foy de Malaca para Iapaõ, & do que 

là paliou. tol. 171 

Cap.zip. Como eftebemauenturado pa- 

dre chegou ao porto de Finge onde 

cflaua a noíla nao, & do que paliou 

ate yr ver el Rey do Bungo à cidade 

Fucheo. foi. 275 

Cap.zio.Das honras queel Rey de Bun- 

go fez ao padre meítre Franciíco eíte 

primeyro dia que fe vio com cíle. 

fol.z7$ 

Cap. 2x1. Coroo dcípedindoíe o padre 

dei Rey para íe embarcar para a Chi- 

na o detiueraõ mais alguns diasj & l'c 

algúas dilputas que teue cos Bonzos. 

fol.Z77 

Cap.ziz.Do queeíte bemauenturado pa- 

dre paliou cos Portuguefes a cerca da 

embarcação, & da fegunda diíput» 

que teue co Bonzo Fucarandono. 

fol.z79 

Cap. z 13. De tudo o mais que o padre pal - 

iou com cites Bonzos ate íe embarcar 

paraa China. fpl.z8í 

Cap. 214 Da grande tormenta que pafla- 

mos indo de lapão para aChina,&:co" 

mo fomes liures delia por oraçoes deite 

feruo de Deos. foi. z84 

Cap.zij. Dos vários caíos que aconre-* 

cera,õ,a cite bemauenturado.padre are 

çhegar à China,&r da maneyra de íua 

morte. fol.z8£ 

Cap. zi6. Da maneyra que foy enterra^ 

j• do cfte difunto,& trazido a Malaca, & 

dahyàlndia. fol-zSS 

Cap.zi7. Como eíte íanto difunro foy 

defcmbarcado da nao em que viera de 

Malaca,&do apparato com que che- 

gou ao caiz de Goa. fbl.z8<? 

Cap.ziS. Do recebimento queíefezem 

Goa a eíte íanto difunto, & do mais q 

ahvfucedeo. foi. Z90 
* ' 

Cap.zip. Comoo padre meftre Belchior 

partio da índia para lapão, & a cauía 

porque não paílou de Malaca, &do q 

nella íticedeo neíte tempo. foi. z?i 

Cap.Zio. Como partimos de Malaca pa- 

ra lapão, & do que paliamos até che- 

garmos à ilhadeChampeyloona Cau- 

chenchina,& do que nella vimos. 

foi. a 93 

Cap.2zi. 



Tauoada. 

Cap.2zi. Como deftà ilha de Champey- 

loo fornos ter à do Sanchaõ, & dahya 

Lampacau,& dafe conta de dous cafos 

deíaítrados que aconteceraõ na Chi- 

na a duas pouoaçoes de Poitugtieíès. 

foi. 29 4 

^-ap.izz.De hííasnouasquevieraõ defta 

i'ha de hum eftranho caíoqueaconte- 

ceo pela terra dentro. foi.296 

Como chegamos ao revno do 

Bung0> & do que lá paílamos com el 

Rey. foi.2.57 

Cap.zi4.Damaneyra que e! Rey doBu- 

go recebeo a embaixada do Viforrey 

da índia. fol.joo 

Cap.2zj. Como o padre meftreBelchior 

fe vio comei Rey doBungo, &doquo 

paliou com elle, & da reporta que el 

Rey me deu da embaixada queJhe lc- 

uey foi. 300 

Cap.2i6.D0 que paíTey defpois que par- 

timos dcfte portodoXequeatèchegar 

á India,& dahy a efte reyno. fol.joa. 
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