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Tr'tttll~se ~. 'lJid{z, e :pcfões de ]J"" 
. ,febastiaó,oDesejado, XfI.' Rei. { 
, , , ,:" : .. d~'lPórtugal. ,," .-0 o ">! 

C~~M ; v~~~ be~ , ex~ress;,~s:~t MJ. F.ra vulgo 
'.~()el d~:Ftltja ~C Sousa" eJt,rahidas da 1»1 
,Europa Pottugueza , fechei euo uUi- ' 
4OO,:.periQdo ,-do' .Tomo precedent~. 
;AgPcádolLpr,jilcipio ,a est-e ,com pa-
;lavras assazolastimósas -do"mesmo Au-
_,.hOl"i;' riraçlas!do, Epitome paS,nOS&3S 

Historias ;'~ para haVf~,' dc • .c;ntrar na 
'-. _~OM. xv. A' nar~ 
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Era vulg. narraçaó da vida e da morre de Dôni 
Sebastiaó, unico do' nome, e XVI. 
Rei de Portugal , que nós chamamos 
o DeJejado , digo com elle a respei
to deste Monarca infeliz : Qge chorou 
o Povo Lusitano para o ter, e que 
chorou' porq~e o teve. Era Porwgal 
Chegado á' Epoca triste,. mas v'ulgar 
nos açontecimentos O1undano~ , ,cie.~ 
seguirem ás grandes prosperidades 
iguaes , ou maiores inrortunios , as
sim coow ,se alterpaó as bona~as 
e \ as tempestades ~ as serenidades e as 
tormentas. Esta he a ordem admira
vel dI! Providencia; que;tudô' gover-

-,na' ; oh do Aut,hor Supremo dessa Pro:. 
vitlencia ,:,que'cllmptida:até á decima
sexta geraça6 ,dos Reis,'de Portugal a 
prom~ssa que no Cam'po de Ourlqi1e 

1'1' -fizera'ao Tronco Augnsro:dos tnesmJS 
'\ ( ( ! Sobéranos " o Grand e D.' AlfonsO Hen

-riques :' se até agora!disf5Õz; ~',~ilii, 
que 'Pornrgal gozasse o cóm'plem~~ê 
,das glorias , que podia ~a.ro.MüfiâÓ'·.; 
agora para que a prospel~dade 'O'; naó 

-perdesse, permittio que o gblpt',,-~ 
delgra~.,;o provasse ;; ,que '4mlÜ, r .... 

~.l. '\ ", - ••• ;pel-
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felJaó da qalamidade o combates- Era 'Dlg •. 
se. ' 

_ Se parecia que bastavaó para dar 
a!ra jerarquia á dor e .lastima dos Por
tuguezes as mortes immaturas deran
tos, Principes, que podemos 'dizer 
passavaó do ventre para o. fumuJo; 
COlIJO eIlas naó 'enchêraó as' medidas 
do' ,Decreto .previsto, a mesma.Prov.i
dencia orde·nou , que no dia )0 de Ja
neir.o de IH4 do Principe ,D. Joaó, 
noDO' filho deJRéi D; Joaó III •. e d~ 
sua mulher 3 Princeza D. Joanoa ,fi
lha ·do ImperadorCarlosV.'nascesse 
o Desejado Rei Dom SebastiaÓ.: Rei 
por 'ella previsto , e decretado. .:para 
anthor das infelicidades: de. :Porrugal; 
por rOliça .: de ,sllgestó~s=,.ltum~nas C) 
Instrumento da ~ua ruitla j),causa do 
6eu ,cativeiro;, ~.origeni da ,dfusaó do 
eu: sarigue; e ·t,udo JstQ naó.ôb~ran~ tt, sempre objecto da :sua.-,sàudade. 
Naó haduvida ,que muitos dos nosp 
-eos Escritores, menos tocadl5>s- .della se 
cÓlpénháraó, huns em rou'bar. ao Rei 
.J)~ Sebast.ia Ó' a honra , óutroS~ fóra' de 
.empo -em -lhe tirar a N idaó -: 
: ~, A ii 'Eu; 
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Eu , que em outra parte já tive a 
honra de lha escrever apressíldo , dis-. 
se ent.a6, que ponderando altamente 
a idéagenerosa ,com <]ue eIle ani .. 
prendeo na conquista. de Africa o d~ 
minio do Mundo, naó lhe negaria.lI 
gloria de· sacrificar pela Fé 'a vida; 
nemo'privaria da vida, que lhe deoa 
Fé. Agora dispindo-me destes tlájoS 
da puer·iiidade, que vesr.ia· nos annOl 
verdes, farei porcom'p6r.~ minha nar.. 
raça5 com ornatos de' homem, conti .. 
nuando a dizer nelIa ; 'que ErRei D. 
Sebastiaó tinha fres annos de idade ~ 
quando morreo seu Avó, e que ficOQ 
enca. rregado 'á Tutoria de sua Avó a 
Rainha -D~ Catharina , que com pru .. 
denc:ia . admiravel governou o Reino 
até o anno de 1562, no qual as má';' 
quinas ·dos intrigantes a .constrangêraó 
a cedelJa· na pessoa do Cardeal Infan .. 
te D. Henrique, enraó' o primeiro fac .. 
cionario dos interessados' mais ~ das 
proprias conveniencias, que das.. vam
tagens do :Estado. Coilheceo E1R;ei & 

fund6- dos talentos da sua :A"Dgusra E. 
posa, e por isso lhe: encarregou llw-

. . ma 
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ma"çomtn"isSaÕ taÕimportante: co- Era vulg.· 
nhccêra6-0 os Portuguezes, e por es-
ta causa os homens da mesma NaçaÕ, 
que antes 11a6 quizeraó soffrer que 
os governasse a Rainha D. Leonor pOl: . 
ser estranha, anllos depois se lhes fez 
intoleraveI , que a Rainha D •. Catha-
fina, tambem estrangeira, deixasse 
de os governar. . 
! Qgando eu chego a este lugar, 
àonde segundo a ordem da minha com
posiçaÕ havia dar noticia da ·Princeza 
com' quem casou, EIRei D. Sebastiaó, 
e dos filhos que teve: c011siderando-o 
unico Principe no estado do celibato 
até á id3de de 24 annos, perdido nos 
campos de Africa , profugo , vago, 
errante pelo Mundo, morto sabe Deos 
como'e aonde, sem filhos, nem mu
lher; a herança de tamos seculos pas
sada , transferida a alheios , a estra
nhos : aqui me lembra a dôr'~ aaf
:IIicçaó, a lastima dos Portuguezes da
queHes tempos calamitosos ; e para 
suspender por hum: pouco as . memo~ 
rias tristes· com' ag·lembranças da' Fa ... 
milia Real ~a dec:UUa!"'sexta-·tge~aça6 
~1 ~~ 
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Era·vulg" atenu.ada: conforme a minha mesma 
ordem, el1 vou a dilatar a v isca p~ 
lo Estado EccJesiastico , e pelos .of
ficiaes da Casa, que serviraó ao maIo. 
grado Rei na sua vida breve. 

Em quanto ao Estado Ecclesias~ 
tico na nossa Igreja Lusitana no tral19., 
curso dos 21 annos , que corrêra6 até 
á perda de D. Sebastiaó: eIle se iI:" 
lustrava com a Purpura do Cardeal 
Infante D. Henrique. Era CapelJaó 
Mór D. Antonio da Silva, que teve 
por successores a D. Jeronymo da Sil~ 
va , e a D. Fernando de Vasconcel. 
los, Arcebispo de Lisboa. Prior do 
Crato o Senhor D. Antonio, e depoit 
delle, da !lua derrota, e ausencia· do 
Reino o Cardeal Alberto, Archidu ... 
<}ue de Auscria , já nomeado pelo Rei 
de Castella. Prior Mór de Guimarães; 
D. Fulgencio de Brag;\nça , filho de 
D.Jayme, IV. Duque deste titulo. Com
missal'io primeiro da. Bulla da Cruza .. 
da D. AfFollso de Casccllo-Bl"anco." 
Bispo de Coimbra ,depois' Viso-Rei 
de Portugal. Em quanto aos Bispados; 
de L;"boa era Arcebispo. o Cardeal 

. l~ 
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lnfante. De. Leiria primeiro 13ispo Fr" Er;(val,. 
llraz de Barros, eleito em 1)-.4, , ad 
qual succedeo ;00 .anoo da morre dele" 
R.ei D.Joaó III. Fr. Gaspar do Casal, 
Eremira de Santo Agostinho, oaó. 
acceitando D.Sancho de Noronha, que. 
antes fôra . nomeado. De Lamego D." 
4,ntonio TelIes de Menezes, a quem 
succedeo Marrim Affonso de Mello 
dos de Serpa. Do Funchal D. Fr. Jor-
ge de Lemos da Ordem de S. Do
mingos , e Esmoler Mór, que teve· 
por Sllccessor neste emprego , e no 
Bispado a D. Fr. Fernando de TavoM 
Ta da mesma Ordem dos, Pregadores. " 
De Angra. Fr; Jorge de Sandago da, 
dita Ordem", ao" qual succedêraó na 
vida deIR.ei D. Manoel de Almada, 
Governador da Relaçaó do Porro, e-
G .. l1aõ Mór da Rainha D,., Cath:tri·" 
Da, Dr Nuno Alvares Pereira, D. Gas ... 
par de Faria, e D. Pedro de Castilho,. 
que foi Bjspo:d~" Leiria , Inquisidor 
Geral, do Con~elho de Esrado, EsmÜ'"'_ 
ler Mór ; e duas vezes Viso-Rei "de~ 
Portugal • 

. Da Guarda era Bispo .D, JoaiS ,de 
: Por~ 
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~ra \Julg. Portugal, filho do Primeiro Conde dO: 
Vimioso. De Portalegre D. Juliaó de, 
Alva, primeiro Bispo em lHo, que te·, 
ve pOl' successor 3. D. Antonio de No-' 
lonha da Casa de Villa-Real. De Bra-. 
ga era Arcebi$po Primaz o V. Fr.; 
Barcholomeo dos Martyres, Domini-; 
coo Do ,Porto D. Ayres da Silva " 
:Reitor da Universidade, a quem SUC-{ 

cedeo D. Simaó Pereira de Sá , Bispo' 
de Lamego. De Coimbra D. Manoel 
de Menezes, tambem Reitor da Uni .. ' 
versidade, que teve por successor a D. ' 
Fr. Gasp:Jr do, Casal. De Viseo D. 
Gonçalo Pinheiro, seu successor D.' 
Jorge de Ataide, que foi Capellaó 
Mór de Filipe II. De Micanda prí
meiro Bispo em 1545 D. Toribio Lo-, 
pes, a quem succedeo D. Rodrigo de ~ 
Carvalho, Fund"dor do Collegio de 
S. Pedro na Universidade de Coim.' 
bra. 

Em Evora forat> Aroebi&'pos D~; 
Joa6 de.Mello, Pre3idente do Desem .. · 
bargo do Paço, o Infant-e :Cardeal ,;e: 
D. Theotonio de Bragança, filho do. 
'DuqucD.,Jáymç. De Faro:a'nicmora-
'\ veL 
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"el D. Jeronymo Osorio./ qúe ,fez a Eq:'DIr·~ 
mudança da' Sé: da Cidade Ide Syives;; 
Prelado bem conhecido pela sua 'eru~· 
tHçaõ ,e pureza da lingua. Latina. ,D~ 
Elvas primeirOJBispo D. Antonio Men .. ' 
des de Carvalho em 1,7,1.' De Goa( 
D. Henriq ue,., de Ta'Vora" da~ Qrdem de 
S. Domingos:, . que foi ° ,'terceiro Ar,) 
cebispo succeeSOl' de D. Fr:Jorge T'he-J 
mudo, e de D. Gaspar ~eLea6. Dá 
Cochim D.,Fr.' Maiheos :oeMedina~ 
que succedeo: ~aos ditos. D. Fr. Henl'Í ... 
qtJe de Tavará, e D. Fr. Jorge The-.. 
mudo. De Malaca ,erecto Bispado por; 
Paulo IV. neste mesmo armo de.I55'7,' 
foi primeiro Bispo D~ Fr~' Jorge· <Je! 
S3ma Luzia, Dominico,· 'De ;Mac~ó;'T 
eriado em 1577, l'rimeiroB'spo O: 
Fr. Leonardo de Sá da Orgem de' 
Christo. Da China também. primeiro:. 
Bispo em 1567,. D. BelclÜorGarnei .• : 
to,· Jesuita. Patriarca da Ethiopia D.: 
Joaó Nllnes .. Ba~reto 'tambem Jesuíta; 
que teve por successor a D. Francis.' 
cei deSousada,mesma Sociedade. Da: 
Bahia . D. Pedro, LeitaÕ , ao ,qual sue.' 
"dêra6 D., ir" ÂntoDiolWreiros da,: 

~ O~ 



fO B,oo;ORIA GSRAt; 

E'!I".I,.o Ordem de Av,iz , e D.CoDsrantino Bar
J;adas. De CáboVerde n. Barrholomeo 
Leira6, Collegial de S.Paulo em Coim .. 
brel. De- S. Thomé D. Fr. Bernardo o 

da Cruz, a quem succedeo D. Fr_ 
GasparCa6. " 00. 

, Pelo que respeita aos Offieios da 
Casa Real em tempo delRei D. Sebas
tie6, Condestavel era o Senhor D. 
Duarte, Duque de Guimaraes ,e de
pois delle foi D.Theodos o I.ie V. Du
que de Bragança. M.ordomo ~1ór D,ol 
Alvaro da: Silva, GondC"de Porrale-. 
gre, ao qual,succedeo o Conde D~Joa~ 
da Silva. Estribeiro ·Mór D. Francis~ 
co da Gama, li. Conde d,a:Vidiguei-. 
I::l , que 'revt por. $UCce$Sores a' D.: 
Christovaó de· T&vora , eo a D. Frao--. 
cisco de Portugal. V édor da Casa D. 
Filippe de Sousa. Camareiro Mór' D.~ 
Constantino. de Bragança, depois del-· 
le D. Francisco de Ponu'gal , Luiz dar 
Silva, : Febos ·Moniz~, Christova6 de. 
Tavora, Manoel de Sampa,o., M.ar-,. 
tim Affonso de Miranda ,Diogo .de· 
Mirsuda .. , Henriql1eHentillues de Mi~, 
r.anda ). ~ D • ..Flaa<:,iSCQ, .d~' Sá.) Condo 

de 
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rleMaroc;iIlhos. Guarda Mór O. Dicw ~r",u(g;: 
go da Silveira, II. Conde da Sott:lha; 
que reve por !'uccessores a Dio~p de: 
Miranda, a Martim Atfo!1s0 de Mi-: 
randa, e a Grego rio , de Faria. Mes'" 
tre Sala Filippe de Aguilar. Rep:'lSrei""l 
ro Mór Bernardim de Tal/or,l , . !!eus: 

. successores Francisco de' Tavl,ra ; e 
Alvaro Pires de Tavora. Porreiro Mór'. 
J.oaó de Mello , e depois Christova6. 
de. Mello. .Trinchante D. Jeronymt>.. 
Lobo. ; 

Capira6· dj Guarda foi criado por. 
ElRei D. Sebastia6, e o primeiro \lO-

m~;jdo n;Franciscode Sá, Conde de 
Matosinhos. Escrivaó da Puridad~ 
lVlnrtimGonçalves d:lCamara. Copei .. 
TO Mór Ruy' Gomes da Cunha '<iJué 
teve por sllccessores a André Gonçalves' 
Ribafria, a, D. Joa6 de Sousa, e. a 
Sancho de: Tovar. Aposentador Mór 
Lourenço de, Sousa da Silva, e depois· 
ManoeI de Sousa da Silva •. Prevedorl 
das Obras 'do Paço Joa6 Car\falho. ea-. 
fador MrirD. Pedro-de Menezes, que 
teve por SI.lCCeaSOl'eS a Antonio GO/1"! 

çalves àa: .eamara, e ,a.fcciro Gonçal .. i 
ves 
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ErnuJ,. ',VeI da Camara. Armeiro Mór D. AI';', 
varo da Costa, a quem succedeo D .. 
Duarte da Costa, Governador'do Bra-' 
sU., e D. Francisco da Costa ,Embai., 
~adOl' em Marrocos.' Almotacé Mór 
lIàlthasar de Faria, que teve por sue_o 
cessores a NiColao de Faria, e a Fer
Daó de Castello-Branco. Alferes Mór 
D. Luiz de Menezes., Almirante D. 
Antonio de Azevedo. Fi'ooteiro Mór, 
D.,Antonio,de Castro, IV. Conde dei 
Monsanto. Marechal D. Francisco.' 
Coutinho' , Conde de' Marialva. Mei
l'inho Mór D. Duarte de Castetlo-Bran~·: 
cri. 'Capitaó da Guarda D. Pedro da 
CUnha. Capitaó Mór dos Gint:tes Fel'
JJaô Martins Mascarenhas. Adail Mór 
Levo Peyxoto. Chanceller Mór Gaspar' 
Carvalho, que teve por successores a 
D.·Simao da Cunha, e a Simaó 'Gon
çalltes ,Preto. Secretario de Estado Pe~' 
dro de Alçava Carneiro ,Conde das. 
Idanhas , C]ue servio aos Reis: D. Ma~, 
BOel, D. Joaó III., e D. SebastiaÕ.. ' 
~ .. Os' Bispos que deixo. 'nomeados,· 

09' Fidalgos' que 'acabo- -de, referir ,; 
búns;, c .. outI:C»l j,todo, 'o :tempp:.J davi-o 

";.:.', . da ~ .1 



DE POlm1GAL, Lxv .. imo JJ 
da do ultimo dos ditos Reis iIlustrá- B~'wlg •. 
raó os Estados .EcclesÍ8sdco e Civil , 
hum edificante, o 6utro luminoso. To-
do o Reino conservavnnnda o expléu-
dor, da grandeza; no c~r.po Mi~it:lr 
ainda havia. muitas creaturas da dis-
ciplina dos antigás Heroes, que me-
.raó tremer as RegiÕes ~ da ,Afriea:, '.e ~.,. t 
da Asia ; ,ainda brilhavíits .. noP.aço:, 
scintillavaó ainda pelas cazas' dos par-
tkuLares as Juzes do .ouro ,: das perolm, 
.dos diamantes do Oriente; aipàa. se 
:conservava a reputaçalSd.isarmas:, de 
"alor ,.da intrepidez:I!.iIsitanas , :e:;ó 
Rei menino, parecia· a.ve1ldadeir.a' 1m*," 
gem , que ,era: don~u& Mmo,t"eS-pai:á. 
merecer as alliang:as', ,bem';~onfomtes 
ás que ellesocontrahiralS. 'tom os maís 
altos Diademas. Ora·' nós .vamoS'av« 
-do principio da educaçafLdeJRei ,até 
cá sua peria cm Africa,r, oomcFnq Re». 
:no, ainda·quetUdocOnial':.para1:l d60 ' 
-<linaça6 , eJleconser'l8v-a a'granàeZ'3 r, 
o credim , . .aS conquistas T mail GJuc 

-COI!l' .aqudla< perda dlc' tudo .pérde~· , 
L,: • í . 

. : "'i:' 1 ,~ , '_',. ; l 
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-,Primeiras t1Cfões da Rainha ~. 
.. gente na mmoridade de/ReI 
. . "D. Sebastiaó. , 

15'58 A .renra ,jcl~de de tres annos , e~ 
~ne ficou E1Rei.por morte.de seu Avô ~ 
-('orno ella· ainda era incompetente pa., 
13 receber.: ainstrucçaõ necessaria , :e 
a>rresponPe11te ao alto caracrerda Pe~ 
Eba.: "a- Rainha Regente, 8p-plicou as 
duze~ da; suailIuminaçaó .,; os .e~f()rços 
-da:. sua ~ cle!lteridade .. aos: Aegociosdó 

. JEtH~OO'J !eb'dGprimeircs;os:da Indi~, 
<lIara ; :onde (mandou 'com 0': titulo .de 
;Vho-cReia!D'-:C011stantioo-de; Bragan? 
·ría·fórmaqueeuacabei de:tÜúr no To .. 
mo ; ariteéedent.e~ Continuan,do. ,com<CD 
-seu ~veAlo, em <J uamo. o!:, nego cios 
-1)0. continenlie':do Reino!J11lõamamaó lIS 

,nossás.aúençóes, nós faibnos' '1lemo
','J'jat ee: qu~ :fanto . na J ida , ,almo J na 
volt • .dEl súa,jorriarla .:e~!e~~h~tt:o:Ull31l" 
bonança, os ventos galcnms, e a Náo 
'Jue o conduzio, fez depois déz via-
.; .J gena 
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gens I á' India" sem mudança de for- iR w1g. 
tuna., ~ 

, Depois da ,sua chegada a Goa a 
, primeir:l acça6, do Viso-Rei foi despa

char para o Governo de Cananor a D. 
Pays de Noronha, que v.rera do, Rei .. 
no provido nelle. A po\1ca ,atten93d 
com que este Chefe se conduzia areS .. 
"eito da pessoa do Rei ,renovou em. 
Cananor o odio concebido' :tos- POl'~ 
guezes no tem~ do Governador Mar~ 
tim Affonso de Sousa; :Perturbooi.se:1I 
paz, altereu~; ri: commercio : m*t:'i
mentos CJueobrjgára6' ó'Viso-Rel-'. 
mandar correraq uelles mtires por cift;o 
cc navios que 'commandáva Ruy . du 
Mello, é· depois reforçal:los com oq. 
tros nove,ás'ordens: de Luiz 'de Melt" 
da Silva; ma's entaõJhe;estranhárt6 
criticos delíéados , 'ttoe 'estando etfe 
prestes 'a'embarcarlo'Se. nagrnndeAlfI. 
madá preparada 'pôr Fliaocisco Ba(1ft6. 
to, que intêntára fa'te't-seSénhót.1tt 
DamàO ; 'o Viso-Rei pl'ereriise a' Sll'
conquista: ® ~occorro;, ~ e- 'de-Vlra :HJ.. 
var em 'p'esSM a Canaoor. [Os :~~ 
ros já ná6 c6mm~tfUió õà inlllltt1t 'JSÓ 
~ no 
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Eql'i'fl~e: AO' mar ;::mas vieraó .aratM'~ as. obras 
, 1558 exteriores da Fortaleza, donde os fei 

reejrár cortados- Luiz de'.Mello da Sil
va, .que pOl:" esta Qccasiaó pedio ~ . 
Vjso-Rei .1lÓVOS fOccorros., .i 

.; . E.lle nem faltou em, os mandar; 
1lemsuspendeo sobre Damaóas nego .. 
~iaç6cs acjue tinha dado pripcipio. Co ... 
mo eHas'.s~.facílitavaó peja d:i.visaó doa 
ctpiritoS'.no Reino de Camb.Jy.a, ori~ 
ginada .. d.a menoridade do; seu Rei ~ 
4SpirJtos ,nocar;lcter tat> ·oifferenres·; 
~mo eraó,oft:dos:Rul!WS;,: Mouros; 
Eersas,·;F.'à-ttaqQe.s ) Resbutps , M~ 
gores, e·Abexins ·,queJJormavaÕ ~ 
maior par.tid(L:;' da'5Ui':;dis~~)l'(lia se 
quiz aprov:e!tar·.Francisco\:Barretó pa: 
~a:,1I~tttc .·DaEria6 llonurnetp!·das. n05~ 
~I~:; (o."~Mif;telt:, ;~ da J'QCSQ.,a,:cont igual 
desigilio se.servio agoJilD: Constjinti~ 
aQ' que ~~. c,on~~guiQ, .DJ D~g~ de N~ 
~nhà '100. h!Jvia trat~o, iM:.primeirà 
«casiaó est.e negocio, ;iOSfitU!o .J1çIJ.~ 
;J.O Viso.-R-ei,,.;q~ COffi:Q i~l~ pàreçer 
$valmote .Q. fllandou .:tr4l,tar,; c~mq 
lthimica6 ".e • mais pes$~-slo pan\q\l 
tdpJ;JliJia;1}f~ '1Jl [ÇiJll1b~N. 95<. MiQ~8r 

8 h~ 



DE POl't\Jl)A,t. ~," LIV • .tm. 17 

tms' encárregados) da commi.sa6. ne- Era vulc·l 
~ociáraó com. :tanta d~xteridade :t qU4; 
os da Rege~c4a. do Rei cedêraõ aoEs':"' 
tado, odominio deJ~amaó cOll\:.tPdC>$ 
os seuS termO$~ ,é jurisdicç~Elt; En::
tcndeo-se np. prwdpio quq" ~as,~ri. 
AntonioMo.n:i~, .. Batreto para, tPlllar 
posse, gUafneçer',i ~ Justenrar. as, ler,.,. 
JllS cedidas ic,oma ,gente que' ~tava (''7'; I 
em, Baçaim " ficando o VisQ-R:~\!d"'r' ." .. 
~mb41ra~do para a guerra de Cagpqor; 
mas os ,acontecimtntos mos1.nír,tkQ 
conturio. ,', '1:;:' :: ;, T) '., I 

.... .; : ADtQnio M<ltliz· bem', inllitmadO' .. 
1kq.\IiÇ :ó;Abe1imi Bófatá~ que ,gcw~rlJ~t 
:va:: Damaó, ~om>gtande "QÚmf:fil,de 
~eD~ ,da :,suaoa~éló~,e6[ayá det~rmlna~ 
do l~', impedir l :t.entrega ,a .de.f~n.der 
.a:rlr~a atéj:\lltiÍl1aextirel!'id~~.y, eh·' 
Je "a\\I80U 30 .v.iaó~éi ,.COIDp:,pal:a 
,desalii>jar de, Dartlaó .. a Bafa ta l el·tlne
u~sar~o todo .& poder' da; 'kdiil~1 Ena 
·repres~a916. .decic.iio a: jQmad.a.: de 
D.~ma6:~lll ~peltavd,armada, que:es .... 
!avasem Goa ·dei vergi d'aLto.),.ord~l"· 
.utdo,.D. Constanüno .ant~' .deUa a 
~xpe(Hçaó 'das,. náos do Reino:, 'em que 

:X-oM. Xv. ' B ha-
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havia embarcar o Governador Fran .. 
eiscOr}hrreto •. E:po/qu~ nesta figura 
estavaó as cousas "da -Indla na entrada 
ij() {tnno' de 1559:, éU: sou obrigado. 
"Suspender:' a narraçaó dellas para dar 
huma"olta ao R~ino , aonde me aha. 
ma·'Cj ptíncipio de'ltlOvimenros delica
dos, que helle erttrár3Õ a agitar-se. 

, Nos primeiros dias do referido an
no : eIltra-va' EIRei . no sexto da sua: ida
de , j~ . habil para. r~cebcr os primei
roS"'elem:entos da insrrucçaó:, e se cui
dou em lhe nomear hum Mestre. O 
Caí:dal Infante estava preoccupado pe
ios . ;J'e'SUitas;: . a 'B:.ainha D; .C'.atharrna 
~Uun1iDada sem paix6ft,; queria: i .Fr~ 
Lu[z~ :d~ : Granada· , DOAliinico" ·()U'~.a 
·Fr..rl.uiz de Montoya; J ',Agostiniano.: 
'() setripre' grande' cD. Aleixo de Me;. 
!J1eas l{'pna desviar. 'a Cong,reAaô-, 
-donde) rcnniaque; sahisse o ·lMesue., 
!3uíruokJlmente combate<)' tooo a:'l;lue 
'rinha'n()mede Regular. A Qr.lça6:que 
eUe-'tlDtaó recitou' .he huma peça digna 
da' ,itnnr01'talidade •. Mas sendo Ja/;sõa.. 
convi~a.(L!!cm resistooa , onegoci. 
llaô : só esteve muitos.: dias indecisp '''; 

._ -. ,- ,Joas. 
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mas pafa o fim' a que huma e1pquen- E.~a \'lIl,
c.ia taónervosíl, taó clara , taó Ínsi .. 
puanre, repetida em tom qua~i pro-
fedeo , se encaroinhava , eIla de na-
da vé\h:o~ O Infante Cardeal rodeado 
de hum pare'ido , que se naó cQnJra,s~ 
t;lVa , para ilIudi( o voto de D, Alei. 
:lO,; para forçar a Rainha a ceder, élr-:-
mou a bateria· pelo seu Confessor:<? 
P. Miguel de Torres, pela Camare~r4 
j\1ór D. Joanna de Sá, e fico\1 senhor 
do campo. D! Aleil:o, que era Secu-
lar, fic.ou AYQ: o Padre Luiz Gon-
.çalve$ ela CalDara, que lhe .. 'levava a 
vantagem de Religioso, foi :nomeado 
.M.estrt!. .-
, . O partido desde agor~, do~inanie 
çom o Carde~l na sua testa ,menos 
~n$ivel á opposiçaó de D. Aleixo de 
Menezes, eSGandalisado darepl,lgníll) .. 
,da. da Rainha, temera rio .n~ ;idéªs 
d~ v.ingança- -contra taó alc~;'prjneeza : 
dle começQu a -tratar~ asmáquipas a 
que. nós; pouco depois veremoS. os do:' 
feitos: huns effeiros- fatatS, -q\lederaó 
IOllge foraó .f1:açaIldo aoPril)cipe jn~ 
f~m.a sua~ukÜ1lar\Jin~. ~, 'ltl~ já <ie 

..... _ . B ii pre-
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Eta~úJg: sente (ormára6 do Neto parà ~ Avó 
num rancor capaz de romper os vin
culos 'da natureza ;elles huns effeitos, 
q~e viotáraó os Di~itos mais sagra
dos, sem atteHçá6' ao decóro de hu~ 
ma' Màgestade, que· ~oset.1 nasciinen
to se coroava com os Diademas subli':' 
mes ·de tôdfasas Monarquiàs da Eur~ 
pa:' Em' quánto pois. a~ causas agen
tes pródulzem estes effeitos ,'nósva
mos' á lndia acompa,nhar'ao Viso-Rei 
na enipreza, de t;>amá6. ' \ 
. 'Esplrava O'3nno de 1558" quan
do' D~ Constantino de Bragança, ten
co mandado para Baçaim 'ao' novo 
Governador D. Pedro, de A-Imeida pa
ta ' ter promptos às navios' das' praças 
d() norte:' q ue se :11a v iaó : intorpol"ar 
na ' armada ,. recolhido já a Goa o 
seu' predécessor Antonio .MoAi~ Bar
réto : ô- Viso-Rei sé fez á véla na fes.o 
peiraVel' :ahnada' de cem náos ;' em 
que além::dó~grande huRiero' de N~ 
hreza , dé··ti1lÍitage~te do mar,: e"de , 
s~rviço',' de "ti'opas Ca~~rins, e M.'aJ~ ... 
birres , embárcáraÕ· mal~ ,de Ires 'm~l . 
Portú.gi1eZes~ Os A'béx.uw, ique. guarne .. 

, • " 1L l' ,iaó . . 

, 
I 

I 
\ 
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c:ia6 DamalS: debaixo das. otdeos' de ErJ9Wi.' 
Ires nacionaes s~ ) '9ue ·eraó'tleBo- . 
fatá , Cide Rana, e Carnebel , 0&6· se 

t poup~ra6 'a trabalho'para' reduzir :II' . 

fraça a estado de fazer huma 'defen ... 
sa ,longa· e . v igorosa- , quandQ soube-, 
raó que o Viso·Rei da India marcha ... 
va a,aracaIla.' em pessoa •. ".Appareceó 
sobre ·a.coSta da,aineatada. Damaô a 
formidavel frota, que, só vista: mu
dou nella em terror' a q ue antes. cra 
coragem. Assentou-se que aaoáos oaó 
enn"assem' I\f) r10 ; que astrap'as da 
jnvestida desembarcassem 'na pra~ ... 
eJlor terra matéhassem á Cidade ; qu~ 
o Viso-Rei 'vendo nos seus, muros ar
Torado o estan~arte ~os vencedores , 
entaô' com. toda . a armada entrasse pe~ 
la barra. , , .. , . 
. Dois mil homens destinados para 

o avance :puzéraó pé.em terra for
mados em cinco corpos. o primeiro 
era mandado por D. Diogo de Noro
Rha, Chefe da acçaô: os outros qua
tro por Antopio Moniz' Barreto , por: 
Martim Affonsa, de Miranda , 'por 
Pantaleaó dé; Sá J 'e poi: ~edrQ ~ar:" 

1'~ 
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Eravulg •. réto Rolim. Era a manha' do dia doÍS' 
de Fevereiro ,cm que a Igreja cele~ 
bra a festa da Pu.ri6ca~a6 da Senhora, 
quando. estes corpos , a maior ~arte. ~ 
formados de Fidalgos aventureiros, 
chegára6 sem resistencia ás portas de 
Damaó. Elles as acháraó abertas· , a 
Cidade desamparada , 3 gente e fa .. 
zendas tudo em salvo da outra banda 
dO' rio : porque a vista apparatosa7 
da. armada , tantos galeões soberbos i 
que pareciaó montanhas sobre omar,. 
de tal sorte aterrou os espiritos , que 
o. primeiro valor passou a ser pusilla~ 
nimidade. D. ManoeI RoJim que mar· 
chaV3no· esquadraó de Pedro Barre-
to , foi o primeiro que entrou para 
arvorar'eln l1um baluatte a bandeira 
que levava. A este signal convencio .. 
nado o Viso-Rei commetteo a eíurl-
da da barra ao estrondo de salvas de 
anilharia, ao som dos vivas e instru .. 
mentos militares. 

Emattencaó ao Viso-Rei, D. DiQal 
go de NOl'Ori'ha que seguia a D. Ma
noeI Rolim, nao quiz entrar na pra:" 
}a , e fóra dos muros fez arvorar o 

. sela 
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seu estandarte. Carreo, para assistir ,ao Era vulg. 
desembarque do Chefe Supremo que 
vinha vistosam~nte armado, ,se repre
sentando, o cargo na pessoa ,'desco-
brindo melhor na magesrac!! d,a pe~-. 
soa , que era ,n~Ua. diminuto o car-
go. D. Diogo com semblante retrata-
do pelas alegres ~6res do dia, lhe dis-
se: Vinde Senhor, qu~ bastou; a VOi-

sa sombra para, vencer os inimigos: 
c;u sou o descontente) q'J-ando con-
siderÇ) que conquistarmos Damaó nos 
cU,srou tlÓ pOQco,: muito barélJa foi 
huma victoril taó bella: Vós desar~ 
mai-vos " desafrootai-vos, para que, 

," 1ías arm;s fique guardada a cor~gem de 
. ConquistadOl' , . c ,em Datl~aó entre 

plausi vel a ,Pessoa, nas representaçóes; 
de triunfante; Cesar in úcto , a quem 
o triunfo se deve " por seI: o ,~uthor. 
da conquista. " . ,. " 
: O Viso-Rei dando a D. Diogo os. 
braços , rompeo a marcha para a Ci
dade precedido de Fr. Belchior de 
Lisboa, Custodio dos FranciJlçapos., 
que na sua vanguarda lev.av~ arvora
do: O Santo ):'rausumpto do Crucifi .. 

ca-
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Era vulg. cada. O Viso-Rei ao entrar da porta 
lhe deo as graças com ambos os joelhos 
em terra, mais por hum impulso ar ... 
dente· da piedade propria , que par~ 
mostrar huma imiraçaó de seu pai o 
Duque de Brag~nça D.Jayme , quan
do fez acçaó semelhante na entrada -de. 
Azam()r, que acabava de renqer. Sem 
demora' ~ para todos darem cultos a 
Deos , "mandou benzer buma das Mes-, 
quitas, que fez chamar da Senhora da 
Purificaçaó em memoria do dia , por
graridaó ao beneficio da victoria'sem 
sangue. Depois se cuidou na segul'an
!ra da praça, e se publicáraó bandos 
para os moradores se recolherem a 
ella , aonde encontrariaô á sombra das' 
nossas ai'mas a sua residencia mais fe
liz. Elles o queriaó fazer; mas Bofa
tá postado da outra banda de Coule
ca , e em Parnel com tropas nume
rosas, e- hum grosso esquadraô de 
cavallaria ,naô sÓ . lho embaraçaV'a; 
mas eraó concinuos os seus insultos 
sobre à Cidade. -

Para os r-ebater detetminan o Visa
R.ei manuar úr _ de Ba~-aim _ a· D.' Pe.. 

-. dro 

• 
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dro de Almeida com··a'cávaBada doe I!:r.à'vulg.' 
seus COlltornos ': ordem' que Antonio 
Moniz Barrem fez suspendei',. 'pedin~ 

. do ao Viso-Rei lhe désse 50o,homens, 
que elle màrchava já a: afugentar' se
melhantés atl'evidos da'ivisinhanças. 
de Damaá., Elt~ 'maréha ,Imma 00Í[C' 

com este corpo', e quando quiz ama
nhecer, 'já á face' com ,os inimigos,. 
elle'se vê na frente de no homens, 
todos os mais pela escnridade' da noi-i 
te perdidos- , e desgarrados-' nos' cami.J 
nhos. Temeroso o bravo-Chefe , da' 
que crescendo o dia, que;o descobris ... 
se aos inimigGs, a sua- pouca gente 
seria húma victima do;furor dosbaF~ 
baros: com· a soa cosrumnda 'intrepi,l;r 
dez anima a gente, elhe di2: SenhO'-' 
res, :lntes que os- contrarios nos ve .. 
jaó , segui-me', vamos ·a 'elles; íohre 
0. valo! em poucos braços o que ha,;; 
vlaó tazer -muitOs. Há incrivclo 
ardor, deste cotnbate~ --Fórçados os en ... 
trincheirament-os , - horrendo entre aa 
,ombras' ° ruido das ttombetas , os· 
gritos de guerra, 09 gblpéS' estrondo .. ' 
80S, as mortes repetidas r os ais doi-

- ' 8&0-
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Erav!l1& ~gonizantes: tudo representa aos ini~ 
migas, que o poder ·do Viso-Rei he 
sobreelles; que _a sua sal,a!raó está 
~a fugida. . 

O temor p.nico os Jaz abandonar 
as trincheiras , aonde Antonio Moni~ 
se fortifica a toda a pressa; m!nd~ 
as.sestar a ardlheria ganhada para a par
te por onde podiaó voltar os barba-: 
{OS recobrados, e já a este tempo se 
lhe incorporava a slla gente perdida~ 
Os Abexins refugiados em huma mon-; 

'tanha , mostrando-lhes a 1\lZ do dia 
o pLlnhad,o de. homens, de que fugí., 
raó , t>lIeli apre~sados e intrepidos 5e 
Dotáó aos Porruguezes; . n}f1~ a pri
meira descarga, da sua #lr~ilhar~a fhes 
mostra o principio da derrota. Anto
nio Monizos carrega com a coragem de 
huroa gente já rica de .despojos , ago ... 
Ia sequiosa de sangue; degolla-lhes 
mais 5'00 , e obriga as .relíquias des
troçadas a embr:enhar~se no fundo dos 
desertos. Carregados. dos precjoso~ 
despojos da· b~rn fornecida, Damaó., 
entre,os quaes' se acháraó 37'Pe~as de· 
artilhar-ia) QS .J.>Qrtugue~es ,sem algum. 

{ Dnor-

.. 

• 
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to, e com poucos feridos' se· recolhê- Er':YI1',: 
raó a esta· Praça para receberem nas 
congratulações· do Viso~Rei o premio. 

, maise9timavel' da victoria. .. 
Considerou' este a iml'Ortancia da 

conservaca6 'da9 Aldêas de'· Dama6 " 
que se suppunha arriscatia pelavisi
nhança de Surraee , e a necessidad~ 
de fortificar melhor a nová conquis" 
ta. Para a·execuçaó desta s~gunda:par
te da sua idéa, mandou' elle metter· 
ma os áobra, para que concorreo gen •• 
te innurneravel do paiz , e com os· 
materiaes, que entao se pudéraó ha
ver , em pouco tempo Datnao foi 
vista rodeada de muros novos. Pari a.: 
sustentàç.tõ das. Aldêas , que duvida ... 

. ' vaó acceitar Portuguezes tememsoS' 
das invasóes dos visiribos , etre 'afo
ráraó a Abexins Christaos com pro
pessa -de . terem.' as ~uas gentes sempre: 
armadas; chegára6aoom tempo com 
a .cavaIlaria de Baraim os dois irrnâo~ 
D. Pedro e D.LuIZ de Almeida. Na 
jornada destes Fidalgos da sua Praça 
para a de Damaó succedeo hum Caso· 
com mais Cores de milagre ,..que de 

, acei· 
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E,.~uJ, .. acddente. Nà sua frente hum Reli. 
gioso Frailcisean() levava arvorada.a 
Imagem'de hum Santó Crucifixo, que 
ao passar hum rio ,. selli toque de maó: 
humana,' se despregou da Cruz, e 
c;ahio no mesmo rio. O Religioso paoil 

:ra socegar o movimento' piedoso , e 
t-erno dos Portuguezes', como se,o es ... 
piriJo rompesse em hum dos affiato$ 
profericos inspirado ,- com semblante 
alegre lhes ,disse: Confortá i-vos ; Se .. 
nhores, que hoje ficao santificàdas as
aguas deste novo Jordao, pal'a nellas: 
serem baptizadas as gentilidades dos' 
Iteus contornos. Como o Padre disse
aconteceo ,com, eHeito, nao' passandO
muito,' tempo, que neIles se nao con .. 
tassem além de trinta mil Christãos' 
J:egenerados oneHas. 

,Para' mais segurança' assim de Da ... 
maó, como das suas, Aldêas, se fazia 
uecess:lrioo domínio da Villa, e For-; 
taleza de Balsar, seis legoas distante: 
dáquella -praça, e queJ se suppnnha 
bem gllarnecida' de AbexiDs •. D. Cons:-" .. 
tamino encal'régóu ,a sl:la.conquistaaos. , 
dois irnlaos:'"f\.Pedro',.e:D. Luiz:,dCJ 

, . t" Ai 
' . . 

, . 

I 
~ 

! 



DE PoaroGAL, LI~~ Lm. %9. 

:Almeida com a gente, que irouxe~6 If~ ... le
de Ba~ajm~ Naó tiveraó soffrimento 
os Portugúezespara ficarem, ociosos n_ 
praça : mais~ de 500 \'Ioluntarios se-
guíraó' os passos da cavallaria, 'e D. 
Constantino teve de mover todo o'cam'!' 
po para lhes:;cobrir.' a' 'marc;;ha. Bas-;. 
tou o estrondo: deUa. para:':05 inimi., 
gos abandona-rem o ,campo ,.~.a ViUa; 
a Fortaleza t: onde o VistFR-ei deixo1l 
por Comandan,e a. Alvaro Gon~alves 
Pinto com::d.6.hoinel18:de: presidio" 
e voltoU: para Damaó 'á.Jm, a' g16ria 
dos grandes Capitâés:, : queveiléiaó 
mais com o;:nome,-qper~m, ~ at-
mas. ' ,r . '.! "",'.:; , :.,;1 

C~A:PcoITULO UI. : :0',' 

Ci",ti,!lI"f"~ dos .rllCC8SS.fJS' 'd,,1ndja '1IIJ 
, ," - ,'. l1l'I110 de I;S9~; , "oe • I 

O;Vi;~Rei D. Cbn~t)a~tino' :~:m~ 
çando O ,merecimentoá ..medida:, da 
gloria, que :lhe 'crescia, restituidoa 
Damaó da empreza ,de Balsar ; aro 
úlesmo tempo' 'acudio .• ' óO,W; obJl!ctos 

'. . di. 
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Etá Vlllg:: aignos' das suas atten.çóes. Porque cor .. 
ria a· voz, de que os T-urcos armavaó 
galés no· Estreito, immediaramént-c 
destacou da. armada dois gaIeóes , e 
dezoito navios commandados. por DA! 
AI varo da Silveira, com ordem deJhe 
ir dar fogo no porto em· que estives
sem.; PorqueDamaó , nova'conquista , 
. e . as suas terras , acquisiç6es novas, 
tudo interessante ao Estado, naó só 
se deviaõ conservar com segurança·. 
~as ,com, repura~aó: clle nomeou pa~ 
ra Gov~rnador. da Praça. a D. Diogo 
de NOI"Ooha : deixou-lhe 1200 homens 
ode guamiçàó ,.eql queentravaó -mui .. 
tos Fidalgos voluntarios: para guar
das do campo comprou todos os ca
vallos , que D. Pedro de .(\.lmeida trou
xera de Baçaim : tudo o mais proveo 

tCOtll grand~ ) como qu~ olhava 
Damaó o primeiro, e immortal obe-
1ysco , que ene levantava na India P't' 
.n. ~ perpewid~dc da sua memória:t 
deixi3das· .as €!rdens necessarias se fe?l 
J1a. VQ!t;éLi!e .Goa ,já adqllÍdcla a pri~ 
.-.eira.·g1ntl·a. , ..... "..... - -
VA4 tA.!'" l" " . -,.; ~" . /_ 
é;:,~jl1@~ ~ta,.CigadeQJ~cebia çl!! 
_ ~. . tre 

I ., 
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tre applausos , D. Const~mtino' se as- En"I,. 
susta com o temor, de que as nume- . -
rosas Chrisranrladesde toda a Costa 
de Negapataó até á Cidade de S. Tho ... , 
mé, c os muitos Templos , .. que por 
eUa· havia' feiro edificar o zelo ineaR-
çavel dos' Padres Franciscanos , tudo 
fosse huma· victima do furor, da co~ 
bj~a, da barbaridade ,do. PrioCipe Ra. 
ma Rayo, ardente .na ohserYancia do 
riro. Gentilico, como: 'o informou p~ 
dro de Ataide 'o Inferno acabado .de 
chegar a:Goadaquella.cosra. Este F~~ 
dalgo l.befez uber, que num Portw
guezinalvado ,. em· q.validadeil!ustl!t\ 
na libértinagem in&me ~ ,residente e" 
s. Thom~, 00ssc J'!lr: promover-a:cãa .. 
SI dos 8ramaues abatidoS ,,,fosse méj. 
vi do por bum c'!;pirito . de vingança 
diabohco. , ;fosse por impulso da sua 
mesma~ malevolencia ':: este monsn~ 
escrnao .a~Rama Rayd ;' Rei de BiS' .. 
nagá~' viesse com . ,C). seú"exercito"~ 
bre S. Thomé , 'que' só ,nesta Cidade 
lhe J assegul"M'a despojos do vaJorde 
dois,' nril h 6es' : que sabjdal>elos.~uor .. ~ 
,dores .a'marcha do Piincipe COh'l~i':1l-

~ do, 
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E~ 'DIg.~· d'O', 'elle'se llres offerecêra com a pou
€a gellre. que trazia de Malaca para 
flS defenclet lat~'dar a v.ida:· que elles' 
salSquizera.6,esrar pela proposta; an
tes determinàvaó mandar-se· offer.ecer 
ao Rei'; . e que clle véridol-oS :inV'a. 
riaveis na resoluçaó, vieráilogo a Goa 
para lh~ dar parte do perigo a:que tan
tes; Chrisrâes . ncavaó expostos. . 
I) N:tó foraó' necessarias ferças 1m .. 
manas para, ocamparo ,dos: .wnoceDteS'; 
palia . o éastigo .do culpado; . Hum to-

. 'lu!:: da mae> Suprema '. fez de cera o 
ooraÇào' do . b~rqaro paraI favlilrec~r os 
primeiros " .. éOllfVerteo-l.ho;:efnf.br(i)nz.~ 
"ara'a v:ing.an~a!d.Q ,segundo. 1 Nó: ca ... 
minho"recebc,q Rei com ttgrado ·aós 
ilmiss3rill>s, Gos.mercadol1e&. ! <Elle the
.ga!~; c:mtpos,:da Cidade :inordena
lli.es ;.v.enhaó ,tooas á sua;'preseriça'do 
.,nmeiro :.até ao ultimo "com humes-~ 
.tadb dos 6eu~ bcms' s.em ttsenta..·; ElJes 
.ebedecem,.tod08 ".' e !em tuooi·, O~.Rei 
:pasma da: 5i:1np'licid~e d'3./gehté: v4 
:JlocabedaL a.<ilnagctn da.-; pobreza,:e . 
~~diguraAC) :itrlpio-,' que~·~)tJDganára,~ 
."fo)r~iâto jilfaute·da·1lla.\dade~ El .. 
( ';~. .' le 

I 

I 
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le O manda lançar aos elefantes, que Era vu],;, 
em hum instante. o devoraó : ordena . 
aos moradores se recolhaó pacificos, 
e eIle com a gloria , que naô costu-
maó dar os triunfos mundanos , se 
recolheo vencedor de si mesmo ao 
seu Reino. Este he hum dos casos, 
em que quiz mostrar a Providencia, 
naô só que todas as cousas concor-
rem para o bem daquelles, que amaô 
2 Deos; mas que o seu poder esce-: 
lJle a debilidade do mundo para con .. 
fundir a sua fortaleza: que pelo con-
trario naô succede assim ao ímpio ,. 
que de huma para outra passagem já 
se lhe naô acha o seu lugar, p.orque 
clle he como o pó, que o vent~ lev:l 
da face da terra. 

A guerra de Cananor em que nó~ 
deidmos occupado a Luiz de Mello 
da Silva ,. se eUa até agora naô pare
cia guerra, mais que na rotura do 
commercio de ·amb~s as partes , da~ 
qui em diante entráraó a ser vivas as 
hostilidades, que eu já refiro. Aquel
le alentado Fidalgo , que com fre
guencia cru~~va ~ mares, chegélndQ 

. Z'OM~XY. C a 
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Era vulg. à Mangalor , cidade amiga, soub~ 
que neHa estava hum navio pertencen
te áos Mouros de Cananor , e orde .. 
nOlJ aos Caphães Antonio Tavares e 
Gonçalo Sanches o fossem tirar do 
porto, e lho trouxesscm. Oppuzerao
sc :1 este intemo os de Mangalor , que 
sem demora foraó castigados por Luiz 
de Mello n30 menos que com a pi
lhagem ,e incendio geral da cidade. 
Este golpe imprimio dór indissimula .. 
vel nos !vlouros de Calecut ) que ha
vida permissaó do Çamorim, fizera6 
sahir ao mar com doze navios ao Tu~
co Odo Dara se unir a seis deCélna
fior) e d~spicarem ~obre Luiz de Met
lo a injuria recebida~ Sóa frota de Ca
lecm reduzida a sete navios susten ... 
rouo 'combate , em que os Portugue
zes tomáraó todos; passáraó as tripu .... 
laçóes 'á espada ;0 bravoOdo morreo 
afogado; a esquadra de Cananor pôz~ 
se em cobro: mas os vencedores tive .. 
l'aó muitos feridos, e trinta monos, 
em que -entráraó D.joaó de Lima, e 
num irmaó de D.Braz de Almeida. 
(lgando os M.o~roi do Malabar s~ 

coo-
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conjuravaó contra os Portuguczes es- E:ra vulg. 
candalizados desta victoria, Luiz de 
Mello sem licença , e por motivos 
que nós ignoramos, appareceo em Goa. 
O Viso-Rei tendo por huma falta aban-
donar cHe o seu posto , o 1l1andou. 
prender em Pangim, e naó consentia 
que a armada entrasse no porto. 

Ta6 sensivel se fez aos Fidalgos 
esta demonstraçaó usada com outro 
cheio de mereCimentos, que apertan
do a necessidadé de ser Cananor soccor
rido, rogando D. Constantino a mui
tos para acceirarem () governo da ar
mada , todos se excudl'aó ,e ahuma 
'Voz diziaó, que elIes naó aggravavao 
a injuria feita a Luiz de Mello. D. 
Constantino, que quando a pruden
cia o requeria, para ceder naó duvi
d;lva esquecer-se que era Príncipe; 
querendo reparar o seu excesso foi ~m 
pessoa a Pangim; satisfez a Luiz de 
Mello ; soltou,..o, e com palavras de 
l1ónra lhe ordenoU. voltasse para Ca
nanor na frota l'eforçad1 com mais 500 
homens. Mudou-se em gratidaó () ag
gravo de Luiz de MeHo, qU6 pr.omet-

-C ii teo 
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Era vulgo teo servir de modo, como se enta~ o 
principiasse a fazer. Na sua chegada á 
fortaleza achou eIle mertido em' af
flicçaó ao Governador D. Payo de No
ronha pelas noticias que pouco depois 
lhe fizeraó certas as suas espias , de 
que Ade Rajáo tendo ajusrado hurna 
liga com todos os Reis do Malabar, e 
com tOdos os Mouros que viviaó neI
le , determinava marchar com hum 
corpo de cem mil homens dos colli .. 
gados para de hum repellaó arranca
rem na nossa fortaleza pelos funda-
mentos o escandalo de toda a Costa. 

Naó tardou em apparecer com o 
romper do dia em torno da fortale
za esta chusma de homens, que de
via marchar á surdina, e que Diogo 

, de Couto teve 'tempo de contar bem 
pelo miudo. Fossem eIles cem , Oll 

menos de cem mil, o certo he que 
apinhoados, e sem ordem, conduzidos 
mais da 3udacia , que do valor, elles 
arremetrêraó á fortaleza em roda pà
ra a levarem de hum golpe de maó. 
Doze horas successivas, sem perder. 
tiro, estiveraó os Portuguezes a fazer 

" fQ~ 
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fogo sobre hum montaó de furiosos, Era vuJ,~ 
que buscavaõ a vingan.ça, naõ faziaõ 
a guerra. Dizem que delles ficáraó 
quinze mil mortos no campo, dos Por~ 
tuguezes vime e cinco. Tambem se af-
firma que quando D. Payo de Noronha, 
Luiz de Mello, e D. Antonio de Vil he-
na ManoeI no maior ardor do combate 
animavaó as tropas , entráraõ pelo 
meio dellas' os Padres Franciscanos 
com· hum Crucifixo arvorado , cla-
mando que hum dos seus Religiosos 
vira no zimborio da Igr!ja ao Espi-
rico Santo na figura de Pomba rodea-
da de luzes: que como elles tinha<S 
a Deos comsigo , defendessem inrre~ 

. pidos a causa de Deos. Entre outros 
soldados que neste dia se assignalá
raó , nos representaó q desembaraço 
de Francisco Riscardo em lançar so· 
bre os inimigos inundações de fogo 
de arremeço , semelhante a Jupiter 
~onante entre trovóes e raios ful
minando aos Encelados atrev idos. 

P01' estes tempos o Imperio de 
Ethiopia atacado pelos Turcos, e ou'; 
tras Naçôes visinhas soifria o mal ~e 

I11Ul., 
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Era l'ulg muitas guerras, que impediaó ao BiS4 
po , que nós deixámos marchando de 
Arguico para a Cprce, a execuçaó dos 
des~jos de tratar com o Imperador 50· 

bre os pontos da sua Legacia. Elle o 
conseguio este anno com taó poucas 
vantagens, que nada pôde lograr da 
con:ulllacia do Imperador. Elle qui .. 
zera voltar-se pJra a India , e instruir 
ao Patri.1rca na verdade das informa· 
~ócs CJ u'.: se havlaó dado aa Governa. .. 
dor Francisco Barreto, e quanto eIle 
obdra pnldente em naó executar as 
ordens delRei , respectivas á sua pu" 
sagem á Edüopia. Mas instado pelos 
muitos Porcuguezes esrabelecidos no 
Imperio, e por outros Christâos do 
paiz, que lhe propuzeraó o seu desam4 

paro., a falta. dl doutrina nutriçaó do 
espirito , o perigo de poderem apos .. 
tatar; elle preferio o exercicio da ca
ridade a todo~ os outros respeitos. No 
discurso deste anno teve elle varias 
conferencias com o Imperador, e sen" 
do as resultas sempre as mesmas , o 
Bispo animoso fulminou huma Excom';' 
munhaó sobre os Christáos., t:sp"ecial. 

men· 
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aneute PorrugQe~e~ , que o servissem Era;vulg .. 
e o tratassem : ~déa'arrojada, que po-
dia ter conseq uencias ; mas eIlas pa-
ráraó, em EJue o Imperador a brandQ-
ras e a durezas naó se abalasse. 
. D. Alvaro da Silveira que nave
gava de Damaó , donde o despedio 
o Viso-Rei , para ir ao Estreito, e 
no porro de Moca dar fogo a quatro 
.ta.lés Turcas, que est<\v~p ás ordens 
le Cafar : açhando-as prevenidas, naó 
podendo investillas seRaó de- proa, 
mm manobrar nos can~es apertados, 
teve de abandonar a empr~la paíó;l cru
~lr na boçade ~streito. O Turco ~o
limaQ que n'ló se esq'leçia da perda 
das p~ltras galés, que os Ponuguczes 
gmháraó a Al~chelubi, e de que fo
raó destroçar o resto em Surrare; pa
ra despicar €sta affronra ac~eitou ago
ra ii c..Iferta dehvIP br.avo Official, que 
lhe plOm~tt.eo fazello ·senhor da U1~a 
de Balarem., visinha d~ Orm.l:1z, pel .. 
·ra lhe ficarel.l1 segurlls as entradas, e 
sahi4as das suas galés no E~{reito. O 
Graó Stnhof omandoll logo marchar 
para Ba!orá , onde se lhe,apromptáraó 

. . duas 
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Era ·,ulg. duas galés, e setenta embarcaçlSes li.;; 
geiras com uoo Turcos de desem .. 
barque, que se postáraó sobre a for
taleza de Baharem. Era o seu Gover+ 
nador Rax Morado , genro de Rax. ' 
Nordin, Ministl"O do Rei de Ormuz, , 
que logo avisou ao SOgl'O e ao Go· 
vernador D. Antaó de Noronha da 
chegada dos Turcos em seu prejuizo •. 

Este Chefe de Ormuz queren
do honrar no uso das armas a D. 
Joa6 de Noronha , filho . de hun 
seu irmaó Ecclesiastico, lhe encam..: 
gou o commandamenro de dez navio! 
carregados de munições , e viveres 
para a praça: deo-Ihe ordem que at, .. 
casse as embarcações dos Turcos, as 
queimasse, ou elle morresse na ell .. 
prez.a, lembrado de ser fil~o de. hum 
cIengo , que se enrao nao gaMasse 
honra, nunca a teria, sendo·lhe me. 
lhor na6 viver. O mos:o ainch que 
alentado , por seguir o 'Consello dos 
seus Capitâes , que lhe proPlzeraG 
diláçóes , quando os navios rurco!t 
fugindo buscavaó o ~&rto, nal só ma~ 
logro a ac~ao tao beIla, mas ,eio aos 

~et:~ 
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l'ermos de se perder. Pouco depois Erl'Vulg~ 
. chegou D. Alvaro da Silveira com a 

sua armada , que facilmente .tomoLÍ 
as galés dos inimigos , degollou to
dos os Turcos, que achou a bordo, 
e formando-se em linha deo de si á 
fortaleza huma agradavel vista. Os 
Turcos que faziaó o sitio, na consi
deraçaó dos navios tomados, dos soe
corros impedidos, já se reputavaó es
cravos. 

Consultáraó prudentes D. Alvaro, 
e o Rax Morado, que o melhor meio 
para assim lhes succeder , era blo
quear os Turcos, embaraçar-lhes a en
trada dos vi veres, e obrigallos a ren
der por fome. Os soldados da lndia 
tinhaó muito de ardentes , pouco de 
subordinados para se sujeitarem ao 
methodo desta guerra Hegmatica con· 
tra sua vontade. Sediciosos, reheldes , 
e armados , huma, e muitas vezes 
pé·dem a p. Alvaro os leve aos inimi
gos, que querem ter a gloria de ven~ 
cer com o ferro , naõ á fome ; que 
se elle he hun\ fraco, ç Morado ou
tro, que fiquem. aJllb~ em porto se-

- gu-
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i,ra \'1J'g~ guro, que eJIes vaõ buscar o dos pe
rigos para mostrarem que saó valen ... 
teso T nstancias , rogos , ameaças dos 
Chefes nada basta para appl~car o tu~ 
multo ; mas a desobediencia dos va~ 
lentes depressa foi castigada. D. Alva
ro os levou á baralha, em que o seu 
valor obrou acções dignas da immor~ 
talidade , façanhas ineriveis , intrepi
dezas sobre rodo o encarecimento , a(~ 
que aberto em feridas cahio morto., 
Sem tanta honra, ainda que obrando 
a~sombros de coragem, acabáraõ COIl\ 

elle setenta dos revoltosos, em que 
entráraó alguns vinte Fidalgos da pri~ 
meira Nobreza de Portugal: cativ,,~ 
:{icáraõ trinta. 

Pedro Peyxoro que succedeo a D, 
,Alvaro no emprego , na6 perdeo o 
~cordo com esta desgraça, ainda que ~ 
para a vingar quiz esyuecer a ohser- \ 
vaneia da boa fé Portugueza. Depois I 
de fazer recolher na forralez'3 a D. 
Joa6 de Noronha com a gente que 
trouxera de Or,muz ; de postal' nova~ 
mente a armada em f6rma , que aper~ 
lasse mais o bloq\leiO; d~ avisar 

. do 
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ào successo a D. Antaó de Noronha, Sr" vulg. 
Governador de Ormuz , para tomar 
medidas correspondentes ao aperto do 
tempo ~ elle entra a negociar com 09 

Turcos hum· Tratado, em que lhes 
promettia transportallos a Catifa , re-
soluto porém a fazeHos em postas de-
pois de embarcados. Entre tanto che. 
gavaó os avisos a Ormuz, onde D. 
Antaó de Noronha naó perdeo tempo 
em dispôr o Rax Nordim para tomar 
a soldo tre.s mil Persas , el!e preparar 
a armada com 400 Porruguezes , e par-
tirem ambos a buscar m destruiçaó dos 
Turcos a vingança da reputaçaó , e do 
sangue. O . terror que eIles concebêraó 
á vista da frota deviá accelerat· a re-
soluçaó, ou de nova batalha, ou de 
outro ajuste mais vantajoso , e mais-
fiel , que o de Pedro Peyxoto. . 

Huma, e·outra cousa impedíraó já 
interesses privados , já a perfidia de 
alguns dos nossos auxiliares. MOI'roo 
o Baxá Commandance dos Turcos dn 
feridas que recebêra na baralha de D. 
Alvaro. Succedeo-lhe outro mais va
lente, que sabia resistir á fome., qtt~ 

ti-



Erá vu,~ tinha industria para fazer , que do 
nosso campo lhe levassem mantimen
tos ; que animado com a esperança 
dos soccorros de Baçorá, que lhe pro
metda Mamede Bec, Baxá de Carifa, 
determinou solfrer o bloqueio, sus
tentar o campo, expôr-se a todo o 
perigo para sahir do lance com honra. 
Desce modo de se conduzir o novo 
Baxá , na<:cêraó idéas novas para D.: 
Antaó renovar as negociacóes , que 
rrouxeraó o Mamede Bec ~ Bah3rem. 
D.Antaó que lhe conhecia a perfiJia, 
teve industria para o fazer assassinar. 
Esta morte exasperou os Turcos, que 
rompê.raó as medid:ts lançadas para a 
concordia. Em fim , depois da perda 
do tempo huma epidemia acabou a 
guerra. NelIa morrêraó mil Turcos: 
os nossos sentíra5 calamidades, que. 
fendo reciprocas , reduzíra5 os dois 
partidos a huma capirulaça5 com as 
condições seguintes : Qye os Turcos 
entregassem as armas, os cavallos , os 
cativos, e pagassem de contado do
ze mil cruzados para os gastos da ar~ 
ma da : que os· Portugllezes lhes. ci..a"'! 

naQ 
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I • 
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rialS embarcaçoes para passarem á ou- Era vulg. 
tra banda, e poStos na terra firme de 
Catifa , conrinuariaó a jornada para 
Baçorá sem gloria , nem interesses. 

C A P I T U L O IV. 

Continuafaó dtJs negocias da lndill 
no dito Ilnno de 1559, 

A s agradaveis noticias, que se re~ 
cebêraó este anno em Portugal dos ad .. 
miraveis progressos da Religiaó Ca .. 
tholica em muitas partes da Asia, to· 
cáraó com tanta sensibilidade os es~ 
pirito! piedosos da R ainha Regen~ 
te , e do Cardeal Infante., que pa .. 
ra promoverem os seus avances de ... 
termináraó estabelecer novos Bispados; 
demarcando os termos das suas juris~ 
dicções. Para isso, _em n!Jme do Rei 
D. Sebastiaó , imperráraó do Papa Eau~ 
lo IV. erigisse em Arcebispàdo a Igre,,! 
ja Episcopal de Santa Carharina de 
Goa, até entaó, suffioaganea do Fun~ 
eh aI : q ue criasse Bispados as Igre
jas de Santa . C1"U~ de, Coçhim, e de 

. ' Nós-
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Era vuig.. Nossa Senhora da AssumpçaÕ de Ma~ 
laca, ambas annexas ao Arcebispado de 
Goa. Concedida a graça, de <.Jue foi 
Juiz executor o Arcebtspo de Lisboa, 
D. Fernando de Menezes, eIle fez a 
demarcaçaó dos limites de cada huma 
das ditas Igrejas, a saber: para o Ar
cebispado de Goa tudo o que corre do 
Cabo de Boa-Esperança até Ormuz, 
de Ormuz a Cananor , com todas as 
lU13S suas adjacentes: para o Bispa-. 
do de Cochim o que vai de Cananor 
até Bengala e Pegu , entrando toda 
a costa da. Pescaria, Negapataó, e 
S. Thomé, a Ilha de Ceilaó , e ou
tras muitas: para o de Malaca se mar
(OU a vasta extensaó que. vai de Pegu 
á China, o grande Archipelago , aon
de saó innumeraveis as Ilhas; em que 
já havia hum numero monstruoso de 
Christaos, que crescendo com o tem
po ,. foi causa de se criarem depois Bis
pados na China, e no Japaõ. 

Para as JlOV~S Igrejas foraó logo 
eleitos Arcebispode Goa D. Gaspar de 
Leaó , que era· Cone150 ·em Evora; 
'Bispo de Coch·im D .• Fr. Jorge The~, 

. mu· 
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mudo, Domini"co; Bispo de Malaca Era vuJ,. 
D. Fr. Jorge. de Santa Luzia, t:J.mbem 
Dominico. ·Nas seis náos , que neste 
anno sahíraó do R.eino para a lndia ás 
ordens de Pedro Vaz de Siqueira em
barcáraó os dois Bispos , ficando o .Ar
cebispo para a monçaó .do seguinte. 
Nós témos visto o que pertence á cria-
çaó do Patriarca da Erhiopia , e parte 
dos successos do Bispo D. André de 
Oviedo no mesmo Imperio : .narrataó, 
que eu já ~evo concl~ir ... para me e~cu. 
sal' ao fasuo da repeuçao. Era o BIspo' 
Oviedo hum homem cheio daquelle es-
pirito ,que forma Apostolos , como: 
nós temos observado em :muitasdas: 
suas acçóes, e o fez evidente nas uIti .. 
mas do 'seu ministerio. . 

He verdade , que este Prelado por 
:zelo alterou as maximas da :Religiaó 
Santa, que quer entrar com ,doçll:r.a 
nos cora~es por meio da insiRuaç~õ:; 
da perslJasa6 ,especialmente'DI)!; -p~i
zes infesrados do'erro " otlpe a dputri~ 
na, e nCtÓ o homem he:quem move UI 
homens. Já dissemos , que pelo .con" 
trado .se portár~ o Bispo Ov.iedQ 1:0l1l 

o 
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: Er.:vuJ,. Q Imperador da Ethiopia, que com 
vivacidade excommungou, com intre
pidez declarou scismatico, com auda
cia quiz apanar os homens da sua com
ll1unicaçaõ. Pouca impressaõ podia fa
zer em hum Principe herege demons
trações semelhantes. ElJe as soffreo po
Htico pela necessidade, que tinha dos 
Portuguezes no serviço da guerra. Ain
da estes se dividíraó em bandos, huns 
pelo Bispo, outros pelo Imperador, a 
~uem communicavaõ quanto se passa
va. A morte de Claudio no ardor da 
guerra azedou mais os negocios espiri
tuaes por ser nos humores indigesto Q 

seu successor Adamas Seghed I inimigo 
«;apitaI da nossa Fé. 

Com este DOVO Dominante se fez 
mais austéra a condiçaõ do Bispo, es
pecialmente na teima de naó lhe que~ 
ler entregar dois R.eligiosos Abexins, 
que attraliidos das doutrinas Evangeli
ças , buscáraó o seu amparo. Na pro
pria presença· 40 Imperador foi sobre 
este ponto a resistencia do Bispo mui"! 
to mais cura •. Vendo elle que o Prin
cipe passava da~ ~ea~a5 .. á~ ~xeCU5ões; 
l' '2~ 
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romo bum 'dos Pentathlos da' Lei da' Era ·'1I1:.í -: 
Graça ,/COll.l os joelhos értlterra desco-~ 
br-io a garganta para 't:eceber'· o golpe.: 
e Imperador j vista da acça6 no meio 
da coler~, lhe diz: Ide-vos, quénao 
qu~ro dar-vos a gloria ,de que ·mor·' 
r~is martyr ás minhas mãos. "Depois 
destes successos· laborou sem freio a 
persegui~d6. Christãos naturaes , e es
trangeiros padecêra6 muito. O' des
gostO destas calamidades privou da vi·' 
d~ presente ~o Parriarca sem sair de 
G~a~' Nós "luizeramos tirar da Ethio
pia aos nossos Missionarios, ali iilU-' 
reis; mas nao o podémos conseguir. " 
,Âlgun~ rendêraiS as vidas em obsequio 
da Fé.. Os mais com o seu Bispo aea .. 
bára6 rodeados de miserias feitos huns 
crspecraculos ao Mundo, 'aos AnjoS , 
aos Homens. ' . " " 
-. Otelo ardente . dO' Viso~Rei D. 

ColBtanrino pelos' interesses da Reli· " 
ghi6 , quiz remediar na lndia ~stas'" 
desordens da Ethiopia. EIle obser-voq ~ 
que até a.o seu tempo os Gentios con
vertidos vivia6 pobr~s,.abatidos , ainda.: . 
entre os Portuguezes sem estimaça6: 

-:rOM. XY,. p' que 
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'qUf!: pelo contrario os Idolatrlls eraiS·, 
oSJ;'icos., os recommendaveis , estima-, 
dos de todos: politica indign,a,. que, 
aggravava o jugo aos convertidos, co
UlO· se a sua resoluçaó de abraçarem o, 
Chr.ist'1anismo de nec~sidade .. 05 hou •. 
vesse de expÔr a huma perseguic;aó de 
Porruguezes, e nacionaes. De hum. 
golpe cortou D. Constantino este abu-, 
so escaodaloso, já adllütlindo os Gen ... 
tios convertidos a todaE as honras, já. 
franqueando-lhes a entrada do. PaçO; até. 
ásslJasa!1~ecamaras particu~ares; .quan-, 
do pelo contrario aos Idolatras tà2J.3 fe-_, 
c,har todas as portas" .de tudo os;ex .. ; 
duia ,etenjo-os na rua, chegav.a.:a. 
numa janelIa para lhes dar audi~cia : 
jd~a., qÍle pareceo pelos etfeitos ios(Ji-; 
rada" naó só pata ·alldarem .naJace.das> 
gentés mais luminosos os recem:co~. 
v.eI.'tiQ.ç.s.; .mqs pára se deixarem .ilIumi
nar ioqmneraveispp pQVQ infeli~,,;que.~ 
v)via d~:a~sento ~$Jf~vas do PaganÍSl- . 

. 1l1Q,;, Logp vl!rem~. !~)\~tro jm pulso' ,do, 
zelo de. D., C9~~;l'joo ~pela. R eu... I 
g!aõ n;l.guerra:pçJ,â(.Q)$tai de Pesca-r 
na.. . ... :. _, ...... .1 

.. ;, . 
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: ' AgOl""d com ,a :chegada das náos do Er.a' ~Ig,' 
R'ei/lf), vendo ~lle: l1a Indi'a, }abundaR~ . 
da de homens, a,\armada.numer.osa;: 
oerario riCo ~.deierminou: reforCÀr a 
Luiz de McHo :da Silva, q.ue ~n1:fuvao 
vencedor no.MaJabar. E~le'lhe entriou 
8eozas'ete navios ·cont 6oo··hOlriens ~. do 
que erao Capitáes D:Filippt:d:~ Men~ 
HS'2 ·D. P~uio _de Limá Pereira"Gon .. 
~a:lo Pires deA.I~eIOs) e outJWs, co~ or~ 
<tem- de fechar os ,~ort0~de Calecuto 
C'abanol',! par.a'que buns' :àos :óunps:se 
na:6· provessem; !;Com I beUo-iiMcenii~ 
tneritQ' distri'buio. oiChéfé';:pârne' idás. 
suas forças pelasi emboc~d'u"~g; 1fus' Tio~ 
que ficáraó ltnpenet'raveI8)~<ps~lhe~ 
4'eital':à; grossas ::oadeia~ ~ .. :elf.e (rtóm~' O; 
impeto do' ráio: gir.ava Itocta~) GQsti 
abrazando emmàl'l.,::e-terra.quanto·~rtl 
côntrava ·fla suaifr~Afe~ PeI6r~'·Máim; 
aondecsnlvá çonÇ.a}o ?-lresde 1\lve1os;: 
1íer'aõ cot'rerfão'setle :par!1oS' bemarm~ 
dos: pal'a .forçàrert)~t)'pà6so , 'e osp.OsL 
sOs' lhe mert-êrafl'lhlfm a(:pique t mas ô '. , 
t\escuido '~e 'Ihtitfi~ soldado féz 'atear o~ 
fogo em 'varias ?anellàs" d'e pólvora j 
que '.foi causa- 'lte-voar 'huma ~ dás'IlOS· 

.'; j D ii. ···nt~i 
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Era vdg, sas ftistascom quantos tinha a bordo: 
desgraç3 que facilitou passarem os pa
raos sem maior dano. . , 
. . Com a noticia da infeliCidade sue..., 

cedida em Baharem a D. Alvaro da Sii. 
,eÍl'a, e de que nesta :guerra. se empe
Ilhava D. Antaó de Noronha com to. 
das as forças de Ormuz,: o Viso-Rei 
no mesmóinstante fez,sair para aquel-: 
la Ilha a doze navios :, . em que em-: 
bardraó muitos Fidalgos pareDtt;S e) 
amigos do Silveira, e Noronha, entre: 
enes Vicente Dias~ de· Villa-Lobos , 
D. Pedro ;de Castro, Ruy Gonçalves 
da Call1arà ,. Tristaó de Sousa, e Bah 
thazar-4a Costa. Estes navios, sel,1l C$
perarem ·.huns pelos outrol! , : a toda. $. 
força: de ·véla foraó em demanda de: 
BaharelJl,. aonde acháraó a guerra aca.; 
~ada, .e 4.D.·Anr·aójá recolhido. Vie~ 
t;aó os li'idalgos.a Orn:lUZ congraru-. 
lar-se com eIle da viççQiia , chorar~m. 
a perda de.D. A.~varo, a· falta de tan-, 
tPs homens benerneritos" &;sujeitando. 
tpda a ~rmada ao commandamento de, 
~althazar da Cpsta , .vokárao ,e~ con-, 
serva para Goacon.s~~Jl~gos-.sem d~s-. 
piq~e. i· G Pe~-
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. . Pelo mesmo. tempdCide Botará ,e Er&vuJ:~ . 

Cide Raoa , seo~idos da perda deDa
maó, e des2ssotn'brados dó- poder do 
Viso-Rei , ~orriaóos campos de-Bal
sar com 6oo!c3'1allos ,e grande copia 
de iI1fantaria~. Com vinte lanças; cem 
Portuguetes ,e.,ct:> homens. da- terra 
lhes saiu ao· e~contro' o Go'lernador: 
da fortaleza AI 'Iaro Gonçalves Pinto. 
No principio da refrega foi sua a van
tagem com morte de muitos .barbaros; 
mas atropellacloo valor pela olUltidaó, 
Bofatá ganhou 'huma victoria completa 
com perda de' todos os Portuguezes, 
.do seu Chefe; . e de ISO auxíliares. En
tendeo o Barbaro , que' a fortaleza ti. 
nha de ser hum dos despojos d() triuo ... 
fo;m1s desenganou-o a coragem de 
Joaó Gomes da Silva, que era hum 
simples soldado da fortuna. Este bra
vo homem c{)m outcos vinte de cora-: 
çalS tamanho como o seu , repellio tO- . 
dos· os ataques dos vencedores com 
valor heroico , até que chegou de· 
Damaó Tristao Vaz da Veiga -coril 
dez bateis , que lhe mandava· de
socCorro D.Diogo de ~oronha J~s. 

~_ ! u· 
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E(~~:.. t.imad.o da;;p.erda. ·d~- Aluro GonçaI-
v.çs.~ ' ... l'. ,"" <' .. '. ",'. " .. l 

• Aq.ueUe,; Fid.algo. fazendo sobre os, 
Abexü)s :h,um fogo; vivo ;. rompendQ' 
a; sua. re.fillG~ai~ , :' ~Dt(OU na fartafe-; 
~~,er no· s~lt :coraça;6, Jdeo ::entrada ao. 
~[illla'(~J Joaó GOID.es. Como naó tor
n~raó .~ .inimigos a apparecer, Tris~ 
tFló Vaz .se recolheo·a Damaó, fican· 
d~ . a. fortalpza encarregada a Alfonso 
J;>ias Pereira. Passados poucos dias os 
Abexinsv:ieraó sobreeUà .. e. este Of· 
~cial ·nOO ,tendo soffrillleQto para os 
esperar dentro dos muros , saiu con
Ufl eHeg. ac.a.mpo , aond~ deixou a vi
d~· co~ outro successo em tudo se-. 
melhllnté ao passado. Entráraó os ini· 
llligos na. f-ortaleza de mistura com os 
ql,le ,fugiaó; mas na subida das esca:
das foi tnó dura a resisrencia dos. nos;" 
sos, que elJes se contentáraó com. fi· 
~r em torno dos muros fazendo. hum,: 
fogo vago. NJÓ Cc1rdoll em soar o da r 
artilharia dos navios, em q ue pelo rio . 
a~il1\a .vinha Luiz Alvares de Ta vará 
soccQrret ·os' leóes opprimidos ,: que I 
achou ea-Jig!-lra de leóes .assanhados 

pa-
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"Para devGrarem a preza~ Com: a vista Erawtg. 
-deste Fidalgo fagil'ad os inimigos. EI-
,Je deri"amou humatorrente de honras 
sobre os poucos,ho~ens, imagens dos 
'Heroes, taó dignos dellas ; e segun-
do as ordens , que leva.va do Viso-
Rei, desamparol,! .a,fortaleza, origem, 
de mais ruina., que de interesses. 

Os Abexins naó quizeraó servir-se 
tdella ; arnzáraÕ-a , e mudára6 a fi-
gura de guerreiros na de salteadores 
das terras, e aldê!ls de Damaó'. 'Em 
huma descasinvasóes' , mal succedidos 
no assalto do forte de S. Gens , fQt'a6 
investir a Tal"apor, "aonde Martim Lo- ", 
pes de Faria com quarenta homens os 
p6z em vergonhosa rétirada;' clÍstan;' 
do-lhe a victoria a vida pelas muitas 
feridas q uet~cebeo no comb~te. D. 
Diogo' de Noronha a despicou valero-
110 ; porque seguindo-os cottl as forç:ís 
de Damaó , ~'alcançando-os junto' a 
Valpim , depois de hum choque sjn:
guinolento os' fez em postas, e se te
colheo rico de despojos. Cusrando es-
la· acçaõ aos inimigos, :llem ,da:perdá. 
de todo .o,seú arraial " quantidade ,de 

mor-



56 HISTOllIA GEllAL 

. Era vulgo morros, da nossa parle só houveraÕ aI
.gllns teridos. D. Diogo deixando as ter~ 
'l'as bem guarnecidas , e os Abexins 
taó cortados, descançou o fim deste 
.anno em Damaó á sombra do Iriul1-
fo. 

1;60 

CAP ITULO V. 

Entraõ os successos tlo anno de 1;60 , 
sendo o primeiro a reso/lleai que 

tomou a Rainha de largar a 
Regencia do Reino. 

A Rainha D. CatharÍna penetrada 
de amarguras até ao fundo do espiri .. 
to, veodo a liberdade do Rei seu neto 
bloqueada pelas maximas do Mestre o 
Padre Luiz Gonçalves da Camara; a 
.consciencia do Cardeal Infante posta 
em sitio pelos ataques do seu confes
sor o Padre Leaó Henriques; a sua sub
prendida pelas invectivas do Példre 
Miguel de Torres, que a confessava; 
conjurados estes tres Jesuitas a vinga
rem na sua Augusta pessoa a opposiç~ó, 
que fizer~ á eleiia6 de Mestre da meS,. 

ma 
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"ma SoCiedade para EIRei -:. e1laseqoiz B!i vaJc: . 
descartar dos desgostos1:omoalivi~ do 
pezo de governar, e recolher .. se :ao 
Mosteiro da; Esperança. Com este de-
sígnio , e para que o Cardeal Infante 
fosse o seu substituto, escreveo ella 
aos Tres Estados dQ Reino a Carta da-
tada a 24 de Dezembro deste anno,. 
em que lhes expunha os motivos que 
a obrigava6 a esta renoncra. 

Naó logrou eIla enraó os seus in-' 
tenlOS por se lhe opporem com ins
taneias vivas , e energicas o Senado 
da Camara de Lisboa, os Bispos do 
Porto D. Rodrigo Pinheiro , o de Lei':' 
ria D. Fr. Gaspar, do Casal:, e sobl"Cl 
todos o Arcebispo de Brag~ Do' Fr., 
Barrholomeo dos Martyrés com o 
desembaraço' do seu espirüo Aposto~ 
}ico em hum a carta, que ao mesmo 
tempo desl.!obria o. ardor do. zelo pela 
homoa de Oeos ,e .0 excesso de amor 
ás vantagens .da Parria : carta , que: 
depois se j4Jgou escrita em· tOm pro
felico , qu.ando o tempodescobdo ve~ 
rificadas as suas prediéçóes ; . e carta, 
que r~spirava hum ar AposcoJi\:o nos 

amea .. 
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Ef':WJts:"1 ameaços ~') qireróeUa: .faziàá. Rainha, 
de que 'se' mó, desistisse 'liG&' seus inten
tos ;.~tam'bem ell:e largaria a.broga ( era 
Q: : Arcebispado )queeIla o constran
gêra a acceirat';; sendo hum 'gr ilhaó , 
de que se ,deseja.va vêr . livre , para ir 
passear: 'solto DOS corredores do sell 
Convento de S.' Domingos de Bemfica, 
aonde era Prior q !:Jando .lhe lançáraó a 
braga. A. condescendencia porem da 
~ainha: pouco' depois foi. por. elIa re
vogada ,.: servindo o tempo da duraçad 
pára o' Triumviraro referido injuriar 
com' maiores indecencias o decoro da 
Magesrade yque teve de romper as me-
didas da tolerancia. . . 
:-.', He memoravel este anno pela en
trada da Religiaó Calholica no vasto 
Impedo do ·Monomotapa. Esta gran
de Regiaó he a Ethiopia inferior, ou 
Africa' Austral , que corre do Equa
dor. ao sul até ao Cabo de· Boa-Espe
rança. O mar Oceano' a banha pelas 
pal'res do Levante, Poente ,Meio-Dia, 
e. ao Norte confina com a: enorme ex
tenC:3ó da Afdca Septentnonal, ou 
Ethi@piá Superior. Chamaó: os PortU;-

. ":. '.: gue-
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gueze! áq uella . Regia6 'Cafraria pOr. Et' vttl, •. 
estar h~büada.ide Cafres.; m)mft qu~ 
v.ale. tanto .como, homens sem lei. O, 
Impedo como entendêra6 alguns; oa<S: 
corre todo ;la longo' da Costa, 'anteg:: 
C6tá mettido pela terra dentro no meio. 
da Cafraria , e sómel1te 'vem a sair 
nesta Castar:comhuma. polua de ter- , 
1"8 que dista, muito, da Corte; Antiga;. . 
IDenre foi o .Mooomotap~ Rei muito. 
mais pód~roso, dó q ue agora,.. pela des-. 
membraçaó de,estados ,lnaito'conside--' 
f'aveis que seJhe rehellára6. Do Reino 
de Tendanculo corre o Monomotapa, 
até ao Rio de Luabo, e deste até Mo-
9"mbique por 130 legoas. ao:longo dai 
Costa. ,.!,_ .' ,.. ',: ,r " 

Diz Luiz de Moreri ique O pala do , 
deste Soberanoho soberbo , forrados· 
os tecros deJamiaas de ou'ro ,as pare-
des cobertas de excelIentes tapeçariàs, . 
defendido ,com torres da mais bellaal'-' 
quiteccura,.e oatru grandezas todas: 
admil'aveis .. Nós encontramos muito' 
oppostas a Mareri as informlções dos, 
nossos E5critores 1 especialmente Fr.' 
J oaô do,s S3Q.tOJ.. 111 ' sua Histor i.l da; 

. _ E,hi· 
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,:r .. :,~',,' Ethiopia Oriental. No anno de r610 ;', 
~uand.o esteve neste Imperio o Jesuita· 
Julio Cesar, vio que o Palado .do Im
perador eraó nove cercas armadas em 
páos cobertas de iachinà, e telhadas' 
com palha, que andava6 carretando 
ao hombro . os innumernveis 'filhos que: 
elle tinha de mais de mil mulheres. O, 
trono em que recebeo o Padre foi: 
o Jumiar da porta, aonde lhe falloll' 
assenrado ,sobre hum degráo , 'cingido' 
o corpo com, hum pano de seda, que' 
era a purpura brilhante da Magestade ' 
escura. 

, Os Portuguezes chamaô rios de, 
Cuama aos, muitos braços em que se. 
dividem o Q.gilimane , e o Luabo , en
tre os ,quaes ha tres Ilhas, a saber: a 
de Chingoma , que tem 30Iegoas de 
comprido., aonde esteve a povoaçaó 
d,e Cuaml; Linde, que tem sete le-' 
~as, e he adjacente da terra firme de 
Qgilimane; e a terceira muito peque
na para. a parte dt: Lu aba. Deixadas 
muitas noticias ,do MonolDotapa, que 
se pódem vêr' em Authores mais vas- . 
tOi, nós diremos ,que .nestas regiões 

saó 
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salSos Portugbez~ senhores dos rjo& Era'vuJI·:l 
de Sena, povoaçaiS situada no Reino. 
de Ilhamoy,· sessenta legoas apartadàl 

do mar; e de Tere, outras sessenta le.; 
goas desviada de Sena ~e, do mar I2.0 ~ 
<lomprehendendo entrecs(Cs dois pó ... 
vos .outrps .menores., Depoi-snaó es';'; 
Clueceremos as memoraveis ,minas do: 
Monomotapa, lJue os:Porwgilezea nun
ca .v~raó"ll7m godraó, Oe lalvez pelo. 
relIgloso. cUldado com'que .os Cafres 
sempre lhes escondêraó o sitió., temCo! 

> rosos de que as roubassem. ::' . 
Qger persuadir a tradiça6, qQe.ao 

50 legoas de Tete está.huma alta·mon~ 
tanha , que chamaó: FUl'$,aondea 
Rainha Sabá fez carregar o de ouro·, )~ 
prata o grand.e numero de o camelos, 
que levou de presente ao Rei SalomaÓ. 
Dizem que o 'nome Fura.~ercorrompê
ra em Ophir ~ e q\jc he o mesmo lu,. 
gar, aOQde aquell~ Rei ll)andaya aj 
Illas frotas ~ conduzir a enorme quan'T 
'idade dps referidos tllet~~s:, que eu;. 
riquç<:êr~ó aJerusalem:-e·o o seu, Tem.;. 
plQ. Asse1Wra"~e que ;os 'v~sdgio~ de 
JJlRit~ ç,rçjll~ q~~ .ai~d~ hQjc; ,.~e. ~~~ 

, co-.... 
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Era'wlg. robrem mos "cónrornos"dq Fura , 'era~ 
C)S lugares daresidenda·· dQs . Judeos " 
Officiaes de Salomaó : outros qúerem. 
fossem antigosPalacios " ouCastellos~ 
der que os possuidores das ininas se ser4 

yia6para as defenderem das inv~sóet 
dos estrangeir.os. Affirma ·a1 mesma 
tradiçal;':quena soperficie :desta terr4! 
se achavad: pedaços de ouro do valoi: 
ce quatro-; .de quarenta,· e: de quatro~ 
centos' tnil· cruzados; que· até peIos 
tr-oncos das arvores se descobriao veias 
do mesmo metàl , que tambem se 
deixava6 v~r hascorrenres dos rios. 
Mas parece 'que o Solcaoçou de criar 
taotoouro" 'que' hoje no, celebre M~ 
nomotapa em'muito menos quantidade 
custa· grande trabalho ,:e intoleravel 
fadiga.·.·:···,,; 
. . Em quanto· á entrada: da Fé Ca. 
tholica neste Imperio ; qúe he oobje ... 
cto que 'eU' voü tratát',; deve-se sabet 
que no anno' '~s9ad() d'e.' fn9 vC;io a 
M<>çambiqué' hunffilhopo Rei de ln.l. 
1ta-mb:1t~e, r e 'Otongue ,':que' attrahido 
'tla belle7'a dofnossosRitôs abraçou' Ó 

<:lui~tiai1js.tei: e meretW :~~honm. 
. c1~ 
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dev,idas a Se~astiaó dé Sá;"GoverÍla~, Er.,,'UIg.· 
dor da fortaleza, que o enviou a seu: 
pJi acompanhado de algúns Porrugue.: 
zes. FOI este Principe oprimeiroApos.; 
tolo dos estados de. seu pai, ao qual' 
e a seu irma6 .mais velho,. 'reduzio" a, 
q\le seguis.sém os seus. 'tlestigios. E~I 
nome de ambos voltou ~lle a Moçam-, 
bique pedir. Operarios para"a çultl1r.a~ 
da grande Seara." que . .espera;va. vbif~. 
cunda na dilatado ~carnpo)de BlegÍlÓes I 
taó va8ta8'. Naó havendo,)cntaó mais' 
Sacerdote·.~) que. o Vigario da Jorta1~. 
za, O.-seu. :Gov~nador'sempe,da.:de\ 
tenipo;· mandou áGOO ~dat: paree:a 1)~ 
Constanti.nodoque. sd pass-a:và', e que: 
acodisáe depressa a, mandar: Minist'fO$ 
]lab~is " que viessem' .enclattl' de mu1tJ.) 
plicadvs..; gtáos os ceHeiros da Gasa'.dót 
Senh&r~i c"," : : c"~ '",:-;., J C i.,.",', 

Se pela de D. Constantino ent..úl 
~m·.todo9. 'os thesOuros 'de~fa1i/ eI· 
le naó os receberia oomálvoroçoo igúà~ 
ao desta r:epre!eI1taça6~de-9bat;liJÕr.de 
Sá. No ,l1WiinO. instaote ·;jnsin~;.ene 
aoPadre-;Antonio de'Qiiadr~!:,: ~,o~ 
'tincial .JlQs:Je$Uitas.1 ~no~e~e Misai01. 

~.. na-
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Er.a:vuJg. nados para. o Monomotapa; e semes-' 
pera r que a sórte dia sobre elle, o' 
iUustre. P. Gonçalo da Silveira, que: 
acabára o seu Provincial ato , se ofFe-' 
rece volumario á Missa6 , para que o 
impelliaõ os impetos do espirito. Elle 
marchou acompanhado do Padre An-· 
dré Fernandes, e do Irma6 André da 
Costa para o lugar do seu venturoso: 
destino, que era a Corte de Oronguey , 

mettida .pelo sertaiS dentro trinta lc-: 
goa~. Em· poucos dias· foraó instruidós: 
os Reis' , os seus filhos, 05· Gl'3ndes , e~ 
oútras ;00 pessoas, que se 'laYára6 QaS : 
aguas saudaveis . .do Baptismo. O Rei: 
se.fez chamar Constantino em obse-} 
quio ao Viso-Rei da India; a R.ainha· 
Catharina em attençaó áde Portugal, 
e os. mais tomáraó os nomet dos.Prin-· 
cipes , e primeiras pesso~ de Liso. 
bõa·. ":'.. .:; 
_: . O Padre Gonçalo da Silveira ven .. 
do a facilidade da sua conquista espi .... 
riroal em Otongue , resolveo deixar 
Della ...,08 seus companheiros, e partir~ 
com alguns Portugueies,', .éJltre 'eIlea· 
para interprete aJwDl AntoDio Dias~' 

~ 
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ao lmperio. do Monomotapa, e·con. Era valg. 
velltero seu Imperador, que lhe teceo 
barbaro a Aureola gloriosa do mauy-
rio. Em quanto elle fa;ia esta viagem, 
os de Otongue tornavaó'como dies 

. ao vomito, saudosos das primeiras li .. 
herdades', sensíveis ás deleirav,eis pri
va~es ,. que. lhes impunha a Lei San
ta. Trabalhos immensos soportáraó os 
Pa..ires com constancia heroica ; mas 
o Irmaó Leigo considerando-os infru.· 
c:tuosos " voltou para Goa. O Sacer-' 
dote. foi soffrendo até ás ultimas ex .. 
trem idades; mas naó morrendo mar
tyr, nem apI:oveitando as fadigas, car· 
regado de trabalhos, e morto de fo..; 
me, pôde tomar o mesmo caminho, e 
vtr a Goa sendo já Viso-Rei o Conde 
do Redondo. . 
" Entre tanto o Padre Goncalo da Si}~ 
veira nuegava· para Q9ilini'ane ',' don· . 
de passou a Giloa, Corte de .hum Rei 
que logo foi baptizado, e deo· licença 

,a todos os seusvassallos ,que quizes
sem fazer o mesmo. No reSto do cá· 
minho até á Corte: do Monomotapa. 
colh~o .fructos ;tpundantes a palavr'a de 

TQM. Xv. E Deos' 
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Era ,ulg~ Deos sabida deste orgaó do seu Espi" 
ri [O. Nada assombrava os barbaros co
mo o alto desprezo das riquezas, que 
a profusaó do I.lDperador lhe offerecia. 
Já entrava o anno de 1561 quando o 
Santo Padre principiou a derramar a 
torrente da doutrina Apostolicana 
Corte de Simbaoé. Hum Portugaez 
chamado Antonio Cayado., gue no 
Imperio Jazia o papel de valido do 
Imperador, o introduzio na boa graça 
deste Soberano. Succedeo levar dlo 
huma Imagem grande da Senhora de 
rara gentileza, que sendo vista dos 
Cafres com assombro, logo derao par~ 
te ao Imperador, de que o Padre vi .. 
nha acompanhado da sua esposa, que 
era huma Europea formosíssima. O 
Imperador lhe ordenou a trouxesseá 
SUa presença para dar aos olhos o 
agra.clÇ> de participantes do seu bom 
gOsto. Alvoro~ou-se.o Padre com esta 
ordem, com@. quem já entendia que 
a Santa· Virgem queria ser o instru
mento. djl conversaó do Principe I e 
por conseq uencia do seu povo. 

o Levou eHe á sua presenia a Ima4 
gem 
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gem , com a devida decencia , e ao ti. Era )·11Ig. ~ 
rar-Jhe O véo que a cobria , rompeo 
o espirito ,em vozes pela lingua para 
intimar ao Monarca Idol-atra o altis-
s.imo. Mysrtrio da Trindade; a eocar-
Jla~aó 'da segunda Pessoa no seio v ir. 
ginal da Donz~lla de Nazareth , de que 
4lquelle era huma cópia sem alma: 
9~e este ,Doos encarnado remira O 
l\1.undo eScravo' dos DeminiOs em pc-. 
na do peccado, do primeiro homem: 
que -clle no fim do tempo havia vir a 
julgar os vivos e os mortos, para en-
raó na vida futura receberem o pre-
Jl1jo, ou o castigo do bem, ou do mal, 
que fizessem na presente: que eIle, en-
chêra a Lei dos Judeos , unica ver
dadeira, com' a promulgaçaó da Lei 
da Graç~, que era o complemento das 
Leis, a qual os A postolos deste Deos 
Homem anIiunciáraó a todo o Mun-
do, e era a mesma, que elle lhe vi .. 
nha: prégar no ,Santo Evangelho, co-
mo boa nova, que' lhe trazia da sua 
salnça6 etema. Q Imperador atoni-
to do que ouvia, e attl'ahido da bel· 
1eza da Imagem, ~e via, pediO"a~ 

Eü Pa-
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Era vulg. Pàdre a deixasse ficar no, Paço para se 
honrar com a presença de hum rerra-. 
to da Mái do Deos,· que St: fizera ho
mem. 

Assegura.se que a Senhora appa
recêra varias vezes ao Imperador em 
sonhos com as mesmas feiçóes da Ima
gem mais luminosas, e brilhantes; que 
lhe falJára em idioma, incognito , que 
elle pedira ao Padre lhe interpretasse; 
que este lhe dissera serem aquellas vOo' 
zes celestes , impossivel enrendellas 
quem naó estivesse regenerado pelas 
aguas saudaveis do Baptismo, que el..;. 
le logo recebeo com o nome de Se ... ' 
basriaó, por ser·' o do Rei de Portu
gal. O 'mesmo fez a Imperatriz cha
manda.se Maria, ,trezentos Grandes, 
e toda a Corte s.e cornmovia para lhes 
s~giJir o exemplo, quando o Inferno 
se valeo da potencia dos Mouros, que 
perturbou os seus santos designios. Es
tes. inimigos inexoraveis do Evange
lho , na sua testa com hum Cacis 
Theurgico insigne, -taesenredos , má
quinas, e quiméra~ àRIláraÕ ; que' O . 
persuadÍ1:aõ ser aquelle l~adl'e hum: es:' 

" :.i pia6 
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pia6 do Viso-Rei da India" que lhe EravuJ,~ 
viria conquistar o Imperio, comCJ os 
Portuguezes tinhaõ feito a muitos na 
Asia., e na Arriea: que elle para isSQ 
dispunha os animos com presrigi~ , e 
encantações ,- -que esravaõ evidentes 
na, . chamadas ceremonias de. ungir os 
homens com oleo., de lhes merte!! 
sal' na boca , de I hes tocar os narizes, 
e orelhas com saliva, de proferir so-
b.re elles palavras de enfraquecer os . 
brios para os reduzir ao estado de co
bardes, ensinando-os a soff'rer injuria$ 
para naá darem uso ás armas. que eraó 
a maior honra dos homens. . 
J. Menos sugcstóes bastava6 para aba,. 
lar o Princi pe pouco firme na Fé. El-
le, e a Imperatriz sua mulher resol-
véraõ, que o Padre morresse, e esta 
~eterminaça6 que ficou enrre elles, o 
eeo. a revelou logo ao seu Servo para 
.esperar a morre animoso. Na noite em 
que elle a havia receber, andou com 
QS braços em:cruz passeando á porta d;1 
sua -cabana ·recitando· Psalmos triun-
faes, como Epithalamios faustos dos 
desposorios felizes, que esperava. Tan-

- to .. , ..... 
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Etá·.ulg. to respeito lhe tinhaô os barbaros , 'que 

estando occultos observando os seus 
movimentos, náô se·atreviaô a insultaI. 
lo. ('..an~ado de esperar QS seus .alga
zes , entrou na cabana, e se prostroll 
em terra diante de' hum Santo Chriato .. 
EntaO entrou de tropel a v ii canalha, 
que lançando·Jhe hum laç~ ao pesco
~o o afogou no dja I; de Mar~o de 
%;610 O seu corpo foi lan~ado no Ia .. 
go , onde ndscem os rios Mossengu~ ~ 
ze, e Motete, que o leváraô ao lu
gar , que eIle profetizára 'na vida, 
quando disse: que os inimigos da Fé 
o haviaô. afogar em odio deUa, e quo 

/ o s~u corpo seria lan,ado aonde nun~ 
maIs apparecesse. 

Affirma-se que os leOes, e os ti. 
gres o guarda6 nas bren~as , em que 
clIes o collocáraô: que Jaz assentado, 
e incorrupto: qu.e os Cafres ouvem as 
aves fazer-lhe concertos de musica sua .. 
"issimos., e 'Jue'naquelle lugar appare· 
~em luzes_brilhantes. De trinta e seis 
'Snnos a'cabou a carreira Apostolica es-
te Athleta illustre , e o Ceo tomou á 
~Ua conta vingar a alegria , qu~ oe 

Mou .. 
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Mouros mosrrára6 na sua morte. Hu. Eri vulg. 
JUa inundaça6 de gafanhotos' devasroll 
os campos, que dois annos os fez ~ 
tecer de fome. Outros dois annos as 
chuvas contínuas na6 deixára6 crescer 
8S' hervas , acompanhando estas mise-
rias huma peste voraz, que tragou in
numeraveis vidas. Entaó abrio os olhos 
«> barbara Imperador , que magdou 
dar a morte a sua mai por lhe aconse-
lhar a do Servo de Deos, e aos Pro
curadores dos Mouros ,. que a sollicitá .. 
ra6: castigo vulgar da maldade, que 
éom () sangue dos ímpios ella mesm~ 
lIalpica os vestibulos sanros qu« profa ... 
na , ou lava o uIrimo acteda Trage ... 
dia que representa. .' 

C A P I T U L O VI.' 
r 

Tocaõ-st os Ju~cess()sdo BrasH 1101 

, 1J1I1I6J de IH8' ,1559 , e st CD1Z-

tilltlll tom 01 do presente' 
de 1560. 

Depois de ·~ós havermos referid& 
os suc:ceSiOS- dos ~ra~ D'Q Bl1asd. 

. em 
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Eràvulg. em' tempo dei Rei D. Joa6 III., am~ 
mados pelu industrias de Nicoláo Vil· 
lagaHhon ; agora ~amos atar o fio dos 
que se lhes seguirao do anno de 1558. 
até ao fim do de 1560 que tratamos. 
Os Padres Jesuitasdebaixo da obe· 
diencia do seu Superior Manoel da No· 
brega, já naquella grande Regiao de 
Santa Cruz, chamada Brasil , tinhaó 
tomado posse do Imperio das almas, e 
espalhados 'pelos seus póvos sollicitavaó 
os Indios 'I para que deixando de viver 
errantes' , como as féras, se congre· 
gassem em sociedade para passarem a 
vida á maneira dos homens. Elles con
seguírao o seu projecto sobre muitas 
das Naçóes Sal vagens ; mas a dos Te
miminoz nao era taiS bruta, que dei
xasse de conhecer insaciavel a cobi~a 
de alguns Por[Uguezes, e que a elles , 
para nao serem as victimas da sua vo
racidade, lhes estava melhor viver no 
fundo dos bosques entre a ferocidade 
dos animaes. . 

Qgando morreo EIRei D. Joaó era 
segundo Governador do Estado D. 
Duarte da Costa, que no anDO de .1558 

te-
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te'fe por successor ao illustre Mem de Eravulg. 
Sá, Fidalgo de vida proba, igualmeR-l 
te Catholico, sábio, polirico, e vale-! 
roso. O primeiro artigo do Regimen-: 
t<> de que a Rainha o encarregou, con-' 
tinha a conversao dos· Indios.· Depois) 
que serviria tres annos , e que acaba--: 
dos elles continnaria o mais- tempo ~: 
que. fosse conveniente: serviço ral ,i 
que a relevancia delJe prolongou 'o: 
tempo a quatorze annos. 'Como Mem; 
de Sá tinha de combater, com o Infer·l 

no, para observar as doutrinas san .. ; 
tas, vestio as arm:lS, que expugnaõ as
incursões diabolicas , cobrio-se com o 
escudo, que faz sombra á cabeça no 
dia da guerra , levantou-se hum ba-
luarte de fortaleza na face do inimigo,' 
fez-se hum exemplllr do Christianismo 
naõ vulgarmente imitado nos grandes) 
empregos.- O seu primeiro intento foi 
impedir a anrropophogia aos Indios 
amigos , e evitar·lhes outros damnos' 
.consideraveis para os fazer felizes. 

Com as vistas neste fim promulgou; 
Leis severas, em que mandava: que 
os Indios_confederados dalie11Ldian!', 

te 
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Er","1,. te: naf) comes~emmais carne humana:' 
que naó fariaõ guerra sem causa jus
t.a, 'e que para eIla consultariaó o Es
tado : que formariaó República , vi .. ' 
~ndo em sociedade nos póvos , aon
de se ·levantariaó Igrejas para a ceIe., 
braçaó do Culto Divino, a que deviaó, 
~jistir como CathoJicós. Todas as 
fprças. de Acheronte semovêraó para. 
tOlnstornar a, observanda destas Leis· 
Santas; mas o Governador oaó as mo.
derou:; ellas produzÍl'aó os seus etfei.· 
tQS ,: e em pou~o tempo se víraó bem' 
povoados os quatro lugares grandes de 
S. Paulo, Sant-Iago, S. Joaó , e Espi~ 
to Santo. Depois ordenou, que os ln
RiaS occ'CIpad-os no serviço dos Portu .. 
gnezes' C01I10 escm vos fossem postos 
CDl1 liberd>ade : maxima s:lUdavel , com: 
que attrahio innumeraveis. Porque hum 
poderoso nao quiz executar a ordem 
lhe mandou insultar a caza ~ que des .. 
~ru,íra , se-elIe naó cedêra : segunda ma
xima de attracçaó ,que avançou glorio
S09 os eífeitos. 

Nas occasióes que lhe deraó os ln· 
àios rebeldes: para. os ataca r com as ar ... 

mas, 
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mas, sempre Mem de Sá triunfou deI- Era vul,. ~ 
les com gloria. Ruma tal serie de. 
heroicidades fazia que as gentes o res~· 
peitassem como homem superior á hu
manidade. No anno de I5S'9 se adian-
tárao os progressos da Religiaó com 
a chegada de D. Pedro Leitaó , segun~ 
do Bispo; que desembaréou na Bahia 
acompanhado de sete MissionariosJe...; 
suitas , e Prelado, que exercitou as' 
funcç6es do Episcopado'com zelo ar-: 
dente, que sublimou a complacencia: 

"do Governador piedoso •. He verdade·, 
que daqui em diante continuárao com· \ 
mais vigor a inquietar o noSso socego 
as insolencias dos Francezes, que coI
Jigados com os lndios Tamoyos, in..i 
festavaó a Capitania de S. Vicente, 
forrificavaó-se em muitas partes, per .. 
rurbavaõ o nosso trafego, e o que ~ 
fazia mais serisivel eraó os erros com 
que os seus Predicantes Cal vinistas cor
rompiaó aslnossas Christandades re
cem-convertidas. A necessidade de re- . 
pellir a violencia com a força, obrigou 
o Estado a pedir á Rainha Regente 
mandasse promptos , e efectives SIOC-

cor-
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~a ,ulg~ corras, que ella_ env iou em 'huma a~ 
1!lada para Mem de Sá expellir ao" 
Francezes do Rio de Janeiro.' : 
_ Chegou o soccor1"O neste anno de· 
1;:60 , e os pareceres dos circunspe-. 
çtos o tiveraópor pouco valel1te para 
atacar tantos France~es .valerosos, ro-; 
qeados de Tamoyos infinitos, a cada 
hora bem providos de França, e que. 
era temerid:lde ir encontrar huma ruina: 
provave). DHferel1tes sentimentos fa
ziaó cOllceber ao Governádor Mem de 
$á a sua Cnrisrandade, a sua pruden-
da, o sel! valor. ElIe se resolve a ir! 
buscar os inimigos com 0, pequeno ap- t 
parato de duas náos de guerra, oito, ~ 
Davios, e alguns barcos da terra, em t 
que levava huma porçaó de Indios , e 
taó firme na Fé , como na Esperan~, 
navegou para o Rio de Janeiro. Sen-
do sentido pelos Francezes ao embocar 
a barra, fóra della levou a noite sobre 
ferro. Entre tanto o Padre Nobrega 
passôu a S. Vicente, donde lhe man-
dou hum soccorro de canoas escolta-
das por hu m bergantim de guerra. Os 
Frallcezes abandonando as náos se re-

. . ,co-
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colh~ra~ á Fortaleza Villagailhon , que Era vulg. 
em sirio por natureza incolltrasravel , . 
qualificava de temeraria a resoluçaó dos 
Portuguezes, se elles a atacassem. Os 
nossos que entendêraó facil a empl'cza,. 
quando observáraó o forte de longe I 

ao vêllo de perto, elles perderiaó a co-' 
ragem a naó serem Póttug~t"ze8. 
. Voavaó estesnas··azas do seu va .. 

lor; mas prezas as xmíos'.em ';trrastar'a: 
artilharia, com que dois dias; e duas 
noites batêra6 em balde 'os rochedos 
impenetraveis aos golpes de tantas;ba~ 
las. Aonde ellas naiS podéra~ ':tbrir 
brecha ,a' rompêra6os braços fortes; 
que arremettendoá fortaleza pelo lado 
da barra chamado das Palmeiras, el
les a rendêréÕ com, morte de todos os 
-defensores. Daqui passáraó com o mes .. 
mo 'impulso a atacar o penedo, que 
servia de armazem da polvora , aon-

, de foi igualo successo, e o estrago~ 
Os Francezes, e Tamoyos, que ficá ... 
ra6 vivos, se lançára6 dos muros ~ 
-huns a salvar·se Das náo! , outros ,8 fG. 
gir . nos ,bateis , deixando DIS no ... 
-tnão. 'a fonaleaa. , muita artiUl~ 

• , mil" 
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Era vulg. rnuniçQes, viveres, despojos em abun
Qancia , e huma das vkcorias mais aso. 
sinal adas , que se conseguíraó no Bra .. 
sil pelo inexpugn:lvel do sitio. Nós fit 
zemos voar a fortaleza por nos falta .. 
rem os meios de a conservar, ainda 
fraco o poder do Brasil na considera
çaó , de que nos era mais vantajoso 
empregalIo na India , donde rios vi. 
nhaó as riquezas salpicadas com o san
gue das v.iccorias. 
. Ao mesmo tempo nas Capitanias. 
de Porto Seguro, e dos Ilheos a Na
çaó Aimoré, descendente dos antigos 
Tapuyas ) forte, robusta ~ de estatura 
agigantada, . entrou acommetter in
sultos, que desatiavaó as nossas arren
çóes. Estes Sal vagens descendo das 
montanhas, aonde muitos annos vivê
raó escondidos, vieraó guiados pelas 
correntes dos rios a,buscar o mar em 
numero taó monstruoso, que cobriaó 
()s campos. Dominados da sua natural 
forocidade , cdles,' a rnettêraó em uso 
-lias duas Capitan.iasdoS' Ilheos , e Por
~:Seguro ,.:n2Ô,;se ",endo nasAldêaa 
«dós. llQttos., lndio~ ,; nos bCD.s dos Por-

..... tu· 
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tugueies, e. dos Jesuiras , mais que rou .. Er.avulg. 
bos, incendios , pilhagens, em tudo 
devastaçaó sem meios. para, a repara" 
com algum modo de defensa. Os eehos 
de tantos estragos chegáraó á Bahia ; 
~ eIles bastáraó para despertar a com~ 
padecida piedade do Governadúr Mem 
de Sá, logo resoluto a ir .castigar os 
atrevimentos dos bruros pela mao pra-
pria, Com a gente que tinha prompta 
foi desembarcar no porto dos Ilheos, 
e sabendo q!Je os Sal vagens se havia6 
embrenhado nos lugares fragosos, que 
elles mestnO$ conheei3o inaccessive'js, 
a todo o risco se determinou atacaI. 
los. 

Com huma mal'cha em que se atro. 
pelláraó difficuldades só veneiveis á 
c.onstancia Portugueza ,Mem de Si 
chegou ao ,sitio , aonde os Barbaras 
se faziaó fortes. Elle os. inv.esre ; os 
corta , com poucos hom~.I1S vence hqm 
mundo de gente; dá fogo 3S suas bre!' 
nhas ; ardem bosques, que occupa6 
legoas de .terra. f e converte a noite em 
dia, ?esnecess~rio o Sol longo tempo 
para ,1l1wnilla1' iS montanhas. Elle,se 

rc· 
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. Er~lnJ,. Fetira triunfante, quando na praia ed" 
conrra hum montaó de monstros, que 
o esperava rugindo como féras em vo
zes taó descomp:lssadas , que parecia6 
3balal" os eeos , e fazer tremer a ter .. 
ra. Mem de Sá animando' 'a coragem, 
embosca ametade da gente: ordena, 
que a outra ametade marche com pas
SO 'aecelerado como quem foge, para 
que os Salvagens a sigalS, e meuidos 
entre dois fogos, sejaó atacados com 
vantagem por vanguarda,' e retaguar-
dL ' 

Da sórte que eIle discorre, assim 
succede. Encarniçados os Barbaras em 
perseguir os que se retiraó, sahem os 
da emboscada, e os investem pelas es
paldas. Elles voltaó caras á defensa: 
fazem o mesmo os imaginados fugai ... 
vos; carregalS sobre eIles, que ataca
dos entre os dois corpos,' naó poden .. 
do ainda tomar terreno para a rerira
da ~valS deixando as cabeças nos lu ... 
gares, aonde punhaiS oS pés. Na6 ten· 
do mais refugio que o:do:mal', elles 
~e JançáralS. ás ondas' ,que tragá,ra6 
mnumeravelS. O' l'eSto 'tc;nn: os peito, 

em 
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em terra pedia. misericordia, que lhe Er~ \lutti' 
fai .concedida debaixo da condiçaóde. . . 
viver em Aldêas sujeitos ás mesmas 
Leis, que Mem de Sá promulgára i 
e. que observavaó os lndíos domesti--
COSo Elle se recolhe:á Bahia' satisfeito, 
se-que victoria taó completa-fu'mavaa: 
paz, augmentava ° numera, e .gran-r 
deza dos povos, -avançava. çs pro-
gressos, e multiplicaçaó das Christan- . 
dades.·.. . 
. "Para concluirmos. neste .tugar~·com 
o que.per~eDce 'ao Brasil clté oanno.de 
1562 ,no transcurso. destetempadn
fesrava6 os Tamoyos a Capitania' de S. 
Vicente , aonde algumas das DOSSas; 
lndias 'Com gentileza rara 8<1crificavaó 
as vidas \lara conservarem a pu:reza'Ín-: 
tontaminada : milagre da Graça obra~ 
do. por instrumentos, que maL acaba
vaó ·de depôr a barbaridade. Se ~ fo-. 
me de carne humana obrigava os ,::I?a~ 
moyos . a romper em excessos ',: o mes
mo appetite brutal troute. do. Sertaó 
aoS' Tupis, que.em·~rande numeroiu" 
vadiraó a ·nossa Villa de Piratininga , 
.quando.eIla se na ó podia defender; Sú-
.. TOM.Xr. F prio 
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Era vulf; prio a Fé a falta das forças, e anima,;, 
dos· os . poucos homens peIo memOf3"l 
vel Indio Martim Alfonso, que antes 
se chamou Tebyreçá , espirico faça'; 
nhoso, e imrepido : elles determiná .. 
raó arrostar a chusma.. dos Tupis ) e 
recambiar as suas mulheres, que vi .. 
nhaó armadas de muitas caldeiras para 
cozerem a carne dos nossos, que já. 
imaginavaó vencidos. Mas ~e a Fé fo~
te he capaz de mudar os montes, a de 
poucos Indios foi taó viva, que bas
tou para dissipar tomo· ao pc> na faco 
do vento o turbilhaó.Jormidavel de 
muiros mil monstros,· ou féras devo-
rantes.: ., r ' 

Seguio-se a esta victoria a morte 
por huma parte sensiv.el , por outra 
edificante do alenr!ldo ludio Martim 
Affonso. Se a sua enferm'idade entriste
eco, a sua morte penetrou os espiri
tos'pela falta. de hum homem de 'tanro 
valor: o modo della os encheo de in
veja santa, de santa emulaçaó, espi
rando como Apostolo o que nascêra 
Barbaro. Mas o socego em que cUe 
deixou o Senaó de Piratininga , na. 

: :.Cos" 
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Costa maririma os Tamoyos o fizeraó Era:vulg.. 
degenerar. em desordem ,: sempre' fa-
mintos da branca carne dos Portugue-
zes. Vasco Fernandes CoutinhQ quan-
do chegou de Ponugal quizera reme-
diar a em que via f!.uctuar a sua Capi-
tania do Espirito Santo; ma!: falto de 
meios, tev.e de os pedir a :lv1em de 
Sá , que nao duvidou mandar-lhe hum 
bom soccorro ás ordens de. seu filho 
Fernaó de Sá. Este Fidalgo:, ainda 
que vencedor nf) primeiro .encontro, 
atacado depois por huma muhidaó de 
Salvagens, que só com os griros impe-
diaó os officios da alma, coberto de 
huma nuvem de frechas quiz re~irar·se 
para o mar.Elle o·fez com tanta con-
fusal>, que nas mitos dos Barbaros dei-
:lOU a vida na flor dos. annos ii e na 
»raia 111uitos cada veres para pasto dos 
famintos. ventres. . 

F ii tA-
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Era vulg.. ':',' ) 
C A P I T U L O NII. 

Escrevem-se os Stlccrssos da I1jdia 
tlfi anno de 1560. 

O Viso-Rei D. Constantino de Bra.' 
gança sempre applicado a fazer teliz 
o tempo do seu governo na India ; bem 
informâdo da obsttnaçaó do Impera
dor da Ethiopia Adamas Seghed , ou, 
Sagad, determinou reter o Patriarca, 
e enviar ao Bispo D. André de:Ovie-' 
do o Irmaó Fulgellcio Freire com mui-: 
tas cousas necessarias , especialmente 
para o Culto Divino. O seu transporte 
foi encarregado a 'Chrisrov35 Pereir.t' 
Homem, que com tres navios Jlavia: 
navegar ao porto de Arquico , e saber 
noticias das galés dos Turcos. Para se~ 
mal se encontrou elle com quatro , que 
mandava o celebre Cafar, quando se 
fazia na volta da Ilha de Camal'aô , e 
já peno de Arquico os nossos navios 
com grande trabalho podéraó escapar
lhe das mãos. Mas quiz a desgraça, 
de que lhes tornasse a appaiecer por 

prôl 
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pr6a a galé de Cafar , de .que intenta .. Era vulg. 
nó fugir. Naó o podendo fazer o na. 
vio de Christovaó Pereira, elle ,e 9uin-
ze camaradas se baldeáraó na gale pa
ratravarem .hum choque vistoso con-
tra ISO Turcos· espantados lia temeri-
dade. 

Com valor pasmoso os foraeS os 
nossos ja.rretando , 'e levando a golpes 
peIo convez , até ~ue atropellados pe
la' mulrida6,.e·.ihertos a feridas., os 
mais: foraó morro&-, o n~vio tomado, 
e os ,dois que:aolonge fOl'aÓ' expecta .. 
àOl'es da tragedia,voltáraópara Goa~ 
oorl~:ó :Vjw-Reicastigou osComman
.lantes·como· merecia a sua fragueza. O 
Jesuíta Fulgcncio., e oito Portuguezes, 
depois:. de .estar~m algum tempo no 
Cai{'o' foraó 'resgatados porvta de 
ltaHa, e. ~olráraQ ao Reino .. Soubé~se 
esta desgraç:l : na Erlriopia , aonde foi 
semida do Bispo, e dos Portuguezes, 
'lua ,com' ella aggrav:áraó a d6rda sua 
dea-adenciil no . Imperio originada da 
perseguiçaó inexoraV'eldo Imperador 
CÓJ1tra .os Christãoso:,iDeIlá se sentíraó 
muitos dos.Port~gl\.ezes, que ;~ntes_o 
~: t,.;: ier-



86 HISTORIA· GERAL . I 

Era ,ulg. servialS ,_ e. agora tomaraiS· partido con~ 
ua eIle no serviço dos Turcos, que 
com o seu esforço o vencêraó: resolu .. 
çaó forte ,que fez correr a ilIusrre pen
na de D. Manoei de Menezes, Gene
ral da armada, c qhronisra Mór, pa" 
ra escrever: que os Portuguezes.tam
bCll1 sabem ser Turcos quando querem, 
e talvez querendo mais do que he jus~ 
to. . . 

Neste lugar n.ühde~~os esquecer 
a viagem fatal do Governador da lndia 
Francisco, Barreto para. o Reino, . eID 
que gastou tresannos.sempre engolfa-, 
do em trabalhos. Depokde perder't~ 
da a sua fazenda, de invernar em Mo. 
çambique, de .sahir , e tornar a ·arri-. 
bar ao mesmo porto,' devoltarourra 
vez a Goa; ultimamente ncste'.anno sê' 
embarcó,U na náo S. Giaó, ~lle Ç> trou ... 
xc a salvamento a Lisboa , aonde che
gou aos I3 deJllI1bo, de 1561. A: Co~ 
teu recebeocom pra~er extremo cor
mo a homem ·resusqÍtado" que:.;hav1al 

ttez . anDOS o suppunha morto.' EU~ 
apresentolJ á~áiilha; aA~stilnavel; joia 
dehul113 pe.~r~·,. JqQclul11. SQldado 

-::: achá-
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achára na praia de Ceilaó , ; lHt -qual a E(, vulg. 
meEma nfltureza impellida:pe!a-potente 
,maó do seu Author lavrou hum argu-
mento visivel paraerova do que.na Fé 
se naó deixa vêr. Eraesta pedra parda 
Da ,çôr, na granqeza çomobum ovo J 

nella figurados de varias ,éôue.ú>s sete 
Ceos, e eIme elles colloc!dl por lll&-

po admiravel a Imagem: da. Virgem 
Santissirna com O: Menino: Jesus nos 
braços: joia preciosa, que muitos aD" 
nos se guardauDo thesow,? 'das Rai"! 

. nhas der Portugal, 'e naó~ sei se ainda, 
JlOje se guarda, ou se passou a enJi~ 
quecer o; das Rainhas : de Castella , 
,ontinuando os' mesmos milagres, que 
fez na lndi! ... C 

O !leIo do, Viso-Rei. D. COlUran. 
tino ~empre-~ ardente em promover os 
avances da Religiaó , elle o fez em .. 
prender hwmanova guerra a favor dos 
ChristaoS' da Costa da Pescaria, que 
erao ,as viccirrias do furor, ,da cobiça, 
e da avarerza dos Badágas ,-povos igual .. 
mente lad~ôes' ., e ferozes. Fautorisa .. 
va estes illSUltosO barbaro Rei de Ja. 
faapátaõ') -Senhor, da-Ilha de MaD3r~ 

que 
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,Era\'uJ:. que contra os . miseraveis, opprimidos 
levava em huma.maó o ferro, em ou~ 
tra o fogo; ,tenaz em desistir da cruel~ 
dade, facil em emorendella. Martim 
AfFonso de Sousa tez . este Reinotri. 
bUlario de Po rruga 1 , quando passou 
pela Ilhl de Ceilaó, de que elle be 
membro. O seu Soberano de tudo es~ 
<Juecido, nada mais lhe fazia especie " 

, que applicará molestia do seu odi() 
banhos do sangue Christaó ,. fartar nel .. 
le a sua.hydropesia. com tanta ganan~ 
tia do Ceo., como,last~a; ,da piedade-
na terra.' ' 

, Para castigar neste Principecom o 
mesmo golpe; as injurias feitas á Re
ligiao , e ao Estado , D., Constantino 
preparou huma armáda de d,oze galés, 
dez galeoras, e setenta' navios , <.]u:e 
entregou ao com mandamento dos. Fi,. 
dalgos mais; distincros da' India. Na 
p:lssagem por Cochini ~ tomou a bdr.l 
do o Bispo ,D. Jorge Themudo ,que' 
o quiz acompanhar nesta:empreza ,es. 
timada Btlcrrada Reli.giaó ,e comfe<! 
licidade sÍlrgio a armada. 00 porto de 
}afanapata6; ,'Determinado ,o , de~~ 

bar-
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barque, o Viso·Rei regulou o plano Era' .ulg
da opera~aó distribuindo a gente em 
einco corpos, que eraóma:n~ados o da 
Tallguarda por Luiz de Mello da Sil~ 
va , os mais por D.· Antonio de No-
1'Onha o Catal'raz , por Martim Affon-
90 de Miranda., por GOllçala Falcaó , e , 
l'0r Fernaóc!e Sousa de CasteU{)-Bran~: 
coo Nesta ordem se rompeo a mar.:h1; 
enfiada por caminhos estreitas, .que iaô 
dar á Cidade, donde .sahio o Prin~i-, 
pe filho delReJ com dois mil homens 
para a cortar; .mas fu~tigado :pelo fo-: 
go das galés teve de buscar. aseguran-. 
ça no azilo das bosques.. ;; 

Na entrada da Cidade . .i·boca da 
primeira rua ~evia: hum "mon~e de fo
lhas de palma', em'qoe'reparouD~ 
Fernando d~" Menezes :, e :a.d'Vertio a 
Luiz de Mallo , que eHas, escondiaó 
artjlharia. Soou J.oga a primeira peça 
sem fazer effeito por estar. apontada 
por elevaçaõ : a se~unda matou ad 
Alferes de Luiz de MeUo-, e- dois sol~ 
dados. Jooó Pessoa ~ar'l()I'andó:a ban" 
deira cabida., ej;eguido do. 'esq'ladraó 
ganhou a .. há te ria f :deixando-,:o: passo 

fran- -
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E~vulg.·: franl!O para os outros COTol tomarem 
as' bocas das ruas. O. Rei ~susrentoll 
nélIas o cOmbate com vigor já·soccor
rido pelo Principe ,seufitho,; . mas aO' 
tkclinar o' dia 'perdeo a sua Corte, e 
se fortificou no Palacio para Se defen-. 
der no seguinte. 'Entaó a imagenthor
T6.rosa do conflicto lhe'deo entendi ... 
mento na affiicçaó para; nrssa mes~ 
It1a noiN lhe p6r o fogo, e a si em 
s-alvoem huma Cidad.ella 'na distanciá 
de quaSi duas legoas •. Qyãrldo rompe~ 
a AUl'ora ',: que os Portuguezes -espe
J'lvai5 paracol'lsummar, a-conquista, 
viraó a Cidade despejada, .e"amettê-o 

.. .., .. . . 
rao asaquf.·, . ,.; ", 
... Acabada a pilhagem:, ejnformad~ 
D. Constantino, do lugar para ,onde EI
F..eL se,retirára, marchou sobre a Ci· 
dadell~ na mesma' ordem, com qu~ 
ata<;Íra:a Cidade •. Sem constaneia o 
Rei para. se defender, antes dedesco
hrir'8face dor inimigos se foi escon~ 
flel' t1M1.m~taS4: D •. Constantino ficou. na 
Cid.ildelhi.,e mandou nos selis alcances 
R qlla~ro'-(lltpit~es, que p·encontrára6 
j:i· n~s;,tartasr;do :R~.m(,..·d~:Trinquini~ 

I. ~ mal-
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matIe buscando as m~ntanhas , aonde E~ vul". 
o salvou hum elefante costumado a 
romper as densas espessuras. Do sitio 
intraccavel mandou elle·. pedir a paz, 
offerecendo. restituir ao Rei de Cota os: 
[hesouros de Tribuli Pandar, que na; 
guerra com 03 Portuguetes . foi encon~ 

. trar no poder.desre Tyrano.amorte em· 
vez de refugio, e promertendo ceder a
Ilha .de Mânar ,.submettendo nova .. 
mente a suaCorôaa ficar tributaria da 
de Portugal. . EIlenosentregou em l'e-: 
tens a Seu filho o Príncipe deJ:afaná
paraá, que foi o garante dapa~, 'e 
do exa~to cumprimento das promessas. 
Mas quan,qo as cousas se achavaó nes .. 
te esrado',.03 Ilheos fonnára6 hUlna 
conjuraçaÕ . taó subira, que antes de,; 
mal ser sentido r, muitós dos POrlugue., 
2e3 derra mados pelos lugares faraó as 
v ictimasdelléT,' entrando os Emissa:O: 
rios. dos Ciú'istãos de S. Thomé des" 
tinados pára, virem; morarem Jafa
nJpata6 ~ oí-,G-lstc:idio' dos FrallCÍsca-1 
nos cam ns-séus Religiosos,. que. lU o r:
rêrJ5 constantes pela Fé, e' o mes., 
mo illCc~jeria ao -Bispo ~de_. Coc:;hjJ1~ 

se 
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Erúulg.,; s.e com ,tempo' se-naó recolhesse á 'ar:" 
mad.a. " 'J 

O Viso-Rei esteve nos termos ,de 
çon-er igual perigo no mesmo dia do 
aatastrophe em huma caçada para que 
(J :collvidáraó alguns dos conjurados; 
mas a Providencia gnardou a sua pre-, 
ciosa vida. Como se frusrrava o prin,. 
cipaldesígnio da jornada, pela repu~ 
gnancia ~ que os,Christaos de s.. Tho:':, 
mé mo!:travaó :devir pata \]afanapa ... ' 
ta.6 ~ DJC,çnstantino t:uidou, em fázer, 
observar os :Artigos .do:Tí:;atado para: 
se recolher a Cochim ;e porque .lhe:, 
Jra6 escapa!1Se o seu garantI!! .,' ,que era, 
f) Principe;·-,.. :o mandou.:: segnrar com 
num grilhaó , que perderia o que ti
J\l~ de'affrenito$o ,por ser f()rrad~ de, 
velll,do. Nest.a 'figura o tronxe para a: 
Ilha :cedid'a de 'Manar, aonde desco
brio; .sirio:vantajosof'Parl' afabricl de 
hw:na fortaleza, ,de <)ue, 113via encar·' 
l'""Jjp.ti d 'govertro:a Manoel Rodrigues 
€mninho".. q:ue 'da"Gosta ;da 'pescaria 
t'foux,ess~ lodos :05: mOradores de:- Puni-~ 
eale;p::lta -os: ter"a coberto dos insultos',' 
quelpad'eciã.ó arnq.uella terra, " JL qlle: 
". foi 
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foi com .eft"eito;· executado; ficancio 09 ErúuJgõ :, 
ReHgiosos.Franêiscanos , eJesuitas cn';. 
carregados,.da,-cduca~a6 .de~tas Chris";. 
tandades, que translDlgravao para,Ma;., 
nar. . .. . ' j 

Entr~ .os. despojos' tomados. em Ja~ 
fanapatao devemos .fàzer DtelUoria' da. 
coelebre dente do Bogio, que a. gemi;' 
lidade de:Ceilaó, dizia ser de btUll,do. 
seus Santos., oU.Deas memoravei, qu~ 
elles chamavaó Blldaó.· A infame reli., 
quia do macaçd recebia tamos-cultos 
da superstiçaô ,espiritualisados pelai 
fabuI:ls ;. e. patr.anhas., ·q.'ue deUa con~ 
tavao, que toGo o Gentilismo lhe tri+ 
bu.tava venefa~óes·pt.ofundas', e a.gua,. 
davao em hwna especie· . de relicario de 
ouro guarn~cido de preClaros: rubips ~ 
diamaotes •. Sa.i'endo depoiS'_ o. Rei do . 
Pegu ,quecste mO.numenro, raro da 
piedade ldolátra estava em poder·do 
Yiso-Rci ,mandou por.buma Embai .. 
xada so)elnne p.edillo , e oiferecer po~ 
elle boa parte dos seus thesouros. <l!.le. 
riaõ os espiritos' sem escrupulo, que 
pelos iO[ere~ses' do Estado ne·nhum se 
&e~se de ~ljus~aro -cambio. Innmr.er~ .. 

veis 
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Era'w]g,' ,eis se ofFereciaÕ para condúctores, que 
jndo pelos portos da Asia dando a bei
jar o reta bolo , seria pequeno o buque 
das náos para accomrnodal" as afiren'" 
das. Pelo contrario D. Constantino de 
espirito mais' delicado , mandando 
txaminar a materia , e conformes as 
decisões com a sua ; em conselho ple~ 
110 fez reduzir o dente, a cinzas , e 
(jueiOlallas em hum brazeiro , mais at
tento á Religiaó, que àointeresse. 

Antes que eIle sahisse de Manar, 
«1espedio para Governador das fortale
zas de Columbo , e Ceilaó a Bahha1.ar 
Guedes de Sousa , que: levou as ins" 
trucções do que havia obrar D. Jorge 
ele Menezes Baroche ,. mandado vir á 
lUla pata "com, a sua dexteridade datr 
~xecuçaó aos nego cios , de que ikava 
encarregado. Immediaramente partia
para CoC!him , aonde achou duas dai 
'Seis náos, em que este anno sahíra do. 
'Reino D.Jorge de Sousa, que trazia 
nellas ás suas ordens aos Capitaes Vas
(O Lourençq de' Barbuda, Jorge de 
Macedo , Louren~o de Carvalho, Ruy 
de Mello da Camara , ~ Francisco 

Fi-
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Fi8ueira deAzevedo •. O Príncipe de F.tlYul,;· 
]afanapataó .: foi mandado para Goa ~ 
e os 'Pri-néipes de Cota, que seu pai 
retinha do. tempo da gU.erra passada" 
e agora entregou :1 D. Constantino, fo-
ra6 remettidos ao' seu Rei •. D. Jorge 
de Menezes. Baroche., .(jue ficou go:
vernando.aS pl'açasde Ceilaó , avan-
çando as sú~ proezas, e as que havia 
obrado ,o ~u predecessor Affonso Pe-
reira de laCei'da em def.ensa:do mesmo 
Rei de Cotacontl'a ,ó :M.àaune seu ir~ 
ma6 , conseguio grandes _ vantagens) 
que seriaocómpletas,sea falta de mó
niçóesnaó o . .fizesse suspender ,os desi-
gnios: falta·, que'o ttan8portou a mor-
der colerko. na aroa ,da praia, quan- . 
do se retira \t a -imposSibilitado de coa
~ummar·'a·~iDgança •. 

Na' volta de Ceila6paraCochim·, 
-D.Constancino teve. hUma:'conferenda 
~com o· Rei:da·Pimmra , eltl qUct fitoo 
!Confirmada a.paz,· querecahio sob,e 
'as d~rdeDs· passadas, de ~ue eu ja 
-<lei noticia. Elia porem naó impedia 
-aosPdncijiel5 do Malabar as inquild-
içaes, que fom~Jltaya~ .ao Rei de Co

(:him 
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Er. vulg. chim pro·tegidos.·pelo dé Calecut. 'EI;' 
les obrigáraó D .. Constantino a mandar, 
soteorro a J.oaó Pereira, Govern3dor 
.de Cranganor, por D. Francisco de 
Almeida com boas tropas, seguido 
depois por Luiz de Mello da Si! \' a; 
'<Iue hayiaó restaurar a·llhól de Pri~ 
.oalaó tomada' pelos inimigos. Ambos 
os partidos se atacáraó', e Luiz der 
MeJIo saiu mal ferido da escaramu. 
ça ; mas.a. vantagem foi nossa , ou do 
Rei de Cochlm:, que restituimosá 
posse da sua Ilha. . ; 

O Viso-Rei· 'concluidos estes 'ne. 
'gocios', marchou. para Goa:, aonde o 
·esperavaó novos Embaixadores do Rei, 
que fora de Baçorá, e dos Senhores 
· das Ilhas Gizares, que lhe pediaó a 
renovaçaó dos soccorros' para acaha~ 

· rem de 'derrqtéir os Turcos, que tUes 
.. tinhaó encurr.11ado no recinto da for
taleza. O Viso-Rei depois:de ouvir· o 
-Conselho,. mandou a seu favor huma. 
frota de vinte vélas com mandadas por 
Sebastiaó de Sá , que havendo aca-
bado o seu Governo de Çofala'~' nave-

· Bando para. Q Reino ~ç Feràêra .a.su~ 
· ... n:io, 
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náo; e el1e voltou pára a Jndia. Ao Era vul,. 
mesmo tempo despachou para ir acaa 

bar.o seu governo de Ormuz a D. 
Joa6 de Ataide, já purificado dos cri-
mes por que Francisco Barreto o pri-
vára delle; e a D. Francisco Deça pa-
ra de novo tomar posse do de Mala-
ca , em que viera provido do Reino 
nas náos deste anno. 

" Nada p6de conseguir a armada de 
Sebastiaó de Sá, que encontrando a 
estaçaó avançada, assaltando-o huma 
tormenta furiosa sobre as Maldivas, 
os navios desgarrados tiveraó de se re
fugiar nos portos das Costas de Cam
baya sem esperança de lograr o proje
cto de Baçorá. He verdade, que ella 
naó foi entaó inutil nestas paragens pa
ra acudir aos insultos, que os Abexins. 
faziaó nas terras de Damaó , depois 
que abandonámos a fortaleza de Balsar. 
lthimiticaó teve industrias para se apo
àerar da pessoa do menino" Rei de 
Cambaya com d6r mortal de Madre 
Maluco, que era hum dos seus Tuto
res. Para "traçar a sua vingança enten
deo ser-lhe necessario fazer-se senhor 
" TOM.;XV. G' de 

.... { ~ 
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Era vulg. de Surrate, que era de seu cunllado 
Cedemecaó, filho de Coge Çofar ; mas 
divertido desta idéa por sua mulher, 
que era irmã de Cedemecaó, elle a 
mudou para a tomada de Damaó, 
aonde apol'tára Sebastiaó de Sá com 
alguns dos seus navios destroçados, 
outros com a sua capitania a Chaul. 
D. Diogo de Noronha que governava 
aquella praça, e pagava bem is espias, 
soube as intençóes de Maluco, antes 
que elle as fizesse publicas. 

Como o Viso-Rei se achava ainda 
em Ceilaó , e D. Diogo sem soccorros 
receasse o sitio; por me.ios com ho
nestidade , ou sem eIla , determinou 
suprir com as industrias a falta do 
poder. Para conseguir o projecto ar
mou a intriga de capacitar a Cedeme
caó: que seu cunhado Madre Maluco, 
fingindo que marchava sobre Damaó, 
vinha com todo o seu poder à usur
par-lhe a Cidade de Surrate: que el
Je appareceria na frente dos seus mu
ros, e que depois de o tratar com ami
zade fraudulenta, lhe pediria de em
prestimo para atacar a Damaó o gros~ 

. $0 
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lO basilisco , que elIe tinha na sua pra-o Era'rulg.: 
ça , o qual para logo seda assentado 
contra os muros de Surrare, que lhe 
queria conquistar com as suas mesmas 
armas. Este fingimento de D. Diogo 
de Noronha foi bem fautorisado por 
Diogo Pereira , e pelo Judeo Coge 
Abrahem, déstl"oS intrigantes, de que 
se servio Cedemecaó ·para espias das 
intençóes de Madre Maluco, a que 
logo veremos os effeitos. 

C A P I T U L O VIII. 

COlltilluaó .os successos da India 110 

fim deste anno , e principiaõ 
os de I56r. 

Quasi capacitado Cedemecaõ, naó 
só pelo aviso de D. Diogo de No
ronha ; mas pela destreza dos estra
tagemas das duas espias simuladas, el
le desconfia dos intemos de seu cu
nhado Maluco , que foi viiirar com 
cautela acabado de chegarás visinhan
ças de Surrare, Naô bastáraó as ex ces
:;ivas demonstraç~es ~~ agrado , que 

.. G 11 el-
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~ravulg" el1e lhe mostrou, para Cedemecad se 
naó confirmar na desconfiança, quan
do Maluco lhe pedia o basilisco. EI .. 
le a tudo condescende com affectaçaó~ 
e para sair de cuidado o convidou pa
ra nessa noite ir cear com elle a Sur
rate: convite, que nao recusou o ani
mo sincero do Principe infeliz, entran
do na praça acompanhado de cem Of
ficiaes dos mais distincto9 do exercito. 
Todos elles foraó degollados por 200 

assassinos na mesma sala do convite .. 
No outro dia Cedemecaó com todas 
as suas gentes , e seguido de piogo 
Pereira com muitos Portuguezes, cahio 
sobre as tropas de ldaluco, que toma
das de improviso, sem Chefes, que 
as conduzissem, o mesmo foi serem 
assaltadas , que destrui das ; Damaó 
ficar segura sem susto, os Portugue
zes vingados sem sangue. 

As vozes desta perfidia soárao dis
sonantes nos ouvidos do moço Çhin-. 
guiscaó , filho de Madre Maluco; 
que herdára unidos o valor deste pai, 
e a coragem de seu avÔ Çofar. Elle 
bramindo pela V ingan~a, l"eunio as 

. tro-
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tropas, e' se apresentou sobre Surrate Era vulg. 
furioso. Cedemecaó consternado pedio 
a D. Diogo de Noronha que o soccor-
resse com as forças' de Damaó. Com 
déz navios encarregou elle esta com". 
mhsaó a Luiz Alvares de Tavora ; 
bem advertido a portar-se de modo, 
que ambos os pleiteantes entendessem; 
~ue ia fazer as vezes de ~eu pardal, 
sem o ser de algum. Semelhante or .. 
dem foi taó bem executada , que a 
guerra acabou naó mostrando mais 
consequenCias, que nem Cedemecaó, 
nem Cllinguiscaó penetrarem, nunca a 
má fé de D. Diogo , mettida em_ uso 
pelos interesses do Estado. Pouco tem~ 
po gozou este Fidalgo o frúro, das 
suas industrias , morrendo no. estado 
da pobreza originada da liberalidade 
lnonstruosa ,com que despendeo no 
serviço do Rei os avultados cabedaes , 
que adquirio em tantos governos im-
portantes. ' 

Como os motivos que teve Chin
guiscaó para naó concluir a vingança 

, (la morre do pai sobre seu tio Cede .. 
mecaó foi a necessidade de acudir á 

m-
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invasao, que nas terras dos seus Esta
dos fazia Alucaó : este desbaratado, 
a sua Cidade de Veredora restituída, 
elle torna sobre Surrate com maiores 
espíritos no mesmo semblante carran~ 
cudo. Cedemecaõ , e Diogo da Sil-

. va , que succedêra a D. Diogo de No
ronha interinamente no governo de 
Damaô , derao parte ao Viso-Rei. do 
q.oe passava, ambos com o desígnio 
de ..seremsoccorridos. ElIe resolveo a 
fazer desta guerra hum empenho 'do 
Estado, e encarregalIa a D. Antonio 
de Noronha o Catarraz , que embarcou 
em catorze navios com muita Nobreza, 
levando para Govermidor de Damaó a 
Luiz de. Mello da Si! va , merecedor 
de todas as hom'as pelos seus rele
vanres serviços. A armada de D. Ari. 
tonio se incorporou a que Sebastiaó de 
Sá Jevava á expediçaó de Baçorá, e 
arribára cOlll o tempo ás Costas de 
Cambaya como fica dito. Chinguiscaô 
estav'a reforçado com as tropas de dois 
Principes Mogores , que eIles mandã
vaó em pessoa, sensiveis . aos desejos 
de virem ás maos com os. Portuguczes. 

Já 
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Já na barra de Surrate se foraó Eraivulr· 
ajuntar com D. Amonio de Noronha 
Ruy Gonçalves da Camara , Tristaó 
Vaz da Veiga, e outros Fidalgos em 
vários navios, que engrossáraó a ar .. 
mada para a mostrarem aos inimigos 
respeitavel, e guerreira. Como nós en
travamos nesta guerra .com a promes-
sa de Cedemecaõ nos encregar Surra-
te, D. Antonio lha lembrou para nos ' 
admittir na praça, e eIle lhe fe~ aviso. 
fosse dar fúndo defronte dos seus mu-, 
.to~.Na navegaçaó do rio Os inimi-· 
gos fizeraó fogo sobre os navios ma,,: 
cando alguma gente ; . mas os ,Portu-
guezes esdmulados saltáraó em terra, 
e os investíraó nas tr-incheiras com cc>, 
ragem superior ao encarecimenró. Os 
Principes Mogores ficáraó pasmados dei. 
effeito dos nossos golpes, <jue augrnen-
t:ando o destroço , obrigáraó á mai de 
Chinguiscaó a mandar-lhe dizer.; que, 
se retirasse, e lhe pedia naó comba"", 
tesse· aqueIles monstros desesperados,. 
naó succedesse deixar nas suas mãos a 
vida, como a deixol.l seu avô Coge: 
Çofar. . 

fi~ . 
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~r~ vulgo Ficárao'senhores do campo, e dos 
despojos quatrocentos.Portuguezes, que 
foraó os instrumentos de victoria raó 
decisiva ganhada sob1'~ ,'2o(booo Bar
baros.· D. Antonio triunfante requereo' 
a Cedemecaó a entrega de Surrare', 
como ajustára com o Viso-Rei. Se eIlé 
tinha e~ra rençaó, soube dissimulaIla, 
cu por se yê!" já livre do susro, oupe. 
lo receio, de que as suas tropas j á des~ 
confiad.as o matassem. Para evitar qual .. 
quer damno , Cedemecaó romou o ex'" 
pediente ·de fugir; os soldados de Sur-' 
rate o de se defender, e para isso pu-
2eraó ni! sua testa a Caracem, cunha .. 
<lo' :de Ced:emecaó , que depois de an
dar occulto pelos montes, buscou o 
refugio da Corre de Cambaia, aonde 
foi bem recebido. Chinguiscaó, sem
JN'e desejoso de vingar o sangue de seu 
pai, nella mesma oJezdegoIlar por' 
dois amigos de Cedemecaó, que eJle 
tI'OUlCe 'ao seu partido, e.ajustando-se 
(;001 Cara cem o deixou possuir o do
minio de Surrate. D. Antonio de No.
Ioriha "naó tendo mais "'IDe fazer, se 
recolheo a Goa; mas encontrou, .1astj ... 

, m~ 
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mada a severidade de D. Constantino, Era vulgo : 
que ainda mal informado o mandou 
prender, por deixar passara occasiaó, 
que naó teria outra, de tomar Surra--
te. 

Nós somos já e!1trados no anno de IS61. 
I;6I , em que se concluíraó os succes·' 
sos, que acabo de referir. Aos' deste 
damos principio com a nomeaçaó, que, 
a Rainha Regente fez da pessoa de 
D. Francisco Coutinho , Conde do; 
Redondo, para Viso-Rei da lndia, e 
successor de D. Constantino. Elle fa-
rá a sua viagem em cinco náos com os 
Capitães Gonçalo Correa, Manoei 
Jaques, Francisco Figueira -, e Pedro 
Alvares Vogado; mos em quanto na .. 
vega até Moçambique, e com felici
dade a Goa, aonde chegou a sere de 
Setembro: nós concluiremos o governo 
de D. Constantino com o elogio' das 
suas altas virtudes, humas infundidas 
como pela transfusaó do sangue, ou
tras adquiridas por meio das instruc~ 
sães domesticas. ',' . 

D. Constantino filho quarto do Du
que de Bragan~ D. Jayme, e qe SUl 

se-
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Era' vulg; segunda mulher D. Joanna de Men .. 
doça , foi , e veio da lndia só D. 
Constantino, Nas nossas idades temos 
nós visto, que as pessoas destinadas 
para o governo daquelle Estado, alem 
d:l Dignidade de Viso-Reis, os que 
eraÕ Fidalgos razos, iaó para lá Con'P 
des , e os que eraó Condesiaó Mar· 
quezes; premios com anticipacaó , 011 

elles fossem relativos á qualidade das 
pessoas, ou aos serviços imaginados, 
e futuros. D. Constantino filho do Du~ 
que de Bragança foi á India Viso-Rei, 
veio D. Constantino, e achou de me
nos o seu emprego de Camareiro Mór, 
'Jue na ida requereo se lhe conservasse, 
e na vinda requerendo-o naó lho dé
f3Ó. Elle teve de se contentar, e rece
ber por assignalado premio dos seus 
~randes serviços a Capitanía de Cabo
Verde , que arrendou por ~ejscentos 
mil réis; mas na cobrança delles en
contrava na, mercê tantas durezas, que 
pedio a EIRei lhe consignasse a mes
ma quantia na VilIa de Estremoz CO~ 
mo se lhe concedeo, para que a gra
.ça naó deixa'~se, d~ s~r effectiva'E ," 

ra 
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Era D. .Constantino Principe , e Era vulg. 
Portuguez. Se pelo lado de Príncipe 
as anençóes lhe eraó devidas , pelo 
de Portuguez naó escapou á morda-o 
cidade da emulaçaó. Chegado o suc .. 

.cessor, eIte foi esperar em Panelim o 
mez de Janeiro, em que embarcou pa
ra o Reino, e fez a v iagem com a fe .... 
licidade da primeira , tranquillo , e. 
socegado o mar, como se este elemen
to feroz 7 abatendo a arrogancia es~ 
tivesse reprehendendo as ondas altero
sas,que levantando-as a inveja nalndia, 
vieraó bater em Portugal. Alem de do
ze mil cruzados empregados em dia. 
m:lfltes para pagamento das suas divi4 
das, D. Constantino mó trouxe para 
o Reino mais que as amostras de to
,das as N2ções da lndil, e os Anis
tas de todos os omeios, que nelle po .. 
deriaó ser necessarios. A náo para a 
viagem eJIe a mandou fazer ,d SUl cus. 
ta das quantias dos seus ordenados, 
que poupava economico) dando-lhe a 
Invocaçaõ das Chagas, pela grande 
devoçaó que tinh:J ás de Jesu Christo: 
náo, que naô fazendo agua derrama-

da 
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Era vulg.-, da no suor' dos pobres ~em paga ,ena 
foi taó feliz:, que Da: duraçaó de vinte 
e cinco annos lev,ouá India quatro Vi-
50-Reis, passou dezasete vezes o Cabo 
de Boa-Esperança, e vúo acabar ca
brea no Téjo. 

Na sua mesma conserva navega
vaÕ cartas para a Corte I que iaó der
ramando veneno sobre as mais bellas 
das suas acções, g uando o seu gover
no foi hum dos melhores, dos mais sá
bios ,dos' mais, prudentes, que se ti
nha visto na lndia. Na testa da calum
nia marchava o alto desprezo; que fi
zera D. Constantino das enormes som-i 
mas promemdas pelo resgate do dt::n
te lio bogio tomado em Jafanapatao, 
a· tempo que o Estado necessitava dei
las, e quando os Gentios para idola
trarem naó lhes faltavaó Idolos: des
prezo insensato, que deo ,occasiao ao 
pasquim, que lhe puzeraó em Goa, 
represenrando-o com o Arcebispo as
sentado juntO a huma mcza, rodeado 
de Theologos , no meio delles hum 
brazeiro ardendo, no seu torno mui
tos Gentios. com as bolsas nas mãos, 

: ,j e 
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~ esculpida cinco vezes a letra C , que Eravul,. 
significava no idioma Latino: Constlln-
ânus, C,eli, Cupidine, Cremllvit, Cru ... 
mentlS : Ironia, que vinha a persuadir, 
como D. Constantino com a alma fixa 
no Ceo " desprezára os thesouros da 
terra. Outros deitló á boa parre este 

. emblema, de que fazem Authores aos 
Jesuítas. Como quer que seja, nós di
remos com palavras proprias do grande 
D. Manoel de Menezes : Mas viva 
D. Constantino, que com esta esclare
cida acçaó eternisou a fama da Chris
tandade Portugueza por todas 3S Na
s:óes do Mundo. 

Sobre todas as virtudes de conri
nencia rara em annos verdes, de mo,.. 
deraçaó, de liberalidade , de valor, 
de humildade em nascimento taó alto, 
brilhava em D. Constantino o zelo ar
<lentíssimo pelo augmellto da Fé Ca
tholica. Tanto se escandalisou delIe 
hum prezado de grande Ministro, que 
lhe disse em Goa demasiado, ou atre
vido; Senhor , algum dos seus pre
decessores esgotou tanto os thesouros 
ga lndia; qU'lndo .. quizermoscarregar 

as 
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En \'ulg. as náos para o Reino nós o faremos de. 
listas de convertidos por ordem ephi
merica , que he fazenda boa para car
regaçaó de Frades;' mas naó para o 
Viso-Rei da India mandar ao Rei de 
Portugal. D. Constantino sem altera
çaó do espirito lhe respondeo : que as 
drogas de maior estimaçaó , que eIle 
podia mandar da India aos Reis de 
Portugal eraó as suas náos carregadas 
das noticias, de que cada dia enrra
vaó no gremio da Igreja milhares de 
Gentios convertidos. Bem parece que 
-esta principal, e Santa idéa. do Viso~ 
Rei foi approvada pelo mesmo Rei D. 
Sebastiaó, que quando mandou a pri~ 
meira vez a D. Luiz de Ataide gover
,Dar a India , lhe disse: Ide, e gover
nai taó bem como D. Constantino. ' 

Finalmente, elle chegou cl Lisboa, 
e sem perder tempo a calumnia, o foi 
denunciar, de que deixava roubada a 
lndia ; que a sua náo vinha carregada 
de riquezas. Acreditou-se a impostura; 
com exacçaó se registou a náo , e naó 
se achapdo mais que as poucas pedras 
já refel'idas, as Jeváraó á Casa da In~ 

, dia, 
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. dia. Vist!l a pobreza de hum Gover- Er"ulg~ ~ 
nador do Estado, conhecido o teste-
munho levantado na face do Rei , se 
lhe mandárao entregar as pedras com 
ordem , de que pagasse os direitos. 
O Príncipe magnanimo , se sensivel á 
injuria, mais tocado da fidelidade, da 
dilataçao , da sua magr.animidade, 
respondeo: que tornava a mandar as 
pedras; porque como se lhe manda-
va pagar direitos de tenuidade seme-
lhante , devia suppÔr , que o seu Rei 
estava em necessidade, e que estima-
va ter ido á lndia poupar aqueIle pou';' 
co cabedal, que trazia para pagar 3S 

suas dividas , o que faria por outro 
modo, querendo nao se, defraudar da 
complacencia de servir com eIle as ur-
gencias da Coroa: Re;;posta sublime, 
que desafiou o pejo dos Ministros pa~ 
ra lhe mandarem entregar o cabedal. 
ElIe se satisfez com passar o resto da 
vida em Estremoz na sociedade de sua 
mulher D. Maria, filha de D. Rodri-
go de Mello, Marquez de Ferreira; 
e porque nao teve filhos , deixou por 
'herdeiro a. aeu sobrinho D. Const.anti.-

no, 
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Era vulg. 110, filho do mesmo Marquez , e da: 
primeira mulher, que era sua irmã, 
nem no anilo de 1571 quiz acceirar o 
Viso-Reinado perpetuo da India, que 
EIRei D. Sebasriaó lhe offereceo com 
hum grande Titulo, preferindo o seu 
descan~o a todos os outros interesses. 

CAP ITULO IX. 

Trataõ-se as primeiras- acções do 
Viso-Rei Conde do Redondo até 

ao fim do ann~de 1561. 

E stimava a Corte de Lisboa ao Con
de do Redondo D. Francisco Couti
nho por hum Fidalgo de humor jo
vial , judicioso nos seus apopthegmas, 
Jacil em ditos graciosos, homem de 
.qualidade , e de merecimento, habil 
na paz, como enrao mostrava no car
go de Regedor da Casa da Supplica .. 
çaó, valeroso na guerra , como fez 
vêr em Africa Quando foi Governador 
de Arzila. Com' quatro mezes com pIe. 
tos de feliz viagem chegou elle em I) 
de Julho a Mo~ambjque l aonde foi 

bem 
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bem 'hospedado por D. Luiza'de'Vas- Ert;'ul,. : 
coneeIlos , ,mulher de Panralead de Sá, 
que bavia ido a Çofala por haver sue-" 
cedido a Sebastiaô de Sá no seu gover-" 
no. Chegado a Goa a sete de Setem-
bro , 'como dissemos , tUtou a D~·. 
Constantino com as honras dev.idas ao 
seu alto nascimento , e encarregado 
do governo,' cuidou Jogo na expediçaii 
das náos do Reino, em que havia em·' 
barcar o seu predecessor , e com elIe 
D. Antonio de Noronha o Catarraz , 
outro D. Antonio de Noronha , 'so-
brinho do Viso-Rei , e Seb-astia6 de 
Sá~ Ainda ficavaó na lndia ourros dois' 
Fidalgos do mesmo nome, de que ha-
vemos falIa r nos seus luga,res , e mor-' 
tos dois irmãos deste.appellido; filhos, 
do Viso-Rei D. Garcia de Norogha, a' 
saber, D. Antonio de Noronhrt" , ' que' 
morreo governando Malaca; e",o., AI..: 

, V3ro de Noronha, que' 'na\lfr~gou: na 
Aguada de S.' Braz, e se afógou, na 
passagem de hum pequeno rio com tas;J 
lima dos seus amigos. 
.. Naó tardou o Conde em' merecer
es obs~quios das gent~s da India' ~ 

TOJ,1.. Xv. H. qua~-
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Era 'fuJa· 'quando' o virao amontoar despaehos , I 
e expedir frotas sobre frotas para en· l 
treter, e utilisar os homens. Em ql1an~ I 
to aos. primeiros , elle mandou por i 
Garcia Rodrigues de Tavora , que sa-: 
hira muito rico do governo de Chaul, 
render a Luiz de Mello da Silva, que· 
estava no de Damaó , e diziao que o 
Conde o queria em Goa para o cazar 
com huma filha: para governal· Dio 
enviou a Martim Alfonso de Miranda; 

. porque o Governador Filippe Carnei· 
ro queria vir para o Reino participalo 
da fortuna de seu tio Pedro da Alca
çova, Secretario de Estado, e valido~ 
da Corte: para Maluco foi Henrique 
de Sá oc~upar o lugar, que estava va
go por morte de ManoeI de Vascon .. 
cellos ~ seguindo-se a estes ourfos.mui
tos despachos , que deixárao as gen
tes satisfeitaso . 

Em. .qu.anto ás frotas, pelas noti. 
das , lJue recebeo em Outubro , de 
que C~far determinava sahir do Es.
treito com as suas galés para dar caça 
aos navio! de Ormuz': eIle pôz prom
pta . htnna ·.esqu~dra. de dois galeoes, 
..' .' vin-
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vinte e tres galeoras , e fustas , em que l!ravulg. 
embarcáraó 650 soldados, e muita Na. 
breza ás ordens de ,D. Francisco Mas
carenhas , que com elle viera do Rei-
no, e depois foi Conde de Santa Cruz, 
Capitaó do~ Ginetes, e Viso-Rei da 
India. Sahio esra esquadra. de Goa a 
IS' de Novembro, e apenas se fez á 
véla, o Conde despedio outra de oito 
navios com mandados pelo Capitaó 
Manoel Travaços, que nas Costas do 
Canará havia assegurar as Cáfilas , que 
traziaõ mantimentos a Goa. Ultima-
mente aprestou terceira esquadra com-
posta de tres galeões, e alguns navios, 
tambem com o destino do Estreito 
de Meca, de que nomeou Chefe a 
JorF!e de Moura, Collaço do Princi-
pe D. Joaõ , em quem logo fallare-
mos, por nos ser preciso seguirmos a 
D. Francisco Mascarenhas na sua via .. 
gemo . 
. Atravessou elle o Golfo de Dio, e 
.por ir faltp de agua, p6z as prÕas na 
Ilha das Vacas para se prover deUa. 
Com a mesma necessidade trazia Ca
far este rumo acompanhado. de tres 

. H ii ga-
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~ra ,ulg, galés; más sabendo que a nossa frota 
estava na Ilha, virou de bordo com 
tanto desaco'rdo , que huma das galés 
varou em terra, aonde se fez em pe
ças. ElIe com as duas se engolfou 
tanto, que escapou do cativeiro , ou 
da morte. D. Francisco seguindo a 
viagem, chegou a Ormuz,' e porque 

. achou promptos os navios , que ha
viaó vir para Goa, em navegaça6 fe. 
liz entrou com elles pela sua barra nos 
primeiros. dias de Janeiro do novo 
anno. . 

Nelle tem lugar , e nós o damos 
aqui aos successos da esquadra de Jor
ge de Moura, que defrome da Cida
de de Caxem avistou huma grande 
náo, que o Achem mandava para Me
ca com carga do valor de hum milhaó, 
e presentes preciosos para o Graó Tur
co. ElIa montava cincoenta canhões 
de bronze, que eraó manobra,dos por 
500 Turcos, Abexins , Fartaques , e 
.outras N:lçóes prezadas de valentes. 
Os gageiros do galeaõ de Pedro Lo
.pes Rebello, que vinha muito pela re
;.taguarda~da frota, faraó ,os primei-

l'OS .. 
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ros , que a descobríl'ao. O Capitao fez Era TuI,.; 
virar sobre ella; alcançou-a antes de 
romper o dia, e abordando-a, logo se 
travou. huma horrivel batalha. (l9an:-
do ao estrondo della acudia o galea9 
de Antonio Cabral, já o de Pedro Lo-
pes ardia em chamas, que communi-
cadas á náo inimiga miseravelmente 
se abrazárao ambas. Antonio Cabra.l 
entre os horrores <la noire, e do in-
cendio sal vou toda a nossa gente no 
seu bordo. Os Turcos que nao cou-
béraó no batd, todos perecêra6 , huns 
abrazados , e os que se lan~árao ao 
mar espetados nos ferros das nossas 
lanças. . 

A sede insaciavel da cobiça fez, 
que os Portuguezes entr3ssem nesta 
acçao com furor tao desacordado, 
que malográrao a posse de huma ines-

. rimavel preza , nao sentindo o togo 
senao a tempo de lhes ser impossivel 

. apagalJo. Jorge de Moura cncheo na 
boca do Estreito até descobrir o mon
te Felix o tempo do seu Regimento; 
mas andando sempre IlOS bordos de 
terra). Ilao p6de alcançar alguma ~as 

mUl-
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Era vu]r; muitas náos, que via velejar ao largo, 
e sem outras vantagens se rccolheo a 
invernar em Ormuz, para na monçaó 
seguinte escoltar os navios da carreira 
de Goa. 

LI-

• I 
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LIVRO LIV,.', -

, Da Historia Moderna dePortugal< 

C A P I T U L O I. ;' 

Trata-!e da Embaixada, que EIRei 
, D. Sebastiaó mandou ao, Concilio . 
- de Trento, e de pomo nellc se : 

. c01Jduz/raó os Prelados;, e 
, Theologos Portugliezes.; ; 
\. " .. ~ ~ . 

'N óS somos 'che~dos 'ra~:~tQ' d~ Fr. vlIlc· 

llUma Epoca luminosa :p.lr~ ~a<~n~~j ,1561-

Historia no fausto anno de ".I):61., 8e 
,o fimdellepela fatal renuncia ,. q!l)e .. 
Rainha fez da Regeocia do' Reino-; 
naó desfigurasse a gentileza dos seus 
,principios, edoseu meiol. Aos 18 dias 
.de J:meiro nO$, encontral1lQs,com,~ 
abertura, ll~a á :cominllaçaõ do CCol!t' 
cjIio de Trento, 'que fora convol:;ado 
belO Papa P~Lllo, Ip.,pOI: Bulla passadjl 

no 
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110 anno .de 15'42 , e deu principio ás 
suas Sessões em Dezembro de 151; 
para refrearas heresias desbocadas , 
com que Martim Luthero , Joaó Cal
vino, os seus Sectarios', e Discipulos 
infestav~6:a ,}?ureza do SantuarÍ~ , j~r
retavaó a tUDlca inconsutil ) despedaça
vaó a Unidade da Igreja em Alema
nha , França , Hollanda , e' mais Po
tencias do Norte; e para reformar os 
àbusos ~ a relaxaçiló ) os rnáos cosm
mes d()s ,Catholicos, que com, escan
clalos nilo'menos enormes faziaó cho
rar os'dminhos de Siaô , esp~lhava5 
pelas cabeças das ruas as pedras do 
mesmo Samu.lrio , comiaó o pa6 i'o
teiro' sem,:o partirem ao'S pequenos, . 
'ljuellro pediaó. . 
. ~ : FOl' esta AssembIea a màis Augus
ta' ~e qúatirtts na Igreja lhe precedê-
.. aó!~ se.r-apel~, esquadrao brilhante doS 
~abios Prelados' de todo o Christian is:' 
mo-, que ,'l1ella -se ajut1táraó, seja peJe!» 
oexetcito >·incon'trastave! de Theologos 
'ém'j~tlites '; ; que ai IInmináraó', sej à 
~pe-tá,uni!j:5 invenciveI do zelo nos Priti .. 
'cipes :Catholico~, quea prol1wvêraó_. 

ou 
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eu' seja pela alta impt?rtancia 'das ma. Era YDJa. 
terias, ,ue nelIa se decidíra6. Teve 
dur3~alS onga este Concilio, .que va· , 
rias vezes se interrompeo , especial. 
mente por occasiao da morte dos Pon-
ti6ces Paulo, e Julio Tel"Ceiros: mas 
Pio IV. querendo agora concluillo , 
mandou pelos Cadeaes Legados fa. 
zer a sobredita abertura no Templo 
de Santa Muia Maior na mesma Ci-
dade de Trento, de que o Concilio 
tomou o nome de Tridentino. Como 
tOdoJOS Principes Soberanos manda-
vaó assistir nelle os seus Embaixada-
rés', e os de Portugal sempre e!;tiJ;l1á., 
rao sobre tudo o·car.acter . de Fidelis .. 
,;imo3, Das mareri.1s·'da Relig,jao sem 
cederem . vantagens. aos mais zelosos 
do Orbe Cathohco: EIRei "O. Sebas-
tiaô para render á Assemblea Venera-
lIeI a sua obediench , lhe ·enviou por 
seu : Embaixador . a' Fernaó, Màrtins 
·Mascarenhas ;. que a nove. de 'Fev,e-
reiro fez em Trento a· sua entràda pú-
blica com pompa tao soberba , que 
indicasse bem a mlgni6cen~ia· da Pes-
soa, que representava. . 
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I,"'.Jg. Com prazer summo, com compla-
cencia inexplicavel foi elle recebido 
pelos Cardeaes Presidentes do Con
E: ii ia , aos quaes entregou a Carta, e 
Procuraçaõ do seu Monarca, em que 
lhe dava os plenos poderes para re· 
presentar no Veneravel Congresso a. 
sua Augusta Pessoa. O eloquente Dou
tor da Universidade de Coimbra Bel· 
chior Cornejo fez o acto-mais solemne 
com a Oraçaó Latina cheia de erudi· 
çaó, e elegancia, que· sendo natural 
no seu Author, etla parecia affectada 
com extolencia do espirito; toda en
caminhada a persuadir aos· Padres do 
Concilio, e mostrar-lhes o fundo dos 
sentimentos do Rei pio , Catholico, 
respeitoso, obediente Filho da Igre
ja. Hum dos Padres em nome de to· 
do o· Corpo deo. ao Embaixador hum 
testemunho significante 'do alvoroço; 
que lhe caus:Íraó a Carta delRei , a 
RecitJçaÕ ,: que acabava de ouvir, co· 
mo próvas sem contl'adic~aô da obe
diencia do..soberano ao Sacro Concilio. 
Louvou o zelo dos seus Predecessores 
pela dilataçaó da Fé em tqdo o mur:tdo : 
.' , ex. .. 
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exaltou as fa~anhas obradas pela mes- Era 'fUI,. 
ma causa na Africa, Asia, e Ameri-
ta : sobre o Rei actual , sobre seus 
Avô , e Bisavô espalhou hUlDa tor-
rente de elogioa pela firmeza, que mos-
tráraó immovel na conservaçaÕ da pu-
reza dos Dogmas especulativos ,e _ 
Doutrinas practicas. da Igreja nestes 
tempos calamitosos das vantagens do 
erro , que tinha abalado tantOS Sce-
ptros com raizes fundas. 

Na coininuaçaó das Sess<>cs do 
ConciliQ, quando se tratou a delicada 
materia da 1'efórma dos Ecc1esiasticos t 

a que se havia dar principio pela dos 
Prelados; he memoraveJ a liberdade 
Apostolica, com que votou o Arce+ 
bispo Primaz das Hespanhas D.Fr.Baro
tholomeo dos Marryres. Unanimemen. 
te 8e decidio, que os I1Iustrissimos , e 
Reverendissimos Cardeaesnaó tinhalS 
'Iue reformar. Contra a voz geral soou 
forte, com admil'açaó, e edificaç25 
de todos, o eeho de:hum 8Ó homem,. 
<1ue foi o· Arcebi5po, dizendo: os. II
lustrissimos ,. e Reverendissimos Car~ 
deaes necessitao de huu~a il~u$çristima. 

e 
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Era vnlg. e reverendissima' ,refol'macao, E logo 
fallaodo com elles concinu~u a persua
ciilIos' ,que elles como fomes , doo·, 
de os outros Prelados bebiaô , era io-. 
dispensavelmente preciso, que corres
sem mananciaes de aguas puras, sauda
veis, e limpa!. Séra taó aguda sahi
da por huma boc-a participante da effi
cacia de outra, que já mostrou oeI .. 
la huma espada afiada por ambos os 
córtes , tanto emmudeceo a todos, que 
náda 'Se atrevêraô a pronunciar. 
} Faúaó lados! a este Veneravel Pre~ 
lado, 'taó forçosóscom o centro, o ' 
Bispo de Coimbra D. Fr.Joaó Soares, 
eo de Leiria .D. Fr. Gaspar do Casal: 
cordaó triple de tal sórte indissoluvel, 
que' para se intimar a slJa' fórtaleza , 
costumava dizer-se no Concilio : Mui· 
to 'em pouco = pouco em muito: mui· 
to em muito. A primeira parte do Apo
pthegma se appiÍcava ao Arcebispo ,de 
Braga, que dizia sentenças profPnd,as 
em poucas palavras: a segunda 'ao BIS ... 

po de Coimbra, que com a sua elo .. 
t'Juericia affiueote' attrahicl mais pelos 
ornatos, que pela. esseoda :, a tercei .. 

ra 
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ra ao Bispo de Leiria, que igualmente Era vutg
com a sublimidade das vozes, e com 
a subtileza das idéas arrebatava os es-
piritos. Depois destes HIustres Prela-
dos, de que louvores se na6 fizeraó 
dignos os respeitaveis Theologos Dio-
go de Paiva de Andrade na idade de 
trinta e tres annos; Fr.Henrique de Ta-
·"ora, e Fr. Francisco Foreiro? 

Diogo de P3iva votou com tanta 
profundidade de erudiça6 sobre hum 
Canon do Sacramento do Matrimonio, 
com tanta satisfaça6 dos Legados, que 
lhe rogáraó subisse ao pulpito a repe
tillo para ser bem ouvido de todos~ 
Fr. Henrique de Tavora , alem de 
Theologo , se fez admirar Orador pe
la maior parte dos Padres, que assis
tíra6 á Homilia, que elle recitou na 
~imeira Dominga de Q.yaresma. Fr. 
Francisco Foreiro depois de se fazer 
.recommendavel na fscolha para a com ... 
posiçaó do Catalogo dos Livros pro
hibidos , e Catecismo ,que se imprj,.. 
míraó em Roma, subio á maior estio. 
maçaó pela agudeza dos seus Sermões; 
-JiÕ vasto em idéas , taó profund" 

em 
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21. \lulg. em erudiçaó, raó sublime na eloquen"! 
cja , com tanro conhecimento dos idio~ 
mas cstranr;eiros , que em huma occa~ 
,iaó estando já no pulpito , mandou 
perguntar aos Cardeaes assistentes , 
em que lingua queriaõ que lhes pré
gasse. Deste modo brilháraó em todas 
as idades fóra da Parria Portuguezes, 
que dentro del1a em vida escur:l se es
condem , pelas sobras de luzes, faltos 
de conhecimento : na Parria propria 
tocbas accezas debaixo da medida; 
Das alheias col1ocadas no candieiro pa
ra iIIuminarem o Orbe. 
. Cl!Jando assim se deleitava Portu
gal com o echo das vozes dos seus Pa .. 
trícios, que sahialS de Trento , ellé 
ee encheo de segundo prazer com a 
degada do BaIlio XelIei , Prior de 
Inglaterra ,que com o caracter de Em- . 
baixador de Filippe II. de Hespanba 
trazia huma Carta deste Soberano pa
ra seu sobrinho o Rei D.Sebastiaó, em 
<)ue lhe faúa saber: Qge o Imperador 
de Alemanha acabava de ajustar huma 

. liga com o Soplli da Persia contra o 
o Turco! que nesta liga contra o i~i

ml-
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migo commum, nao só era necessario,: Er. vuJ,. 
que elle fosse parte contratante; mas 
que visto as suas conquistas da Asia 
serem confinantes com o Impedo dos 
Persas , elle devia escrever ao mes .. 
mo Sophi para reccl'er benevolo os 
Officios do Embaixador, que se lhe 
havia mandar, representando os tres 
Principes alliados da Europa , o de 
Alemanha, o de Portugal, o deCas .. 
tella. 

Negociaçao m3is Jisongeira da nos· 
5a Cone naose podia entao tratar com 
ella. EIRei, e a Rainha escrevêrao ao 
de Castella expondo-lhe a &legrecon
descendencia com que esravaó prom
pt os para empenhar toda~ as forças de 
Portugal em. negocio taó interessante 
á Christandade: que ao Viso~Rei da 

• lndia, e ao Governador de Ormuz S~ 
mandavaó as ordcni mais precisas pa
ra tratarem ~om as maiores hon~s ~ 
e promoverem os desígnios do Em
baixador,. que se mandava á Persia .: 
que se escrevia ao Sophi , e lhe pr~ 
punha a vantagem, que resultaria. ao 
teu vasto Impedo , como seria cons-

tan-
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Ji:r,·nll,. rante a sua Consel'vaçao . a beneficio da. 
alliança com oures Monarcas mais po-. 
derosos da Europa. O mesmo BaiHio 
Xellei era o Embaixador designado pa
ra a Persia , e Cjue levou a Carta del-. 
Rei concebida JlOS termos seguintes. 

EIRei D. SebastiaÓ lembrava aO. 
Sophi a boa amizade, qUe! tinha éom 
elJe pelas partes da India , e dezejava 
conservar ,. e fazelIa perpetua em Por
tugal. Propunha-lhe os effeiros della 
vantajosos, se benevolo condescendes
se com as propostas , que para aba
ter a arrogancia dos Turcos, pelo Bail
lia Xellei , l)rior de Inglaterra , 11le 
1l1~ndavaó insinuar Elle , e seus Au
gustos Tios os Muito Altos, e Muito 
Poderosos Imperador de Alemanha, 
e Rei de Castella. Instava-o naó per
desse conjuuctura raó favoravel , co-
1110 era a que esta aIliança lhe offere
da, para avançar sem duvida os C'on'" 
·fins do Imperio sobre as fronteiras, 
e interior do dos Turcos J igualmenté 
·seus inimigos , que dos Christãos, 
como se com estes fosse commua " a 
',iua causa. UltimAmente lhe pedia, 

'Q-
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(orno hum serviço estimavel, que lhe Era vulg •. 
podia fazer, o bom acolhimem" pra-
cticado, e a boa fé usada com o Em
baixador. 

CAP ITULO II. 

Yrotitó-se . os J'UcceSSQS da lndia nute 
411110 de ~562. 

O Viso-Rei Conde do Redondo; 
havendo despedido as diff~rentes es
quadras, de que dei noticia no fim d() 
anno passado, 'para os designios que 
:ficaó· c-ontados: elIe agora se occupa .. 
va em receber, penetrar os intentos t 

e'dar. .resposta aos Embaixadores do 
Ça'inorim;, e do Hidalcar>, queto~ o 
pretexto de lhe augurar as boas--'vin
(las- ',- : rambem sondáraõ o fundo ,dos 
seus sentimentos ;' o' primeiro:a respei':' 
fode paz, ou guerra; o segundo so
hre ias; pretenções nunca esquecidas ás 
fertâS firmes de B2rdes ,·e Salcete. Em 
qUà"rÓ o Viso-Rei, se entretinha com 
oS'officios sÍlTIUlados dos Embaixado
res:., do R.eino pavegava para a·ln~ia 
~fJOM. X~, . I Àll-
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Era ,ulg.. lmma frota de seis náos com tres- mil. 
homens escolhidos, ralvez destinada 
a fazer mais respeit!lve1 :1 negociaçaó 
com o Sophi da Persia, em que ata",,: 
bei de faIlar. ElIa vinha commanda-. 
da por D. Jorge Manoel, que trazia 
ás suas ordens aos Capitães Ferna6 
~artins Freire provido no governo 
de Çofala, Antonio Mendes de Cas
tro , Fernaó Coutinho, Luiz Mendes 
çe Vascollcellos , e D. Rodrigo de 
Castro. Com v iagem feliz chegáraó. 
estas náos a Goa nos primeiros dias 
de Setembro, tempo o mais opportu~ 
no para as idéas , que o Conde enta6. 
projectava. _ . . 

EJIe se desembaraçou das preren-, 
,óes dQs' Embaixadores I concedendo 
ao' Çamorim a paz com as mesmas 
çla~sulas f,ia do tempo do Visa.Rei D. 
Garcia çe Noronha, e de novo a ~~ 
diç~6 d~ llJilnpar çonar QS espor~s QO 
Jod~s 'as suas náos, sem consef)ti". 4 
saídá. dos piratas dos seu$p()rt~s, ~ 
perturbar a nave~çaQ;dos Portuguc:ze,. 
Ao do Hid~Jcaó fes,pondeo ,que () 
~gQCw da entrc~a d, Banle$, e Salcer 

· .... to 
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te -com o fundamento dos Governa- Era YUIJ.' 
qores da India terem faltado ás cir
cunstancias estipuladas, era tal> deli-
cado, que eIle naó o podiGlresolver 
sem huma determinaçaõ expt~ssa do 
seu Soberano, a quem o dllv'ffi ,pro-
pôr. Entretido destémodo' () Hidal-
ca6, lan~adós os pre1iminares. 'para a 
paz do Çamorim , que-as duas partes 
Contratantes haviaó 3$Signar em pes-
soa; o Conde· Viso.R.ei ficou,: expedi-
to para obserYat: as tentativas dOI Abc..1 
xins, cada vez. mais inquie.os 'pela SU:!, 

Cidade de Dam~ ,qué "I.ia6 ti 101entos. 
cm; :poderdQ.S:P~rtuguelze8.:. I ,_.' _-~ 
~ Ainda naó e6carmenrados 'estes hOi 
mens dos 'sens'destroçoS 1- selmpre de;,; 
sejosos dávíbgança,." elegéra(').porse~ 
€hefe. ao. alentada Ci8e'M,eriaâ' ,; ê 
<tOm' grande :.esúepitO! et1n~tnB.ipeloo 

, arrabaldes da Cidade olrocer'm >nlEroa-; 
'YaJlo:,e: mil: Infantes'.. Ga:rCii'l~Rtodri .. 
gu.es' de Tavóra:. Seu Govei'J1~l( ;lor ,if14'~ 
caph de sCIlfrrer, a!ÍnjurlÍa' aab íJó ,ia~ 
hio oom500 Infantes, e 180....- blVall~ 
a rebater . os: inimig0S,'-que t ( ) esp!cl~ 
mó formad~(119 vasta 'cllmpc".de pãrJ 

(. _. 1 ii . . nele 
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Era;vulgó neI. Hum Religioso' Dominieo ; que: 
levava; a Imagem do Santo CrucifiXo, 
e. sete soldados foraIS os primeiros que 
ensanguemáraó a batalha, truncando-· , 
lhes as cabeças llUOl tiro vago, e in.. I 
certo. -Com espantoso horror se tra-
'Vou o conflicto. -Elle se redobra fu-
rioso J qllando os olhos dos Fieis' vi-
raó " .que OQtro golpe cego rompia' 
11UJn dos braços da Imagem, que ar_o 
vorára . hum' soldado. Accesos em ira' 
generosa ;:.em . rolera. pia , os Portu-: 
guezes. vingaó:a injaria·feita ao Fun-' 
dador ,do':-seu. lmp~rio,;"á. victoria sel 
declara. Cide MeriaO.para lhe pÔr :tro....: 
peços;"mlootado em hum';sobel"bó ca-
vallo ;C01ltl~ ê\ Janva :enrrstada " 'chama: 
p,e1o.s~.nl.~ :a Garcr.rRodtigues de: 
T ~VQr.2tc; ~ q.ue; ,lhe responde,',e se.póe~ 
MI .,8,ua:.:lfJ~nt~i coin.,a~mesma figura,,, 
promptQ hr,e animoSo.:; : .,' ~:-:':~ 
. '. Inl1est~em-se OS' dois. Chefes gendu
hQfne~,~ Ij~:·á ,violencia' dos ~lpes:JSe..i 
emh;tra~a~)~" (t. y,et;n 'amboS:a'terra~E~n' 
19\.la,ldíJdel -,d~ valor se Clombatem.car·~. 
po a corp:-o.,esp~ço ,largoi ; ·,mas:,Hum~ 
PQrtugue'J, ~,que nflQ lPÚ~~ v4r a: !cita! 

, ~em. 
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~ t~ar' JYcl~te, nelIa , atrfIVessou a E( .. o]g. 
Meria6 por huma' jlharga, e o des-
pachou ~a vida: morre que consum" , 
móli :2 victoria. : A' maior' parte dos 
Abexins teve o destino 'do seu Capi .. 
ta~ " fitando no campo muitos,"mor-
tos ,muitos prisiOneiros, muitos des-
pojos, Damaó desassombrado, os mo,;, 
radores, das nossas Aldêas 'restimidos 
a' suas casas, . os soldados ricos, o fa-
moso Tavora coberto de gloria. So~ 
cegára6 os c'uidaclos do Conde Viso-
R.ei com a notida do triunfo;' que fir-
mava a praça de Dama6) se, para' o 
Estado de muito interesse ,'pará eIle 
de alta considera!ra6 por ser :na Judia 
a primogenita das acç6es do seu gran-
de predecessor D. Constanríilo. 

Sem demora determinou' eIle na
vegar a Tiracolle para assignar. o Tra
tado da paz ajustada com o Ça'morim, 
que sempre inconstante na observan
da das precedentes', o Conde dezt;java 
imprimir na sua o caracter de, estabi
lidade.Para isso fez a viagem na ar
mada' mais brilhante, ou monstruosa, 
~ ,vír~, O Oriente á Na~aõ Portygue-

za,t 
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E!t;l'~Ig..·! Z8!, .composta de cento e oitenta vélafi 
mm ,qutro mil homens de degembar~ 
que-illUitres em nascimento, e valor: 
armada.; que Das realidades de pacifica; 
toda;se .. deixava vêr fOl'midavel. Com 
2pparato "soberbo' se ayjstáraá na ter.; 
ra de. TiracQHe o R.ei de Calecut en+ 
tre dua$ linhas de ·40d>000 homens, 
e o' Conde Viso;.l\ei:no meio de ouerai 
duas de 4d)ooo; a àHfer~n~a nos DU

meros ; mas o menor com vantagem 
na pompa, e no valor~ Ambos firmá
rao as pazes, -que forao acompanhadas 
de hum·. presente magnifico·) que Q 

Condé mandou ao Gamorim , já 
desassombrado do temor· ,de duas sal. 
~as de artilharia da armada, que fez 
tremer Tiracolle. aViso-Rei s.e reCQolr 
lheo a Cochim sem obrar mais ope
raçoet ;·t-aó de.gosrados 'os solclatlos 
pela falta de.contrarios: para inv'estir, 
que furiosos,., e loucos ·se batêrao ·e~ 
tre si com morrê de cinco.enra. Elles 
nzera~ moda do duelo, esquecidos daS 
Leis .da. Religiao , seado os. authores 
principaes . dois- FidalgOBtao distinctolt 
como D •. l\.odriuo d.e .. Castro., . e D~ 

i. . "O Tel." 
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Tello de Menezes, que deixáraô as vi- Er(vul,. 
das nas maos do desatino. 

Admiraveis eraó por este tempo os 
progressos do Christianismo em todo 
o Oriente. Henrique de Sá nas Mo
-lucas , com tanto de piedade , como 
de valor, trouxe para o rebanho da 
Igreja grande numero de ovelhas.' O 
mesmo succed ia por outras partes com 
taó grande satisfaçló da nossa Corte, 
que EIRei escreveo ao Arcebispo Pri
maz fautorisasse o ardor dos Missio
narios , concedendo-lhes liberdade Ele
na para os Baptismos, que por mfor .. 
maçóes sinistras lhes havia prohibido. 

_ Attenro ás mesmas vantagens da Fé , 
que no Japaô promovia o Rei de Bun
go, ainda que infiel, tambem escre
veo a este Principe agradecendo-lhe a 
hospitalidade com os Opera rios do 
Evangelho , dispondo-lht: o animo 
para receber as suas doutrinas, e pa
ra que mais facilmente se lograsse tao 
santo intento ,ordenou ao Conde Vi
so-Rei naó perdoasse a diligencia' até 
metter em obra os ultimosesforçol 
e1l1 materia .a-mais importante. _ . 

Es-
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Era vulg. " Estas vantagens foraó contrapeza': 
das pela perseguiçaó barbara, que o 
Imperador da Ethiopia Adamas Se
{;hued fazia aos Christaos naturaes; 
e estrangeiros: perseguiçaó, que foi: 
vingad!l ·pelo eeo na batalha .contra 
os Turcos, em que elle agora per
deo a vida, quando pela mesma cau
sa , com pouca differença de tempo, 
sobreveio a morte eril Goa ao affiicro 
Patriarca daquelle Imperio D •. Joaó 
Nunes Barreto. Este benemerito , e 
douto Prelado era filho da Illustre Ca
sa dos Barretos, Senhores de Freiriz, 
ePenaguarc, creatura das doutrinas 
do Padre Pedro ,Fabro , depois que 
entrou. na S~iedade dos Jesuítas. Em. 
muiras occasióes derrotou com as armas 
da sua eloquencia os delirios de Ma
forna , e os fingimentos do Talmud 
com gloria da Religraó Christa. Em 
recompensa dos muitos serviços ,que 
fizera cm Tetuaó no espaço de seis an
nos. applicados ao res93t,e de mui[~s 
catlvos, e em attençao as !luas mUl
tas virtudes , EIRei D. Joa6 III. o 
degco Patriarca de Ethiopia ~ que ~c-

. CCI-

1 
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ceitou obrigado pela authoridade do Er.vulg.:: 
Papa p,aulo IV. 

Em fim, os negocias da India es
te anDO nós os concluimos dizendo ~ 
que o Viso .. Rei desgosrado em Cochim 
da repetiçaó dos desafios, cuidou em 
recolher-se para Goa. Antes de Q fa-~ 
zer deixou expeditas as náos de via
gem para o Reino, aonde chegáraõ a, 
salvamento, menos () galeaó S. Mar-: 
1 inho, em que ia .0 Commandante 
0'. Jorge ManoeI, que se pel-deo sem, 

• saber o como, nem aonde. ·Deixan· 
do a D. Jorge de Castro por Gover
nador de Cochim I o Viso-Rei ch~gan
do a Goa despachou a ~ut.ros Offiçia~s, 
para differentes governo~ , e convi-! 
dou a D. Francisco Deça para o espe
rar com as forças navaes de Malaca I 
na costa do Achem, que dercrmina,v3, 
destruir para o livrar de taó máo vi- ~ 
sinho ; .. ma~ se D. Francisco executou, 
a ordem, o Viso-Rei. naó cumprio a 
palavra. 

CA~ 
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1ist~e·se () ,ri tio , qUf o Xerife MfI
, te) Abdala , Rei de Lllarrocos, , 
:' pâz ti praça de Mazagaó. 

O memoravelsitio qu~ as forçai 
Cf>l1juradas da Mauritana puzeraó es ... 
te anno á praça ,de ,Mazagaó ) vai 
:tgora a ser' o aS9illnpto d:l minha His
toria. Sobre o mar Achlantico na Pro
vinda de .oucata, pouco distante de 
M.arrocos , rres legoas ao poente de 
Azamor; se levanta esta ViIla banha"; 
dá das aguas daquelle mar. A sua si
tuaçaô he quadrada, abertos os fun-' 
damenros em hum] penha, defendi
da pelos baluártes Santiago , S. Pe
dro , S. Seb~stiaó , e Espirito San
to, q'le fazem freme aos ilmuro pon .. 
rbsCardinaes do Universo. -Na maré 

'chêa quasi que a cingem at; agu'as, e' 
na baixa :nar lhe fica o fosso occupa;. 
do dellas na altura de vinte e quatro 
palmos, sem que o possaó rodear as 
laochlspor causa do eSCJlrceo elo mar, 

que 
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~u~ ÍlO' lanço do muro barecorn gran- Era 9Ulg~ i 
de.força. Porem na maré vasia. fecha-
da 'a comporta, e o fosso cheio, pó-
dem andar por elle bateis com arei-' 
lharia para defensa das obras exterio-
res. Da ponta de diamante do baluar-. 
te Espirito Santo corre huma coura-o 
ça de pedra lavrada, que vai' enfes-
tar no baluarte Santiago. Entre ella , é. 
o muro fica huma cova de 1;6 palmOS' 
de largo, que he a que se enche d~ 
agua , aonde entra muita pescaria , de 
que se aproveiraÕ na prasa OS seus mo-
radores.· , • ' 

Tem os muros 1;00 passos de 
circunferencia , ciocoenta palmos ele 
largo, em que' entraó trez.e da gros
sura do parapeito. Sobre os. baluar
tes . ha cavllleiros da altura de tritua. 
palmos , e em torno· da fortificalaó' 
sessenta e nove bombardeiros • os mais' 
delles montados de grossa artilharia de' 
bronze , com. muitas seteiras atrav~ 
S3d~. por todo o- parapeilo,' que por 
mestrar a experiencia a sUiai:JlUtilidade
á vista do damno J eilas faraó tapadas 
paca se evitar. a perda de:muitos 110 ... 

meus, 
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Er-a'V:Vlg. 'mens, que '"ao' seu amp~, se tinhatl. 
por seguros;, Alem de outras defensas, 
ao longo. da cavai nos baluartes ha
via em Mazagaó bombardeiros ao lu
me da agua para serem atacados com 
fugm flanqueados , ou obliquos os 
offensores , que quizessem subir ao 
muro por escadas. Esta era a Villa de 
Mazagaó , que ha poucos annos vimos 
com lastima abandonalla aos Mouros, 
e agora vamos ouvir a gentileza, com 
que no anno de 1562 a defendêra6 

. os Portuguezes. 
Escandalo intolera\'Fel das vanta .. 

gens conseguidas pelo Xerife Muley 
Hamere, o que .nós já. vimos aleivo
samente mono ás. rnâos do Turco 
Hazem, era o padrasto de Mazagaó 
t-aó visinho á sua Corte' de Marrocos. 
Com a mesma viseira b,úxa lhe pu
noa agora os olhos o seu successor 
Muley Abdala, que iutentou rendeUa 
colerico, e poderoso, corno se no seu 
curto recinto naó estivessem Portugue
zes capazes de gravar nos Fasros da 
Eternidade as proezas , que havia tan
t-as idades os dava a conhecer por 

fia .. 
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flagellos dà potenciados Agarenos.' Erú"lg;: 
Elle fez huma recapitulaçaô 'da~ nos ... í 
S:lS passadas ,heroicidades, e temero;.' 
80 de que a brava Naçaô no centro' 
dos seus' Estados fosse aancro , que' 
os roesse, desbaratadas' a8 industrias, 
as dissimulações, as intrigas, a má, 
fé, e' o . fanatismo , com que sell pai: 
se fez Senhor absoluto dos ,Reinos dei 
Féz , de Marrbcog , de) Tar'udante ,J 
de Mequin~,' 'de Sus ,de 'rremecem;' 
de Tafilete',-deUara ~ e de Tendóla;.: 
determinou sacudir de Afriea os prin-
cipios da· donrirr:lçaô Portugüeza, até 
enta6 vacillanre,antes;'quechegasse a~ 

1 · - - , ./ fel- m penO'C01!l-'ralZes-'_ ': ~ , :::. . ,'. , 
:" <l!Jarid.o o'Xerife" com fingimentos, 
mal_cober~os-"pubUcava ,'qtl~ quer~a~ 
~astlgar 'ôs',Turcos de.tArgel: ,-e la 
ajuntando, hum mundo :de hb~en$ dos 

. BeUS vasto; DOminios da 'Barbària:, Nu:.l 
'midin, e Libr'á, sendo '.ôs::Portugue~ 
zes o objecto da sua cólera' :' A,il'\taro de 
Carvalho, Governador de: MazagaQ ~ 
se achava 'em {' Lisboa ',' é'por elle go~ 
vernava : a ~1}raça seu jrll1Só: Ruy dê 
13ot})a de' Carnl~o, i '.lue· 'alforoçédo 

'OllJ. 
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E"',,,J,.. ~OlD o e'strepito da mlrcha de· tan.' 
tas tropas', fez soar no Reino o· 
ruido deHa , dispondo ; e animan· 
~ para a. rebater a seiscentos bra ... 
\'os homens, que tinha na prala. Ao, 
primeiro av.iso, de que eIla. era o es ... 
cudo" que havia de reparar os golpes. 
de téJntos braçoJ" a Raínha mandou 
por todos os Templos derramar pre-· 
ces' ao Oeó$ dóa Exercitos., como pri ... 
tPeiro . ~ltilio opportuno . para serem· 
a.bençoadispelQ·Ceo· as . nossas ar-J 
mas.. '" . ~ , , 

" .. Pelo segundo Expresso:, 'que naQ.. 
~rdou lPt.l!r9· tempo, se soube , queoJ 
Xerife havia' eflcarregado o sitio d~ 
.Ma~,ga~ . ~ !Seu· filho. :.Mdtley: Hamete 
çom, o car~ct~r. de~ Gew:ral em anlios" 
vçrde~ ,: POl" .isso recmnm.endadoa $CU. 

tio o e:~'~r.ill1~Dl~do: R.ei· de Dara :. 
q.ue já' @~: ,muros. .. SQ, v;j.á coberto o) 
campo ÇQl11: 37~ çavaUoj;~. e itanta. 
lnfamari,a , . 'J1tIe. .affirma'lao se naó po
~lia· 'i9Dt:Jt.;s, Ul~S que era.o.pinia6 con.s.; 
4lnte ex~.€qe~: Q numero· de 1204)000 
hQmell~ :: ,q"il~. parecia tremera. terra 
~~m. est~, .. 0l9:1e d~ ,arne.,J donde sá~ 

, hiaó 

) 

\ 

I 

I 

1 



DE PORTUGAL'i L1v.1.1v. 4J 
lJia6 vbz~s Jaó eSp.antQsaS o; ainda que; E~·YIIJ,. 
~legres , . estrondo taó formidavel,-
ainda que concorde, de clarins , e' 
caixas, que horrorisavaõ os ouvidos, 
fazendo aos valerosos saltar os peitos.,-
aos cobardes sum ind~os: que o trem 
da artilharia se compunha de "4 ca-. 
nhóes muito grossos, que os Mo~, 
entendiaó bastant~ para .deitar a tec-,' 
ra as guariras dos baluarte, , na6 po-o) 
(lendo a praça pela 8U~ situa~6 ,'Je 
contextura, ser ~ta<::ada PQr tOdos, ~ 
lados: que para trabalhar~m nasob~1ft 
vjnha9.~8-.booo gftstadOleli; gadQs «ro\: 
tanta cópia, q~ena& ~i~,ô nuowfO" 
~ que esta AfrIca recop~lada sepos~ 
tára ~~~ .. e M~z"gaQ .~la~ oito Imrpt 
da noite .do dia .4 d~ Mal:ÇQ, : J • , •• 

. IncapÇtWel se IJlQStfO~ emaQ a Ra:i4 
nha em f61~er, que a pras .. &itiAd" d~ 
tod.as a" P1lrt~ fo!\se spçcQrri.dé\ de ho; 
ptens, d~ ml,lpiç~8., de vivre, -: ~ 
activa em toda a duraçaó destil guct ... 
ra, que,acabí\dQ ,o ,!thlQ' ~ .... n Mou-
ro gen~r080 ~~ ~lenr~,. e -PQlido veio 
a ppnug~l·} pubHrafldo , qpe quqria 
.y. "Mu!bel' ~abUt , inne'lda) faÇlt" 

. . nho- , 
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Er • .uJg. nhosa, que com a sua dexteridade t 
promptida6 , e coragem fizera em 
cinza , caldra como pó a potene1a~ 
furmidavel dos Mauritanos invenci
veis. O Governador AI varo de Car
valho foi mandado embarcar sem de
mora 'Com o famoso-Engen'heiro Isi
doro' de Alm~ida , seguidQ de muita 
Nobreza , entre a qual se distinguia6 
Gomes Freire de Andrade, D. Pedro 
de, Menezes, Trisraó Vaz da Veiga, 
D. Gonçalo de Cas~ello.Branco , Mar..: 
rim Aftonso de Sousa'; D. Joa6 de Al
meida , Diogo, Moniz. da Si! va , . D~ 
A'i1tonio Loho:; Pedro; e.Gaspar Vaz' 
da Veiga, Diogo de Vasconcellos " 
Francisco da Silva;.o grande'Joaó dê 
Barros, e outros muiros Fidalgos am
biciosos da honra , que havendo r~
pre~enrad«? . figuras brilh.~ntesnos tnea..; 
trós· da ASIa ,agora la6 derramar d 
àr.dor , 'que os· abrazava, na adusta 
A~~. ' , ' " 
• l-Outros' muitos POl'tuguezes ,q UCl 
se, a naturezarna'ó os ajudou no has
cimento, 'a for'tuna na dístribuiçaó dog 
seu;s bens· lhéS. foi propkia: elJes fo-

o- . ~aó) 
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b'ió ,e' roartdJl~.ó ·muit~.hO:ll1~OS p~. E~~\~lg. r 
gos.á sua ~U!lta.: .. p,róva~nç~Q.bem evi~ 
d~nte" de q!.le· o~vªs~I~Ji.ços. saQ . 
9;; thesouro do,S Principes:·~ ~~xima 
bem verdadeira/, que naG 'per.de a sua 
fórça pela politica _ corrupt:a " que <\ 
àla.ça~ Até QKOfliciaes, mecanicos en
viáraó á sua ~peza mil ho~ns.) c~ 
mo ourro·,t~t~unho da fé, q~ os 
luore$ bl:Jmildes· os· faz derramar ge'\' 
Jlerosos sobré as urgencia$ ,da._ Parda. 
Depois de partidos estes soccorros taiS 
avultados na q ualidape, C9JllO no nu
pem, ainda n.aó cançado.: eJa guerra 
aqueUe fa1lJOs~_,i.\lltonio Moniz .. Ba~ 
teto.~ .,q,u~dQ gQve{nQ de,n.Joao de 
!:astt,Q na India :a1égoril t)~:~~tc:mo~ 
.at'guido ,nas, batalhas ,.noschQques, 
obrando; gentilez.a~,. cobrindo e~rci-
Jee,., em, mar,,; ~ .' terra obrando he .. · 
J'oici9ad~s ~ çlI~ se embarca.:av-entu. 
l:eiI"Q'1 para M~~gAp., com. A1e)o .v,ale-
,z:oso "Pedro ~·;.Go~~)' o D'!ag~Jlimq 
.Ga$p.ar qeMa.gá~bâ~ ;.PQll'iq;.d~p,()i~ 
:V:~CQ d~ Ctm:~ q)bJ:~to dªs, qj\{\~- glÜ'! 
.J:~~s~,-que .lb~,~t;~sc~raê c.ijit.ln~Ua,~ 
.seu± irmaó ,Q,~ ~~tez .chr:~o~~-ó.- d. 
- TOM. xv.. - ~. Cu-
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Era wJi' Cunha, e outtos tantos'oftet'ecidos de 
todas as qualidade~ , que foi predso,4 
Rainha crdenar ,que sem sua licença 
Ilinguem .embarcasse " e mandar' ás 
Torres . di! ;barra impedissem aos que 
fos~m 'CÓÍl\b fugidos., cru bu~ca dd 
gloria , llúe os alenta'd~s suppunha6 

,em M'a~agaó seu, centrO'.; " . . ' 
, An'te-s~ que lhecheg.assem estes soe .. 

t:orrós:, () Principc''árl'oganre , dep0i. 
de fazer ostemaç:\.ó fastosa do seu po
êer' diat1te das rnliros'da praça, man .. 
douliulifEmissario,prop6r à Ruy-de 
Sousa de Çàrvalho :' ~e nos seios d-a 
magnânirnidade déf 'seá- g1'1nde Pai já 
Jiaó cabi" 'o soft'rimetJrô j ;com qwe:atIÍ 
CIlh:ttS- tólernva; que' hum punhado ~ 
hotn~~ ~cántonados éntre quatÍ'()'p~ 
redesestivêsse sendo oesc&ndalo -da 
vastidlto dos seus . esta~o~': yue :p~va 
se Jivtàr ,dest:! injúria' í'S ·com aqueUe 
exettiró',' que era 'lRlln' pt-quello mem
bro f\\6:fóilmidavel' ~ór~ do stu' 'JYOIi' 
dt'r ~ ~l1e '1he ma~dát~l' 'ós vieS6eJa~ 
pr fôra da cova-o,' i~de •• etctJÍi
diaC'1, tomo fél'as'pata.'sàhlretn ~'" 
tios, ,ts·,l'te~ls ~ quc-'~!ldo-lbe [atil 

. ,j,t, , ' àl\lS-
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abysmallps, qU,eria, u~r ,com eIles 4a Era,v.u!,.': 
sua oatural clemençia. persuadindo-os 

, Ílaó -arrisca~~elll as v jqas tem.er~ri~. J 

~deixando..p~i,. i,~ ,eln Lpaz par.a :PortJl" 
gat" sem 'l,"~; Qa .prélça fjcasseql ~~is 
despojos,.. q,ue, ,a,~rdH\aria, .~ as, m~. 
rOlr:: que se ab~Jse~ dqst-a., Qenigni .. 
àade , e confia~m ;tara.se defender 
DI'j.actancia, dº,~u esfQrçQ,,: ilr~p~ras. 
&e1ll ,as ; gargall.t:lS ,~ra ~,._cutelos; 
porque.çlle. já,:'e)lEraY;a a:Ç~yaUp por 
Mazagaó para derrcl mal' sem miseri
'lOrdia 0. t-errQr:;: ,o ,(QgP ,:; j)s~ngue , 
o;Jl!:rcÓ .,:a, ~pJera , ~ 'J'A4V~' j~oma .. 
.v~J 00 coraça6;.9ft~ndidG Id~ ,nU;R1 R~ 
de'Marro~Q~}iQ~paz de, ~àftr.er inju:" 
lTias.:. . :, i" ;'" : ':~ "'. "~O . 

,:) l\uy. de So~a::de Carv~lhQf.Jj}fl fren~ 
te:iÔa"su.a p~queoa tJ;opa:r~%PQ(ld~o:aQ 
Bunissatti'? 'Cilfe;Gau\Cne :\ .lde. :ç\jz~r ,3 
'Mule~ Ham,er~;;, ,que:,$~;;'e~~. ~reud@ 
JJc ~eq+:o'li ,~;:~u .Pai M~t!ef ~bda~ 
j4l;, -;qúe .. am bos ll~ ·(:onh~Jtl1} 9Js ,Pôr .. 
mgnezes; . ãeu J1ai }>Ql' aope[bo" ell~ 
~'ur.me9ioo :;.que:bum, ~·'.QU~r0.:estaó 
e~ tempo de:cDnIle~r '0 ~ -d~o pq.
-me!Q. luz dllltlalas Ja~anhm e.om a,e;';' 

Kü 'pe': 
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ErÚu)g. periénda em caoega:ptópl'iã: que ~~ 
mo cada pedra de Mazaga6, que ar
rincar ha de seti a treco de muitas mil 
~ldas;;que mande':"~F mais Mourós ; 
bênl certe que "esses- I; q~l lhe PQe:á 
vista \ta~ mui -phucOs'~para· lhe·jlu~ca. 
rénl' ',M' cbntoró6s' de'.cadaveres , pira 
lhe pó9barem '$ masmorras 'd~ ~tJ,o 
V()S, ~ ; q't1e J.he i1à~ dch~laiil rtsposta:é~ 
vôtêlfz 'CÓÜ'l palayras'ptla-impacrieneia 
de já!l~~ \lar c~ ,a lan,~a " c~m ':'~~ 
pada. ,". -.. , ,) , ' ,,l '. 

Atonito 'o Meuro 'cem· esta arr&
gancia:'geÍlerosa ~ que páreci_ iouctu'a 
rematada;:elle se recolh~ .. ao. seu: camflo ,I 
po;' e-diz;;aoPrindpt- ~'que os Pórtú. I 
gue~es sa~.hemens , eu a gu:m s~,ha6 "
de Cort'-3p·'as CabeçMI';pOrcfuflo~or; 0.11 
trazeUós'.: lsobre ellas' ppr ' honraôo .. t 
queelle ,segue esta .'segurida: parttrrúi 
conremplàÇ-G6 "dáS diffic:uld3d~ paraise 
'lograr a·priméiiá. Muléy Prinape CUS 
-grande ~"l abtês queria serl o. 'auth~r ~dá 
:respOSta) ~ oouyiriie.:E1l3cam~~Wo 
do lhe- :ser\'t de' esth'IRJlo' ,mais ~ 
j>arél:v.êr '.se póde imitar~ obr~ndo ;' G 

,- -quC',: )luy' cle'~Jl~ aQba üe:obrBr:di
zcn .. 
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zenao:':EIle,ec moyp do lugar de Amo .. Fra VU";i 

gr:UZi ': d,epois ~e fa~er ,lançar ~UD)~ -, 
rrindielra; da p3rte dé A~amordlstan~ 
te- 1500 passos dos m.uros da,; praça J 

que 'mandou salvarcOffin descarga 
de trinta mil mosquetes. A nossa ani-
lharia lhe respondeo, se com menor 
estrondo" COIU maior· estrago , tur~ 
hanres , cimitarras, pernas, braços 
sem' dono ,. e sem sentido .e.n~raó . a 
saltar no campo' como preludio dos 
futuros destroços. 

, ; Pela direc9aõ do pratico Zllcari 
vaó correndo os' trabalhos nocturnos 
até :ao baluarte Espirito Santo pára se 
montar a bateria.: Ruy de, SOU$a, des-. 
(errnas.sombras, da- DOite ce~' UlQitos 
fachos acces~s, que descobrem' a muI
tidaó dos Monros .vi vos, depres.sa mu
dada 'CUl multidaó de mortos, .estes 
que cntulhaó' a trincheira:, 'aquelles 
que precipitados a abandonaó. Mu .. 
dadoo.vaJor ·em pejo , jápa$s_ados 
dezaseis dias de ,sitio , os Generaes 
renovaó a bateria,; mas os Portllgue-
2es sem perderem hum homem, Jh 
degQUaó quinhentos. A porfia dj:_ muj .. 

. tos 



t,o .', HIST{)MA G.I::t~AL 

Era'vu!g: tos conseguio leivantar homa ·trinchei .. 
ra·, qlie ~ingia a praça de mar a mar;. 
correndo do baluarte ESpirito ,Santo 
ao de'S.Sebastiáó. Com o designio' de 
tomar lingua o] bizarro moço Pedro 
Lourenço de Mel!o , primo de Ruy 
de Sousa, sahio com' oiro bravos a 
atacar a guarda'~ que os Mouros na .. 
viaó postado' na trincheira. Elles a inJ 

vestiráõ com tanto ardor ,que os barba .. 
ros fugi-odo" e clamando, puzeraó todo 
o exercito ~em armas. Já descobertos 
raó poucos homens ,'correm grossos 
destacamentos a aracallos. Em conti
nuo V'oltaface , 'sem· deixarem a es
caram\lça 'i e~perandomuitos' nas lan· 
Ças , em marcha compassada, e ;reti. 
ràda airosa, elles se retolhem á pra
~a sem perda de algum, todos· feri;; 
dos., todos gloriosos, huns objectos 
da inveja , ou da admiraçaó de' to-
dos. ' 

.: No dia 24 de Março, vigesimo 
do sitio, chegou com· os soccorros' â 
praçà 'o seu Goverl1ador Alvaro. de 
Carválho j que foi· re<rebido de Ruy 
.de Sóusa co~agl'ados de irruaó , e 

res-
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respeito de· General. Examinando cp Erav,ufr-. 
estado. da for[ifica~aó, mandou reforj 
çar com entulhos as fraqll~z.as do ba-
luarte Espiri~p Samo , depois chama-
do .do Rebate:: ,e para honrar 0$ ca
maradas , que ~rOl~xéra pára socios dos 
perigos, ,os hosp~dou nos lugares dos 
maiores, CiJue .elles buscavaó gosrosoJ 
abandonando a P.ttria voluntarios •. O 
reparo daqu~lle baluarte, aonde man-
dava o Capitaô Ferna6 de Cr::tsto. 
foi. encarregado a D. Diogo Manoel : 
a primeira estanda ao pé do cavallei--
10 , donde jogava o grande canh~ó 
chamado.a Aguia , aos dois prim2s 

. D. Gonçalo, e D. Diogo de Castello .. 
Branco; lugar em que depois obrJraCS 
maravilhas os alentados Affonso de 
Torres, e Nuno Fernandes de Ma .. 
galhaes: a Vasco Fernandes Homem 

'Jtum lanço do muro no mesmo baluar ... 
le até á guarira da: dir.eita; a outra es.
rancia ,e laQ~o do muro á ~squerda a 
Antonio Lobo ,que osust~nt0/J em 
loda a duraça6. do sitio: a Joa6 Ra
drigues .de T,qrres, que levou cem ho
mens á SLl a cu.sra J outro !anso tal»-

bem 

\ 
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Efa 'vulg'benr á ~squerda 'Para'~ baluarte San';' 
tiago. . .' '" .. 
. Joa6 de Teive foi postado pela mu.i 
ralha , . que corre alem da porta' da 
Villa , e porque rieHá se eondu:tia 
com valor ria6 vulgar,. Ó mandárad 
depois para lugar mais arriscado, . qual 
era o lanço contra ohaluarte S. Se
bastia6: Luiz de Crasto na quarta es';' 
taneia com os cem homens, que elle 

. pagava, donde fazia nos inimigos da
noconsidera.vel : -Pedro Paulo COm 
os arcabuzeiros de Tavira no . Jugar 
immediato; cobertos com huma trin
cheira de pipas chéas de terra',' qu~ 
lhes facilitava faier fogo continuo: 
Joa6 de ~éDdoç3 no baluarte S. Se
bastia6 : Jorge Mendes 'de Faria des~ 
te baluarte ao de Santiago com os ses
senta homens, quelevára á sua cus
ta: Luiz Caiado 110 baluarte Santi:\go ~ 
c mais aV:,ihçado lfranciseo da Cunha 
para rondar os muros' dt! noire : -Da';' 
mia6 Gonçal ves no lanço do muropa

. ra a parte dornesmo baluarte : Af-
fonso Juzarte do referido'" baltlarte pa
ra o do EspiritoSanto: Francisco Por-
. to-
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. 'toca rreiro, :escolhido 'pe!oselle$foi. EJaiyul~! 
ço ,pata Capitaó dos inrr~pidôs Alga" 
1'avlOS, em, humaestancla ,separaeb'; 
.e l~edro de Gdes destinado para adi .. ' 
,recçaó da famosa peça chamlda Sal .. 
-vagem, que e1"a o' alvo doS' riros con.; 
trarios por causa do- grande dano, 
que nelles fazia. A vigilancia sobre as 
111inas, em que elles padiaó. trabalhar, 

, e o cuidado de as contrAlninar , tu· 
do tomou á sua conta o cdcl>r~ Enge
nheiro Isidora de Almeidl ~ bem co~ 
'Ilhe:idbs os seus talentm nas campa
nhas de Iralia, e Alemanha, com seu 
'companheiro Francis~ ~a Sil ;'a. \ 
'. Taóbem reparridoll os· Officiaes; 
'e soldados , qüe-haviaó -d.!fender;o,rê" 
:cinro da praça -de Mazagaó:" o Go. 
vernador,' Al'v aro de Càrv-alltotendo-.ot 
presentes lhes fallou neste SCI1.tido..: 
Todo o poder de Africa com inpulso 
está encostado· ás; fracàs oareJes de 
Mazagaõ para as deitar a terra. É se
'rá bastante -para tazer'o'~mesmo '. aos 
vossos peitos esse poder monstruoso? 
~Naó , Senhores, que saó peitos d~ Pbr,. 

! tuguezes~ As balas ablteráópáredes 
de 
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ErHuJ,:. de pedrl?)cl)}~ ,nao haó ,d~ penetrar' 
peitos de bron'ze.Esses homens sem 
llUl.\lerO"sáô· osme!i_mQj:l " que tanta~ 
~ézes . tem· cortado o nossO' ferro. A 
nossa fortim a . ·ajumou tantos, para 
que destt~adO$ de hum golpe, te.
Dltamoi mais-deseanço com menos iJ1i~ 
mig()s ; aos Jmas reliquias jnfuues ; nós 
todos glori030s. Vamo!. a peleijar pe
laR,eligiaó : .. 0 eeo nos ,promette os 
triunfos. V 6s fareis com 3$ mãos-, que 
os 'Ouvidos. fiqu.em. d~~embaraçadoli 
pan ouvir o pregaó magnifico da fa
ma, em . voz tremula por pasmada:, 
que annunciará pelos amoiros tio Uni,. 
verso, CORlO .poucos Por.mguezes en
c~rrados nail muralhas·de.Mazagaó fo
ra6 o escandalo, o terror, a ruina de 
tantos Reinos formid~veis da Mauri
'tania. 

C A PI T U L O IV. 
. - . . . 

ContinulJ:o sitio de M4Z1JgIJÓ. 

A cabou .de faBar O' animoso Che. 
fé Alvaio de Carvalho I e nos sem,-
_, b~~ 

I 

4. 



DE PORTt1GkL, LIV. LXV. IS'S' 

blanres ttasuageote lhe pareceo, que Er~ vulg. 
estt!va vendo 6 ar de inu:epidez , que 
Q Espiri.LQ Supremo inspir.a nas 31-
mas· heroicas , que escolhe para ins
(rumentos. dQs scps designios adora-
}'.eis. Ellt;:se dispõe com esta consi-
deraçaó a fazer huma defensa taõ fa-, 

.. çallhfJsa,que as idades futuras, enlre 
au; mais, sv.blimes , a apontem com o 
dedo. DÚl'a porfiava a gu!;!rra, e por-! 
Rue ,os Mouros naó paravaó de nos 
liater, nós naó ce~savanJOs de nos re
parar. Vi~raó chegando c()m soccor
{OS os br.iosos Fidalgos. de Tavira; 
que eorJó os doha em gra,nde nume
ro, a saber, FranéÍsco d", Cunha com 
ieu cunhado Vas'lueanes Corte-Real, 
seu filho. Alvaro Barreto, e seu gen
ro Luiz Mendes de Vasconcellos ; Lo ... 
po de Siqueira, que já tinIu em Ma .. 
~agJó a seus irmãos Francisco, e .An
tonio .. deSjqueira , e Ol,ltros Fidalgos 
da COfte, ,e Provincias. Entre outras 
viagens de aventureiros, he digna de 
lembrança a de ManDei Rodrigues, 
que governava hum pequeno brigan
tim naCQsta do Algarve,. em que re-

501-
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EravuIg:' sol veo conduzir munições ti· MazagalSl 
Todas as 80 lego&s de travessia do gol~ , 
fo levou elle debaixo das ondas . agi~ 
tadas com a força de hUlna tempes
tade hOiri velo O perigo, as insrancias; 
~s ameJças dos mar'lOheiros, nada foi 
bastante para "O .fazerem arrlbar. No 

. extremo de alijar a carga, ·elle man· 
dou lançar, os mantimentos ao mar sem 
bulir. nas muniçÕes, que dizia ser pa. 
ra Mazaga6 a carga mais importante, 
ainda que eHes· morressem de ·fome • 

. No fim de 'fresO diâs , perdidos lhas;; 
IrOS , evélas ,. hum destino superior 
levou a embarcaça6 á praça. Os que 
esrava6 nella , vendo chegar o casco í 

IIboiado, infol'mados da gentileza de I, 

Miguel Rodrigues, tivera6 o 'Successo 
por hum presagio feliz da futura vi.. I 
Cloria. ( 

. Já a este tempo se empenhavaó os 
inimigos em nos cegar o fosso.' Nós 
levantámos superior nú baluarte Espi. 
tico Santo huma maquina de madeira 
terrapl:tnada , donde laborava com ef. 
feito admiravel o nosso fogo, que a 
nlUitos apanhava descobertos. Servin. 

do~ 
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do-lhes _ os cadneres de:emulho .,COI1'1'\ Er, '"fulr· , 
seguio a, 'in:alrida6' cega", o fosso do 
ba.luarte, 'leeantando -terrá'· em uI aI·, _ 
tura ,que' sem receber· olfensa , f!1l"!'! 

t-roua picar o muro. Ao mesmo :tem:';' , 
1'0 naó ceSluao fogo'das baterias." 
que nos',causou a perda do·estimaveU 
NUQO Pereira, Fidalgo,de grande V'I-' 

lar; mas nós· vi.ngámos \ com muitas. 
lI10rtes a:&oo,da sua: vida :effeitos d()
fogo ,'dailateria contraposta, e levan~ 
tada pelo engenhoso, Isidoro de, AI .... 
meida', que :rez. calar:por..lmuitos dias 
~as-dos 'contrarios os eatroitdos' 'das. . 
hocélSde-pJ;011Wt. Igual éff'eito prodúziG', 
em hum(grosso canha&. a' intrepidez de 
Gaspár df,-"J1\!agalbaesJ ,c,acabado de 
ehegairá :pra~!:7 que. observando () 
grande ,dano! :, .. queéIle . Jhe fazh; 
subio, d6.cQ'bcrrto: ao câv,aUeiro com a 
sUa gentc;:'e:.hum artilbeiro taó pra", 
f:tico " e .. bem : :remunerado " q ue em .. 
~can~o.:Jl(}'1cailliaó. huma : bala, o ie~ 
.em' peda~l;; re· com Q~ .seus estilha!" 
l~bs cortou, em, peiasa múitos' Mou~ 
a1lJJ.' . _, '.!l ::.' '. ~ .. :_' 1 : {,: 

Coma,;~lti' cOÍlseguíraCS' pic'cJr o 
'J ~ IllLl-
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muro, 'intentáraõ' abrir huma mÍml 
too espaço~,' que o seu, Principe ellor. 
t'rasse por dlaa:cavallo napra~a ~ (."0": 

mo promettêra: ..arrogante. Oi nossog\ 
Engenheiros' a tontramináraó:~ e en
comrando-se no centro da:tern ou r~ .. 
balhadores. de anibos os-parúdos, na. 
sombras da ,sua ~curidade 5Ct ati!r0Q á 
fogo do odio , . que devorou as· ini:m~ 
~os como"estopa : ,a sua,mesma covo. 
lhes se"io .de sepulcro ;aond.e-os no&'t 
sos os' cobnraõ, de terra' ",m, as mes. 
mas ferrament~ ,que' elles·dhes.dei'! 

. :xáraó. Monta em colera:,0P~ipe.;.; 
na6 menos o Rei de Dara;;.' perde ce,t 
ragcm o Director Za~ari. ppr . verem 
aborradós lOSt designjosi~1 . especi ai meá .... 
te o damin:t , em q ue~ tinJ'laó tirma 
~s esperanças- 'da victorist,.' .. 11 nanim~ 
no parecer :,:. ellesdecermma6:assaltar 
8' praça com Mrça descoberlA para gà
flhar o valoc, 'o que perdia ... ;industrla J. 
para atrópelbar 'a multida6;ro que na6 
<:eilesse á:coragem. Dia {a\JIt'P nos pro. 
parava' 3; 'jaotancia Agarena " quand~ 
cheg3vaó a Mazagaó dois mil homet18 
ce sóccólTO' :wandadas ~ pela' actitida ... 

de 

( 
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de viril. <ia Rainha Regehte. Fàzialu"- Era ;,ur,. 
minosaesta gente a quantid&de da me-, 
lhor, mais fUlo,ida, e bem. disc~plina.~ 
1.\a Nobreza- -"creada nos ; perigos d~' 
lndia , despl'esadora da' -morte , cos-: 
tumada aos cOlnbares, mitrida com a 
gloria das armas. " '-, : 

J 'A p~esença de rantds! -Gorifeos fa .. 
9lnhosos -fazia parecer ;' que 'acabava 
Ir' guerra: a tabundan'da'f·que trouxe-, 
l'a6 de viveres, e munições obrigava' 
a naó se tem~r''() sitio. Mas 0$ coraç6eg 
pa I pitaó , ,o~,igemblanres "'Se, v-estem das
~6res dos affectos,. quitrfdÇ):~d{)s Ou"; 
"'em as voz~ ',fulmirtlMttS:;ldo·Grand& 
Caciz;- q~,: ~hb~a fiara o'àssai}roiiô 
ajunramentO' ,'~notmé "dos-SeétarioS êo 
Alcoraó."E~tre desejos}'; é)~Il'StOS ~ 
passOu a Íloite',de 23 de Abl'it'l e arna~ 
nhecendõ o~~guinle- dla~~;Portu1f1~ 
z'es , tendo- invoC'adô' -a: protecça6 do 
Grita dé' ;guerra de l>drfugcrt s. Jorge~ 
áppatecêraô··'bftlhánte$.'j!:~f._guerreiros 
to,'oandó 'as'; ft1eróS', d~r prá~a-; coríSlo 
'MW-êl à' e~~]tiça6; glOt'ltisâ " quenà 
á(:ça~ 'espci-adu eUe.· 1;'áviá& ~er , ou 
'tampai C'ôn.i' 'iB8tripçóu -·mud.~ , que 

. co-
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E~~!UtlI~:lcobrindo OS!t:lQrp05 lhes ii1d1cassem':b 
immortaHdáde' , ou ObE!Jyscos , . qú~: 
Ie:v~antado$; para a duraçaÕ do seu cre~: 
dito, man:ali~em ás idaçles· vindouras, 
por:iI) v enCi.vel o seu esforço. T 

I> :.,1\1;ulé}hHaQ1ete, e.~~u. tio o Rei! 
de Dara rodeados de I5d>cco cavaUo9 
Sllbíraó a . .tl)ll~ mORre para verem a; 
maf~ha ·:deJ~nroj;.1nilharc;s: de homenf. 
que se ll'J'Q.ij~Q ·ao· assalw !~ observ-ah~ 
lp.,. e de~Jlgdite~. soccorros·;,aonde-at 
necessid-:JQ§ ;o .. requere~ ... Soou com; 
4um fÓ t:stl'oodo ,o fogQ::d~J bat~rias t! 
'iue era.o!signal para se'~~C$eprolal'en\ 
as. b~ndej.·tas,·e: mQI1tttr ;0 avance, O
~pvalleir~ t: tt :praça do halQ&rre Espi-1 
r-itpS,ailtQ; , ,cha.p,aqo do R.ebate , foi 
o..investido· po~ hum~ rmdti4aó de h~ 

- I;1ens, por ,hum diluvjp .. d,çJogo ~ po~ 
ltij~~ 111Qndaçaõ de pedrai,') por hQtn. 
,;huveir9. i~(!armas de al'tem.eço~ Pou~ 
~. theatt!Q6;;4~!gentile~It~;,.ao. m.esmo 
~elP.po' ~~g~t~),:e: hGrtorosos ,vio ,Q 
mun.dO; )I_q~~: S(}PÇ>SS~i~o~pal'al' <;0U) 
,este ct,irtp Ç.~P!lt;q ,d~ter1Te})p, na Joog, 
,d\lraçaô de:q.u~tr9 I1oraSl.; 'fada a ~ 
:Da he es,~!ia ,$' balbuçj;u~~~ .'quaJq~ 

. . ê1<r 
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eloquencia para contar neste assalro Era \'\.:lg. ; 
formidavel O horror do fogo ~ o es· 
trondo da artilharia, o ruído dos ar
cabuzes, as mu itas feridas , as mor-
tes, o desprezo das v idas, a deses-

. peraçao dos Mouros , as heroicida
des obradas pelos Portuguezes~ Nós, . .. 
vamos a OUVIr em resumo a narraçao~ 
~ue requeria huma Historia vasta. 

Em grande numero, sem que for
~as humanas lhes decivcssem o primei
ro impulso , montáraó os Mouros o 
cavalleiro com tal estrepito de vozes, 
tanta quantidade de balas , taes in ... 
vellçóes de fogos, que pegando em 
algumas bombas, e em huma rodeI
la cheia de alcanzias de polvora, que 
estavaó no baluarte, sobre represen.i 
tar logo huma imagem infernal, mui
tos homens. ficáraó abrazados. Acu
díraó á defensá apinhados sobre o ca~ 

. valIeiro o bravo Ruy de Sousa de Car
valho, Fernaó de Crasro , Gaspar do 
Magalhaes , Joaó de Mello do Algar
ve , .Ambrosio de Aguiar, Pedro Lou~ 
renço de Mello , Francisco. da Cu. 
nha , outros Fidalgos, c Ca-valle.iros 
·TQM. Xv. L - il-
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Era vulg. iIlustres no sangue, e .no valor, que 
servíraó de modo os primeiros, e in
trepidos barbaros, que delles naó fi
cou huma testemunha do destroço. Já 
se revezava novo tropel de Mouros a 
sustentar o campo do conflicto , quan
do Ruy de Sousa gritava aos seus ca
maradas sustentassem em dia taó for
moso o baluarte ; que amontoassem 
os triunfos , ou que todos acabem, 
aonde tambem e11emorria : quando 
peg:lOdo, o fogo em àois barrís ce 
polvora, levou pelos ares ao famoso 
Gaspar de Magalhães, que entrado 
em si do parocismo , e perguntandO' 
se estava por EIRei o baluarte; res
pondendo-lhe Luiz Cayado , que es
tava , e estaria, elJe lhe tornou com 
sentimentos de Hel'áe : Pois entaó 
morra eu cada vez , que Deos qui
zero 

Pelos ares levou tambem este in4 
cendio , sem perigo , a Affonso de 
Torres, que estavl na estancia de seu 
irmaó Nuno Fernandes de Magalhaes : 
queimou outros muitos homens, que 
deixou mais estimulados para a vin~ 

gan· 
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. gança , menos sensiveis á dôr , Aue :i Era tul, •. 
colera. A este espectaculo , mais es-
pantoso pela vista de muitos eadave- ' 
res, pela cópia de sangue , que eo .. 
bria os pés, acudIraa o impavido Jor-
ge Nunt:s de Leao, que nós temos 
V1sto em tantas acçÕes hum dos pri-
meiros Marres da lndia , e o bizarro 
ll1o~oMartim Vaz. de Sousa, desco-
bertos, e desarmados, cada qual com 
sua alabardá lançando-se sobre os ini-
migos como dois raios. Advertidos 
por Gaspar de Magalhães .do perigo 
a que andavaó expostos, nao enten":' 
dêr:1o mais vozes , que as ·da cora-
gem,. da intrepidez, da .holira. De-
pojsde obréJrem façanha~ incri veis , 
de deixarem () seu sangue b.~m vinga-
do, Marrini V ~ cahio morto; de hll-" 
ma. bala : Jorge Nunes de Leao bri-
gafldo sobre hum feixe de piques ver
dadeiramente Leao, ferido ·de huma 
al'cabuzada; na cabeça de 'hum zagun-
cho, tirado por for~a dO.combate pa-
ra o levarem a morrer. a. sua. casa t já 
Jan~uido, com as forças :y.teJqidas, :0 

t'spJrito aleJltado o fnia.. wer forte • 
~. L ii I Dei .. 
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En' ,olg, Deixai-me, Senhores, nad me forceis. 
que eu quero acabal' no serviço do meu 
Deos, e do meu Rei. Na6 s6 da glo
~ia temporal; mas da eterna deixou 
Jorge Nunes claros indicios no mun~ 
do , a sua vida, e a sua morte ambas 
dignas de inveja. 

Estando . o assalto nesta espantosa 
figura, Isidoro de Almeida mandou 
dar fogo á mina, que com grande 
trabalho mandára fazer debaixo da es
trada, por onde os Mouros subia6 ao 
canHeiro. EUa rebentou por muitas 
partes, e ainda qu~ maroo , e levou 
pelos ares a muitos. dos inimigos, o 
seu medo foi maior , que o estl'ago~ 
A nossa maior vantagem consistio em 
en~' abater' a trincheir~', que os co
brIa ,ficando hum muro' de homens 
servindo de alvo aos nO;;'805 tiros, que 
entlÕ muldplicados fizera6' 'nos barba
ros buma 'carnagem horrenda,! A este 
tempo subiio ao mais 1tlto do cavai.; 
Jeiro hum grande Mouro' ~egro " e n~; 
que :rinha .. ..por capacetehllma horri~e~ 
grenha .,. tac> de~tró no'· uso . da· espJrl" 
garda 1 ~ue~ de tres tiros deitou a ter .. 
- . 1" ..1 r" 
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\,:1 mortos tres Fidalgos caÕ esti-: Era vulg:: 

ma veis , como eraó Pedl'o Louren~ 
co de Mello ,.Jorge de Macedo. 
~ Francisco de Carvalho. O Capitaó 
dos Algarav ios Francisco Portocarreiro 
arrancou da nossa vista :1 este escan-
dalo , fazendo,,:o em postas. . 

Naó saó explicaveis os assombros 
de heroismo obrados por D. Diogo 
Manoel , e por seu cunhado Peuro 
Vaz da Veiga. ElIes rodeados de ou
tros muitos _ Fidalgos , e Cavallei
TOS, obravaó de modo , que a com
placencia de os verem fazia éSCJuecer o 
ardor do fogó, em que se abraza v a5 
Lourenço de Sá,,, Bernardino Ribeiro; 
Alvaro Dias Rebelo' ,·Simaó Viegas ,. 
Joa6 de Barros, e outros homens, que 
sendo assumpto verdadeiro da Histo
ria, eIles parece que só tem lugar nos 
fingimentos da fabula, Outras acçóes 
dignas da immortalidade no meio de 
destroços, que nem ao furor já po
diaó ser gr,itos, obravao Lopo de Si
<Jueira , D. Gonçalo de Castello-Bl'an .. 
.co , os dois irmaos JoaÕ Lopes , e . 
·Manoe! de Mesquita 1 Joaó Risca}d,? 

'" V as-
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Era vulg. co Fernandes Coutinho, entl°e os quaes, 
e outros muitos, vamos distinguir a 
D. Antonio Lobo, que passando por 
onde estava o General , ·e ouvindo da 
sua boca: Ah , qu:antos nos faltaó no 
cavaHeiro , que podia6 servir para 
muito: elle se voltou , e respondeo: 
Se o dizeis por mim, eu nali farei fal
ta ; porque do cavalleiro me vereis 
baixar, ou morto, ou vencedor. No 
mesmo passo accelerado D. Antonio' 
monta a fortifica~aõ, e com estimulo 
generoso cumpre até ao fim a segunda 
parte da palavra. 

A tempo que os Portuguezes no 
baluarte se fazia6 admirar das Na~óes 
congregadé15 para a sua.ruina ,nas suas 
estancias esperava6 intrepidos a mesma 
invasaó Vasco Fernandes Homeni , e 
Nuno Fernandes de Magalhâes; mas 
()s barbaros temêraó a viveza do sel1 
fogo, () ardor com que os fulminavaô 
as bomhas, os dardos, as lan~as , que 
fazia despt:dir o bravo Fernaó Vieira 
com outros imitadores da sua cora
gem. Sebastiaó de Brito de Menezes, 
que guardava a porta do mar, ouvin-

do 

\ 
I 

I 
I 
I 

~ 
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40 dizér aos seus soldados, que o ca- Erav,uJg. 
valleiro estava perdido , os seus de-
fensores todos mortos , correo com ( 
p designio de os ir acompanhar na eter
nidade. Achando falsa a noticia, na
morado do especraculo, que naó aca-
bava de admirar, como exhalaçaó ra-
:pida montou. o espigaó do parapeito, 
donde elle , Nuno da Cunha, e Fer-
.naó Rodrigues fizeraó chover sobre os 
.inimigos tantos vomitos de fógo, que 
p 'horror da mortandade obrigava os 
.vivos a continuar o assalto com obe
diencia forçada , abatidos os ~rios, 
;tantoi corpos já sem alma, immensos 
..homens sem vida. 
. Para se distinguir , como ,sem
'pre, Antonio Moniz Barreto, corren
.do as estancias , chegou á em que Luiz; 
'de Crasto se mostrava hum beBo ho
mem. Elle lhe diz com desenfado: 
Ah, Senhor Luiz de Crasto , que bem 
se parecem estas hortas com as de Al
valade. O bravo soldado, sem voltar 
a cara, nem suspender os braços. res
pondeo prompto : Melhores que as 
de Alvalade saó para o tempo esras 

hor .. 
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Erá vuIg. ,horras. Finalmente, á vista da Imã..; 
gem de hum Santo Crucifixo, que os 
Padres Franciscanos arvoráraó no mu
ro, o valor dos Portuguezes se dobra; 
elles defendem a sua justiça como cau
sa do Ceo : atropellaó a canalha vil 
dos Agarenos, que se conhecem con
trarios, na6 em resistir; mas em se 
deixarem matar. O Adail Francisco 
de Figueiredo,' que do alto do cavaI
Ieil'o observou os nossos mais quen
tes no combate, os Mouros frios na 
'resistencia , clamou a altas vozes vi:. 
etoria , victoria. Como se ellas fossem 
o raio despedido da nuvem , aterra6 
os barbaros, que se põem em vergo-
sa retirada, bem servidos entaó dos 
nossos arcabuzes, e artilharia , que 
os foi passando pelas espaldas , co--
mo as lanças lho acabavaó de fazer • 
•. 10S oeitos. 

CA-
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CAPITULO V. 

Do que Juccedeo depois do assalto, 
. e como os Mouros repetlraõ 

.regutldo. 

O s Portugue-zes triunfantes em hu
ma acçao, que os fazia assumpro be
-nemeritodos epinicios da fama, aD,· 
,tes de mostrarem o prazer de vence ... 
dores se applicárao aos officios da 
piedade. Livres do assalro dos MO'l. 
ros, que se retiravaó confusos, cuidá
)'ao mi sepultura dos seus morros, qu~ 
,foraó vinte e oito , deitanqo entre 
.elles saudade immortal JOI'ge Nunes 
,de Leao, Martim Vaz de Sousa , Pe
;dro Lourenço de Mello, Jorge de Ma .. 

• ,cedo , Francisco de Carval ho, e ou
·Iros alentados CavaHeiros , que dei:
.xáraó gravados os seus nomes em la
-minas incorruptiveis. Seguio·se, a cu~ 
ra dos feridos, que passavaode 300, 
taó bem assistidos das nossas incom .. 
paraveis Matronas , que igualáralS 
agora os e.x:ercicios da caridade com 

as 

Eta vu'g~ 
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Era vl'lg. as acçóes de coragem viril, que pouco 
antes acabáraó de praticar' nos mu
ros. 
/ Como os espiritos com as forças 

lassas inclinavaó na noite os corpos 
para o descanço , cessou nella o es
trondo dos instrumentos militares, 
lJue nas antecedentes respondiaó aos 
lio campo, agora tambem mudos. Hum 
soldado sem nome) que havia briga
do an imoso ,. com os transportes do 
triunfo insensivel á fadiga; reparan
do nesta falta, correo as cstancias até 
-á do General, dizendo : Como era 
possivel que as trompas, e clarins se 
calassem á imitaçaó dos dos Mouros, 
'para eStes entenderem que os Portu
-guezes ficára6 taó cortados , que só 
uuviaó os ais dos feridos ,os gemidos 
dos agonizantes; que se occupavaó 
em enterrar, mortos, os mais em dor
'mir fatigados, e peioi' que tudo da
Tem a,entender, que temiaó a guerra? 
Tanta impress~6 fez esta advertencia 
110S Chefes ~ que mandando soar as 
'vuzes do jubilo, na circunferencia dos 
'luuros se passou a noite em folias. Oa 

bar-
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barbaros occupados e~ chorar os seus Era vulg. 
muiros mortos, naó se deraó For en
tendidos , e concinuáraó o silencio. 
Amanheceo o dia, e foi a. primeira 
acçaó a de graças, que se deo ao eeo 
por victoria taó sublime, para as tro-
pas mais. confortadas tornarem a coroar 
()s muros como quem nelle esperava 
11um novo assalto. . 

Suspendeo-se este receio á vista da 
diligencia , que os Mouros applica
vaO ao reparo da trincheira arruina
da. Entaó fizemos nós o mesmo ao 
cavalleiro ,e para () defender melhor 
levantámos hum baluarte de fachina na 
estancia de Vasco Fernandes Homem , 
donde o fogo ferisse aos Mouros por 
110m dos Rancos , que lhes ficava des
coberto. Mas porque elles picavaó o 
muro pela que defendia Nuno Fernan
des de Magalhães, quizeraó alguns, 
que só consultavaó o valor, sahir con· 
Ira tantos barbaras para decidirem com 
eIIes a sorfe, em hum combate no cam.,. 
po. Os pJ.1Jdentes os detiveraó ; mas 
dos part.iculal'es se mostráraõ afout~ 
com fort\lna Gaspar de .Medeiro~ , sol", 

da .. 
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Era vulg: dada natural de Mazagaó , que sabio~ 
examinou , viocom vagar as obras 
dos Mouros; de que deo miuda con. 
ta ao General Alvaro de Carvalho: 
o Capitaó Pedro Paulo , Comman
dante muito valeroso de homa galé, 
que no batel ,acompanhado de nove 
homens dos seus humores, embosca
do junto ao quartel do Alcaide de 
<;a6m , prendeo hum Mouro de ca
valIo para o trazer á praça por lingua, 
como havia promettido. . 

Por este Mouro; e por huma Car
ta que hum Elche C2stelhano deitou 
sobre o muro, se soube, que os Mou
ros determinavaó dar á praça outro 
~ssalto no primeiro dia de Maio. Isi
doro de Almeida entrou logo a traba
lhar com grande actividade em ou
tra mina, aonde rebent:Íl'a a primei
ra; e preparados os animos com o es
forço, e as almas com a expiaçaó dos 
crimes, os soldados esperavaó impa
cientes o dia destinado para o avan
ce. Hum tiro disparado do canhaó 
monstruoso chamado Maymona , que 
deí=pedio huma' bol~ de pedra ~om 

cm-
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cinco palmos de drcunferencia; que Era vul:. 
passou de hum a a outra parte os tre-
ze palmos da grossura do p~rapeito ; 
que nas suas ruinas enterrou mortos 
dois soldados , e deixou outros dois 
agonizantes, foi o signal para a en-
vestida do cavaHeiro. Neste dia esta· 
va a guarda deIle encarregada ao ge-
neroso Fidalgo Luiz de Faria, que no 
assalto passado , e em muitas occa-, 
sióes de honra havia desempenhado 
os brios do seu appellido , do sangue 
herdado do seu progenitor o brande 
Nuno Gonçalves de Faria. . 
, . Montáraó os Mouros a brecha com 
impeto infernal, lançando neIla fogo 
dobrado ao do primeiro assalto , taó 
forte, e activo, que a maior parte dos 
defensores , para fugir ao esu"ago, 
se deitou do cavalleiro abaixo com 
desacordo. Suhíraó porem outros in-' 
trepidas , desprezadores da maNe, 
ainda que como tontos, e quasi sur-
dos do estrondo dos gritos, da arti
lharja, dos arcabuzes, das bombas, 
da~ caixas, e trombetas, que tudo re
presentava· huma hnagem do terror ,. 

da 
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Era ,'ulg. da deshumanidade , de hum a fur ia, 
brutal. Já igualo combate, entráraó 
os Mouros a sentir estrago fatal occa
sionado dos fogos flanqueados; e pa ra 
mostrar o eeo , que peleijava a nosso 
favor, o vento que soprava para a 
praça, de repente se voltou, e arro
Java sobre os barbares as linguas de 
fogo, :iS colunas de fumo, que ce
gáraó huns" suf!àcáraó outros. Os nos
sos obrandQ monstruosidades de valor, 
se pareciaó salamandras respirando no 
meio do incendio, eIles naó sahiraó il
lesos da sua voracidade. 

Insensiveis sim , mas queimados, 
uaó Jargavaó os postos Sebastiaó de· 
Brito, o Adail Francisco de Figuei
redo postado na rotura, que fizera a 
Maimona , o magnanimo Gomes Frei
re de Andrade, D. Pedro de Mene
zes , Nuno de Bri(o, Miguel Pesta
na, e outros Fidalgos taó uniformes 
na heroicidade, que neste dia nada ti
veraó , que invejar-se. Joaó de Mel
lo ,Fidalgo valeroso' do Algarve,. 
sendo levado a huma tenda para se 
curar, estando cONstado lhe cahio w., 

bre 

i 

< 
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bre 0$1 pés huma bab de trabuco , que Era ,uI,. 
foi a causa da sua morte, depois de 
soffrer mudo com paciencia invicta 
cortar-lhe os dedos a golpes sobre hum 
morteiro. No maior ardor do comba-
te, e com melhor successo , que a 
vez passada, mandou Isidoro de Al-
meida dar fogo á mina. O vesuvio, 
o remoinho , D turbilhaó de fogo, 
de pedras , e de pó, que sahio do 
centro da terra, abysmou a trinchei-
ra, fez voar grande numero de bar-
baros, engolio outros muitos, e a to-
do o galope obrigou a fugir a cavalla-
ria, que sustentava o avance; para 
J)aó ser comprehendida na derrota. 

Estava o combate no meio, quan
do desembarcava na praia com a sua 
gente o Capitaó Francisco Henrigues , 
que acabava de chegar com sete na
vios de soccorro. Elle foi recebido 
Gom alvoroço pelo General, Alvaro de 
Carv,alho; e incorporado no cav;llIci
ro com seu irmaó Rui de Sousa , o 
sustentou brioso até ao fim do assalto, 
Gendo tis· maiores perigos a honrada 
hospedagem,. que achár~ em M3za~ 

gàó. 
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Era vulg. gaó• A vinda deste soccorro, que lo .. : 
go foi conhecido dos Mouros pela dif· 
ferença da resisrencia ; as acções mais 
que humanas obradas por Luiz de Fa
ria; o a batimento de todas. as suas: 
bandeiras arrastadas por terra pela re .. 
per içaó dOi; tiros da estancia de Pe ... ' 
dro de Goes; a effusaó horrivel de 
sangue nos lugares do combate; a fi., 
gura medonha dos "ivos , e mortos,) 
queimados, abrazados , denegridos, 
rotos em feridas, despedôlçados, huns: 
agonisando , outros gemendo, os ais 
tristes, os clamores espantosos: tudo, 
fez nos Mouros impressaó tanto sem· 
resistencia aos impulsos do medo ,. 
que eIles faraó abandonando os pos
tos, os Portuguezes aclamáraó a vi
czroria. 
. 'Depois de cinco horas de porfia, 
~s Mouros deixando juncados os con. 
tornos da praça de cada veres immen~ 
sos • eIles se retira6 cortados , e a 
cavallaria em marcha surda volta ca
r.as, busca o campo, indicando a fi~ 
gurét da retirada a, d6r, que a opp'ri-
me, o luto 1 queac;obI:eo Nós tive!I1os 

do~ 
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doze mortos, muitos feridos, . bastan- Era vul,. . 
res queimados, digno preço de tanta 
gloria; perda, que nos compra eter-
nidades de fama; huma reputa~õ sel11 
fim. As nossas Matronas se,porrárao 
heroinas, entre dIas memoravel Pau-
lina Fernandes, que com huma chuça 
nas mâos, desmentindo a imbecillida-
de do sexo, se fez lugar nomeio .da 
coragem dos imrepidos. Com razaó 
dIas, que assim se portáraó nO.com-
bate, acabado elle vierao aoterrei-
S'O da praça mostrar o seu espirito. de. 
nodado ~ gentil, e alegre, emldanças; 
antigas, festas , desafiando os h.Qmens 
para serem seúscompanheirQs no pça-
2e~ , jáque ellas tinhao sido,tao. bbas, 
camaradas no conflicto. O General AI-

. \laro de Carvalho despedio logo para 
o l\eino a, levar á. Rainha noti~ia taó 
plausivel a Francisco de Moura, que 
foi ,nelle recebido com o applauso· de 
~nstrumeilto ,e.d~ conducror' da nova 
dehlHDa façanha admiravel, qlJé. en
chia, de reputaçaó,Jimmortal a'S'nossas 
arma$ •. 

Ainda q lle: desconfi:tdós os Mou .. 
-~M, X.P; ~ - r.os, 
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Eluulg. ros dobam successo da em preza , Mu
ley Hamete no dia I'leguinte os fez tra .. 
balhar no reparo da trincheira. Nós 
lhe correspondemos com igualdili .. 
gcnciano do cavalleiro ; Isidoro de 
Almeida em novas minas , taó gos
tosos os' soldados , que desejavaó a 
guerra, e suspiravaó pelos assalros, 
prodlgos do sangue para se caracreri .. 
sarem Heroes. A este tempo chegou 
Q' ~.zagaó como fugido o valeroso 
Martim Affonso de Miranda, Cama ... 
reiro . Mór do Cardeal Infante , que 
nóS temos visto occupar na lndia os 
maiores em pregos, empenhado em fac .. 
sóes . sublimes, agora sem soffrimen .. 
. to, estragada a obediencia , naó se po
dendo.conter sem vir representar em 
Afrka o papel de' aventureiro. O G~ . 
neral '0 recebeo com as. honras -mer~ 
cidas- de tamanha' pessoa, que logo 
subio·~o.c~valleiro p?ra carretar sobre . 
os s~us bombros valérosos alcofias. de 
fachinq~ .No ourro dia· chegáraÓéon
duzidO'$ pelo mesmo ardor D. Pedro 
'de AlmeidlJ, moço de r8 annos com 
muitas for~a~, D. Diogo de Lima, 
,.~. . .. : .Ber--
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Berdardo' de Carvalho, Luii Alvares Era';ulg. t 

Pereira, e com 200 homens o CapitaIS 
Agostinho Ferraz, que se. haviades. 
g~rrr~do da· conserva de Francisco 
HenrIques. 

Qgando os Portuguezes eaperavaó 
annces repetidos da multi~a6 conju
rada, ou a morrer toda sobre Mazat
g~6 , ou a arrazalJa: no ·dia . sete de 
Maio, em qú~· se contaTa6: dois me~ 
2es, e ues dias de sitio , elles' víra~ 
3rder a grande copia de lenha , ·que ha
'Via no campo,' e á som ora . das. colú~ 
Das do negro fumo, que levantava d 
"espantoso incendio, ir muchando' Ó 
exercito em retirada' contrã;'Azamor; 
Os nossos lhe .era6 as despedídas cooi 
as apupadas aff'rontósas de t!ovardes ~ 
que infames ~ ·e-· iÍl~ensívei'8"deixavaó 
em torno de Ma~aga6 vinte e Cincó 
mil· cada~ereg ~ém vingança, e tom 
a surriada de roda' a'artiTlio/1â ,'gúé 
roól~o pelas Cost-as :mlÚtdS:; esqual 
drôes ... A·gloria'de dia ta6 f~usro ,·eni 
que viamos fugir:; e reritál'!=onflls() 
das fracas paredes de Maz:agnõ guarJo 

mecidas depeitós fortes .'a- iodo' o po" 
' .. '. M ii der 
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_fi .v~Jg. der de Afrjca, como eIla era munda
na, 'fo.i contrapezada com a sensível 
morte: de Lourenço, de. Sá , de Joa6 
de MeUo d.o Algarve, antes queima
dos DO assaho , e agora com a dq 
intrepido Cleofaz Gil, que havendo 
em toda a,duraçaó do sitio cbrado 
pro~z~s dignas de admiraçaó , sahia-
90 com aildacJa, i!lfeliz a obs~l'yar a 
retirada dQs inimigos " huma bala per~ 
~ida, lhe truncpu·acabeça. - ,-" 

,NuJ;lca çlestonhedd~" sempre gra
ta a, PJedaçle: Portugue~a aos' benefi
çios do Ceo, eUa dip6z. huma solemn,ç 
fr~i$I!~~_~,~ ';lcça6de. gl'aças , J~rjn
p..o ~s: ar~'i) ,~aó rSÓ ~()mos louvores 
pe ,.D~s_.jncluid{)~·:Ilo Hymno: T! 
De,u,m; ,mas com ,9S~que recapitulou 
l\ioysés' ,no seu Cantiq> ,aclmiravel em 
esty]o sublime :depois da pas~agem do 
1dar Yernielho , que se entendeo. o 
~a~s, pf9prio. po t.empo, ~m que o 
Povo fiel,: gloriosamente cantava,ma
gnifica.do ao Senhor p.elo haver li.vrado 
~a furia Qps barbaros, Agareoos , tira
do a salvaJllento pelo meio das ,ondas 
do Jl'l"r. y~melhQ 40, seu sangue ). 

~01l~ 
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aonde eIle submergia arroganteS o ca- EravuI:- ~ 
valI o , e o cavalleiro. Acabada esta 
funçaó, o General Alvarg de Carva-
lho mandou embarcar para Portugal a 
Joaô de Mendoça , que como teste-
munha de grande excep~aqpela qua-
lidade, e pela~ obras, ia encarrega"'" 
do de informar o Governo de todos os 
successos, taô felizes, e vantajosos 
ao Estado. Naô foi só em Portugal, 
aonde soáraô plausiveis as vozes da 
singular victoria de Mazaga6. Da bo-
ca do Chefe da Igreja em Rorria.$a~í-
raô os echos , que chegando aos' ou-
vidos da Assemblea dosPádrescon
gregados em Trento , os tr.aosPortoa 
de jubilo, naô cançando qe.,enç31iccer 
o va!or dos Portuguezes , e .os, Lega .. 
dos fazendo compõr huma Missa pro-
pria com Ora~óes, que gratificassem' 
a Deos pela ben~aó, que lançára so-
breas armas Christás contra as impiaa 
dos Secearios de Mafamede .• 

Em toda a Europa f~ alta impr.es. 
saó esta memoravel .victoria. Ao Ge. 
neral Alvaro de Carvalho foi ordena .. 
do encarregasse o governo da praça: 

a. 
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Eraçulg, a seu irmaó Ruy de Sousa, e viesse 
sem demora á Corte ouvir recitar os 
elogiós do seu merecimento em maior -
theatro. Grandes lhos fizera6 da Rai
nha até á ultima pessoa da Corte de 
Lisboa, que o acclamava credito im· 

. mortal da Naçaa Portugneza , fiagello 
da Mauritania, Heroe distincro entre 
os grandes : premios sublimes ; mas 
em palavras; que a n6s na6 nos cons
ta, que elle os recebesse em obras, 
por nao degenerar da essencia de Por
!uguez benemerito. Em fim , o·Xerife 
MuJey Abdala ficou taa corrido do 
destroço das suas armas tidas por in
'Venci veis, que no resto do seu reina~ 
do nalSemprendeo outra acçaó mili .. 
tar, senao no anno de 157" , quando 
receou 'que a armada mandada prepa .. 
r.ar por EIRei D. Sebastiao se enca
minhava á reconquista de S:mta Cruz 
no Cabo de Gue, ou Aguer. Entao 
com grande numero de gente mandoll 

I elle fortificar 'a monr anha eminente á 
praça, que guarneceo com 400 ho
mens; mas morrendo dois annos de-+ 
pois ~ lhe succedeo seu filho o mal 

afor-
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afortunado MuIey Hamet ,que teve Era vulgo ( 
por successor a seu irmaó Mu1ey Ma~ 
luco, que depois nos campos de AI~ 
cacere descarregou sobre o::. Portugue-
zes golpe muito mais pezado , que 
este que Muley Hamet acaba de levar 
nos de Mazagaô. 

C AP I T U L P VI. 

Dd-st: conta dos OJJicios do Embaixa
dor D. AI7Jarode Castro na Cor

te de Roma, e das disposições 
da Rainha para renunciar o 

g07Jerno do Reino 

C om igual satisfaçaô das duas Cor
tes de Roma, e de Lisboa havia aca
bado o tempo' da sua Embaixada Lou
rençoPil'es de Tavora , do qual eu dei 
já larga noticia, e com a inesma mu
tua complacencia foi nomeado para 
lhe succeder D. Alvaro de Castro, 
que havia tres anDOS residia com o 
mesmo caracter na Corte de Paris. 
Como EIRei por justos motivos naâ 
~e tinha utilisado 'da grara do su~si-

dlO 
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~r.a \'ulg. dio de cincoenta mil cruzados impos'; . 
to por cinco annos nas rendas EccIe
siasticas ; graça , que ainda cons.eguí
ra Lourenço Pires de Tavora: em lu
gar deIla se mandou pedir agora por 
D. Alvaro de Castro a conccssaÔ' pa
ra EIRei ter o Padroado dos Mostei
ros do Reino ; outra graça que foi 
concedida debaixo de algumas condi
çóes, entre cllas a de se naó dar uso 
á do suhsidio Ecclesiastico. Naó se 
necessitando tempo para mudarem de 
figura os negocios das Cortes, na(i ob
stante esta clausula , a de Lisboa en
tendeo, que devia renovar as instan-' 
cias pelo referido subsidio, ou fosse 
em razaiS das despezas :lcabadas de 
fazer na defensa de Mazagaó, ou pe
Jas que hia a fazer no apresto de nu
ma Armada para vir ao Algarve ata
cal' outra de Turcos" que alem com-. 
metter atrevimentos nas suas costas, 
tinha cativado com a sua galé ao va
leroso Capüaó Pedro Paulo, que no 
sitio de Mazagaó tanto se distingui
ra., . 

Escreveq EIRei ao Papa propon .. 
_ d~ 
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do estes'" e outros justos motivos" B.~vu,1. 
que o levava6 forçado a pedir arena.,. 
vaçaó, da graça. Tanto elIes, comoa 
acceitaçaó, com que já estava em Ro-
ma D. Alvaro de Castro, sem diffe .. 
rença da de Lourenço Pires de Tavo-
ra , sendo a semelhança das eJualida .. 
des a attractivo de igual benevolencia; 
obrigáraó o Papa a conceder quanto se 
lhe rogava , confessarido as.; obriga~ 
çóes antigas, de que a Sede Aposto ... 
lica era devedora aos Reis de Portugal, 
o seu zelo pela Fé, de 'que ella ti· 
nha as melhores provas; de que todas. 
as partes do mundo eraó testemunhas. 
D. Alvaro ouvidos os elogios, e rec~ 
bida a palavra da concessaó do sub .. 
sidio , que foi confirmada no anno se-
guinte de 1563 por huma BulIa; em 
nome delRei agradeceo ao Pontifice a 
graça com termos tali expressivos, e 
significantes , que o deixou completa-' 
mente satisfeito. Mas já chama as 
nossas attençóes, a inquietaçaó do es-
pirita da Rainha inexoravel aos ro-
gos, que lhe faziaó para na6 largar 
a Regencia QO Reino até ao tempo 

, del .. , 
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Era vu}g:: iletRei rumprir vinte annas , como 
seu Avô dcixára determiilado , no que 
eHa resoluta naóqui·t; convir. 

Inquieto, como digo, o espirito 
desta Princeza, que com tanta gloria 
Militar, Politka , e Christã do Es
tado . o regia depois da morte de seu 
Esposo , sem lhe. deix:1r conhecer a 
falta, mais que na saudade: eIla blo .. 
qucada pelas intrigas da Corte já flu .. 
etuante; ella combatida de estimulos 
1l0VOS sobre os passados; ella desejo ... · 
5a de se retirar a tempo, que o decó .. 
ro se naó sinta; para socegar o in~ 
teríor; para empregar só em Deos os 
cuidados dos ultimos annos da vida; 
para ser imitadora generosa de seu ir .. 
111aÓ o Imperador Carlos V. abando .. 
!lando o visível, a pompa d6 seculo, 
e buscando oamavel socego , ou do 
Claustro, ou do retiro: eIla convoca 
a Corres os Tres Estados do Reino 
para fazer com solemnidade a renuncia 
da Regencia da Monarquia. 

Em huma das salas dos Paços da 
Ribeil'a se ajuntou a Assemblea Au
gusta presentes EIRei D. Sebastiaó , o 

ln-
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Infante Cardeal D. H~nrique,. o Se- Era \'u!, •• 
Ilhor D. Duarte, os Duques de Bra- . 
gança , e Aveiro, os Tres Estados na 
ordem costum~da em acções seme" 
1 hantes, sendo o dia. 13 de Dezembro 
dl.!ste anno de 1562. Tanto que o Con
gresso illustre, e luminoso se pôz em 
silencio, fizeraó a abertura deUe cont 
duas Recitações eloquentes,que attrahi~ 
Tao a attençaõ de todos, ambas diri~ 
gidas a EIRei, pelo Estado Ecclesias-, 
rico o Doutor Antonio Pinheiro ,e 
pelo Corpo da Nobreza o Doutor Es
tevaõ Preto, Procurador da Cidade 
de Lisboa, e Desembargador da Ca:1l 
sa da Supplicaçaó. Acabadas as Ora ... 
~óes , os Tres Estados offerecêraó a 
EIRei Memorias para o despacho dos 
seus respectivos requerimentos : pOl~ 
parte do Estado Ecclesiastico os Bis-. 
pos do Porto , e do Algarve: pe. 
la da Nobreza o Conde da Casta~ 
Ilheira , D. DiogO' de'. Castro , D. 
Garcia de Castro, Feraaó da Silvei~ 
ra , D. Joa6 de Castello-Branco , e 
D. Joaó Mascarenhas: pela do Po..; 
TO Martim Alfonso de Sousa, bei-

jan-
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Era:vuJg~ jando todos: estes Procuradores a mal) 
a EIRei. 
.' Depois deste acto, SimaóGuedes ~ 
V édor da Rainha Regente, entregou " 
ao Douror Antonio Pinheiro hum pa-
pel , que elta mesma' havia firmado 
no dia oito do precedente mez de 
-Outubro ,requerendo o Msse em voz 
alta, e intelligivel aos Tres Estados 
congregados. Continha este papel as 
causas justas:, qúe com muita violen-
cia haviaõ obrigado á Rainha aac-
ceitar aRegencia, que ElRei seu ma-
rido lhe encaríoegára. Expnnhá os mo-
tivos , porque já a quizera demmir, 
eo naõ effejruára com segunda vio-
lencia , por condescender com os fo--

gos dos Prelados, e dos Povos , fa
zendo-Ihes na condescendencia hum sa-
cri6cio duro da vontade. Repetia a ( 
altura a que hav iaõ chegado os seus tra
balhos, que lhe rinhaõ diminuido as 
forças para sO~ortar' o peso do Go-
'\'erno de huma Monarqll1a taó vasta, 
como já havia ponderado ao Cardeal 
Infante. Fazia memoria dos seus an-
nos avançado~, que olhamlo-os como 

~ 
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os ultimos da vida, . os' queria éonsa-' RI"A'Y\lJg. 
grar só ao· serviço de Deos., corno 
>6nico negocio de toda a ereatura ra-' 
cional. Ultimamente, determinada Te-' 
nunciava a Regeneia, e.reconhecia no 
Cardeal Infante as virtudes neccssa-
rias para fazer feliz a menoridade deI-· • ' 
Rei seu neto, a vantagem dos seus.· 
Povos, e corrigir com' eHas os seus: 
defeitos, que reconhecia inseparaveis' 
da imbecillidade do seu sexo : ôeere .. , 
lando o termo de dez di~ para se fa~ 
~er peIos; Estados a aeeeitaç!ó' da re ... 
Buneia, e.a:nomeaçaódo Regente. f) 

A repuraçao, o creditor;, ores"; 
peito, . que.,.a R-ainha ,B.I'! Cathari .. 
Ra tinha . merecido aos" Povos pe" 
las suas acçlSes: grandes. i sublimes; 
beroicas fizeral> , que esta proposta fos .. 
se ouvida' eOID:hum desagraClo ,e cooí .. 
mo~aó ,umversaes .. Bem se conheeiaó 
as causas oêc~ltas '1 donde ell~ nascia: 
todos quemiaó' rémedialla ; mas nill~ 
!uem tinha.· forças para' a~ poderden. 
-rotar. Passáraó os de~ dias; eín rogog', 
em inst,auci.as, em suppliOlS " ' piuA 
9ue: a Rainha revogasse a resoluy.aas 

, pr~ 
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Era ,·ulg. primeira. O Cardeal Infante represen
tou bem, que os seus sentimentos eraó 
os mesmos dos Tres Estados. A Rai
nha o ouvio. ElIa se firmou na SUéL 

determinaçao com a constancÍa de hum 
Promonrorio, menos ~ensivel a todos· 

• os rogos, que á conservaçao do De .. 
córo da Magestade, e da Pessoa. En
lao o Cardeal ,ponderando os pr(jui
zos, que se seguiriaÓ! ao Reino se el- '
le nao tornasse sobre si (antes com 
apparencia , que realidade) o pezo 
do Governo, eIle acceitou a Regen", 
cia até EIRei cumprir a idade de qua .. 
torze annos. 
. No dia 23 de Dezembro, que era 
o ultimo dos dez decretados pela Rai
pha , foi lavrado o Instrumento dá 
elei~aó , que os Tres Estados faziaiS 
do Cardeal para Regente. Depois fal- ( 
lati Lourenço Pires de Tavora , e pro .. 
pôz em publico varias regu~mentos di. 
gnos de observancia , que 6e fizeralS 
~ttendjvejs por serem arbitrios sauda,,:, 
~e!s d~dos por hum Fidalgo de gran-
.de nome, cheio de probidade, de vi ..... 
ludes, de ·cxperiencias , de amor ela 

Pa~ 
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Patria. Este Fidalgo todo ab:mdonl- E,a"vulg. 
do ao partido do Cardeal I nas compe
tendas, que elle tinha com a Rainha, 
sugeridas pelo Triumvirato , que niri .. 
guem podia romper: quando foi esta
belecido o Conselho de Estado em 
queelle fez a primeira figura, entre-
gou por escrito- ao mesmo Cardeal ou-
tras instrucções particulares naó me-

'nos saudaveis , que.aspublicas. A 
Rainha instada para continuar na crea-
53Ó do Rei seu neto " quiz rn0srrar 
nesta parte,. que sabia ~eder , naó s() 
quando lhe conv inha;. mas qllando~ 
Soberani3? a Magestade, o Decóro se 
naódeixavaó ultrajar. Das cáusas que 
a movêr·a6 ás suas rew!oções, deo el .. 
la parte a seu sobrinho Filippe II., li 
Princeza D. Joanna , m:U .dei Rei D~ 
Sebastia6;' e deixando os negocios se .. 
-eulares nas:maos dos homens ,que ha~ 
l"ia6 abandonado o seculo , eUa es~ 
quedda do seculo , toda' se entregou 
a Deos. " . 

CA-
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C A,P,lT U L O VII •. 

COllcluem-se os successoJ da. InditJ " 
- lIeste 01l1l() de 1567" e:J:C dá ' 

principio oos de 1563-

E m quanto em Portugal,' e e'm Ma-' 
zagaõ succediilo estes casos nocaveis " 
que acabo de referir , nos .. negocios 
da lndia naó havia mais perturbaçaó, 
que a fomentapa pelo Principe Raju " 
filho de Madune Pandar na Ilha de 
CeiJaó. Nós temos visto as vezes, que 
Madime se embaraçou comnosco, am~ 
bicioso do dominio de.todaa Ilha por 
meio da derrota de seu mesttlo irmaa 
() Rei de Cota nosso alliado. -Com es., 
te' designio .nunca clle levantava maa 
da guerra , já contra Colpltlbo·, já: 
c:ontra Cota, aonde residia' ,01 Rei Pe
fia Pandar. Elle fez Capitaó General 
dos exerdt0S ~ seu filho.o Prwdpe Rà
ju, que com idéas de granue. solda~ 
do, bateo successivamente a Affonso 
Pereira de la Cerda, e a D. Jorge de 
Menezes o Bacocll~ J ijois Oífiçiaes in-

• J ~ ue. 
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trepidas cre:ldos nos perigos da India; Erl',uJ:. 
comO nós deixamos referido. Agora 
governava Colu Inbo o Caphao Bal~ 
thazar Guedes de Sousa , que tinh:t 
de guarniçaó soldados pobres, e hu~ 
mildes da Beira, Minho) e Traz 08 

Montes; mas entre ell~s a seu irmao 
Gonçalo Guedes, a Nuno Pereira de 
la Cerda , a Simaó d~ Mello Soares, 
a Gaspar Guterres de Vascotlcellos, 
e a outros Fidalgos , aos quaes nao 
fazia estranheza o semblante da guer-

Raju fazendo sorprezas ja em Co .. 
ta ) já em Columbo , resolveo sitiar 
com formalidade esta ultima Forcale~ 
'za com exercito numeroso de mais de 
30~ooo homens. Á v ista deste sicio~ 
em que os poucos Portuguezes, qu~ 
o defendêrao , obdraó milagres de 
valor, nós naó deixaremos de dizer, 
que eIles enraó se instruÍra6 na natu· 
reza do crime de fautorisar os inte
resses dos pedidos por qualquer pre
teXto que seja; que e!les conhecêraQ 
por experiencia o perigo originado pe
la faltéJ dehl1m panicula!' alubiciosa 

: X'OM. Xv. N sem 
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lr.a vulg. sem remorsos da conciencia, nem sen
timentos da honra, bem capaz de mee
ter a toda a Naçaó em dias criticas. 
Víraó enraó os Portuguezes a ruina ro
tai de hum Rei seu amigo, e alliado: 
v iraó~se a si nos termos de ser lança
dos de toda a Ilha de Ceilaó pelo po
der do mesmo Principe pedido, que 
clles haviaó obsequiado, tomado o 
seu partido , e serv ido como naõ de
vêraó. Em fim , Raju continuou o cer
co de Columbo c:>m vigor; mas ou 
fosse por conceber novas idéas , ou 
por se enfadar entaó da nossa resis
teneia ; elle levantou o campo; (reco-
1heo-se a Ceita vaca , e entcndêraó er-: 
radamente os Porruguezes, que Raju 
se retirava de todo. 

O seu designio verdadeiro foi re
forçar-se, e cahir como hum raio so
bre Cot:l , reduzilla a cinzas, e vol
tar com o mesmo impero sobre Co
lumbo, que destruída Cota, llaó po
deria resistir. Balthazar Guedes de 
Sousa, com esta noticia , entregou o 
govemo de Columbo a seu irmaõ Gon
~alo Guedes, c ,om a gente, que pô-

de 
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de escusar soccorreo a Cota. Sitiados Erl yulg. 
() Rei, t! este bravo Offieia!, ambos 
,ompedra6 sobre qual havia obrar 
mais eleganOres gentilezas na defensa 
da praça. Elles sllStemára6 choques 
horrendos: com fortuna igual derro-
tavaó os homen!', fa1.iaó retroceder os 
Elefantes; mas sendo muitas as for-
ças contrarias, pqucas as suas, a por-
fia de Raju sem descanço , elles che-
gáraõ aos ultimos~pertos. So~be dei .. 
Ies o Governadol' de Manar DIOgO de 
MeUo Coutinho, que foi cnta6 ore
demptor do Rei de Cota , o conser-
vador do nosso domíl1io em Ceilaõ , 
o instrumento de naó ficar na Ilha aba-
tida a reputaçaõ das nossas armas. 
o Elle partio sem demora para Co
lumbo com Pedro Juzllrte Tiça6, 
Gaspar Pereira em alguns navios de 
soccorro, e teve a fortuna de se ajun
tar com mais fete guarnecidos de boa 
gente, que de Cochim trazia ó Capi
taó Antonio da Costa Trava~os. O!Jan
do Raju fazia os ultimos esforços; 
quando os sitiados excediaó nos seult 
()s possiveis da humanidade , fcito$ 

N ii liuns 

( 
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huns espectaculos da admiraçao da' 
gentes; mas sem esperança de soccor
ro já reduzidos á ultima extremidade: 
aqut'lIes dois Chefes trazidos por im
pulso superior, para que se naó arran
casse pela raiz a arvore da Fé planta
da em Ceilaó, elles desembarcavaó em 
Columbo , e marchavaó com 400 ho
mens em soccorro de Cota. O pelJue
no ruido desta marcha se representou 
taó estrondoso ao Raju , que sem que
rer vêr a face ao perigo , levantou o 
campo, e se retirou a Ceita vaca , dei
xando sepultados no de Cota mais 
de dois mil dos seus melhores sol". 
dados. . 

Ainda que os ultimos destes sue
cessos fossem acontecidos no anno de 
.1563, para naó cortar o fio delles con
cluimos neste lugar a sua narraçaó, 
e nos voltamos ao Reino, aonde con
Jinuaremos no principio do mesmo an
no o que se seguio ao acto de Cor .. 
tes, em que a Rainha D. Catharin3. 
renunciou a Regencia. 

Depois della dar parte da sua re .. 
$oluçaQ ao Rei de Castella, e á Prin~ 

ce ... 
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i:eza D.]oanna., ordenou· a D. Alvaro Era vuJ,.~ 
de· Castro, Embaixador em Roma , 
fizesse da sua; parte o mesmo· ao Papa 
Pio IV. que se recebeo admirado a no-
ticia ,. mais o commoveo o impulso da 
magnanimidade da Rainha, que en-
tendeo dev ia recompensar enviando-
lhe pelo mesmo Embaixador a Rosa 
de ouro, que segundo o costume, 
benzêra na quarta Dominga da (lga-
resma. .Parece que este Pontifice pe-
netrou os motivos occultos, que a 
:Rainha teve para a renuncia, talvez 
lembrando-se dos esforços, que., e 
por quem foraó mettidos em obra na 
sua·. Corte o anno de I561 para se con-
ceder ao Cardeal Infante a Bulia de 
Legado II loure com poderes raó vul-
-gares, como os de qualquer dos.Nun-
cios ordinarios : talvez fazendo me-
moria . das indecencias da proposta pa-
rã a outra Buna da Concessaó do sub-
sidio' EcclesiaSlico dos 50,1)000 cruza-
dos, em que faliamos , representand0 
a Portugal no estado da penuria , quan:' 
do"as Naçóes o entendiaó no apogêo 
daopulencia: talvez-advenindo nos fins 

a 
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Era vulg. a que se encaminhava a idéa, de que 
em Portugal fosse illimirada , geral, 
e indisrincta a acceitaçaó do Conci
lio Tridentino , quando algumas das 
Cortes da Europa, ainda que sub .. 
mettidas, como deviaó , para receber 
as Decis6es do mesmo Concilio res
pectivas ao espiritual; em quanto ao 
temporal ellas queriaó examinar, e 
resolver seelle podia, ou naó ser ob .. 
jecto proprio das decisões da Igreja: 
ponto delicado., que no Concilio an
terior de Constancia deo assumpto aos 
protestos, que fizeraó os Embaixado
res delRei D. Joaó I. 

Como quer que isto fosse, n6s va .. 
mos a dizer, que retirada a Rainha da 
inquietaçaó dos negocios para o soce
go do seu quarro , o Cardeal lofan .. 
te entendeo , que eotrava a governar 
o Reino , quando a vontade propria 
naó era sua. Os bons Portuguezes , já 
agoniados pela pouca estabilidade da 
sltccessaó no trono , em nome dOI 
Tres Estados do Reino entrár:tl> a 
persuadir a este Principe a iodispensa .. 
veI necessidade de se ajustar o casa ... 

men· 
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mento ,dei Rei. ElIes lembráraó a Prin- Era vulg. ; 
ceza de' França Margarida, terceira 
irmã do Rei Carlos IX., que queriaó 
viesse logo ser educada nos costumes 
de Portugal. Mas huma, materia tal) 
importante , na troxida6, e irresolu-
saó natural, ou infiuida no Cardeal, 
ella lhe fez tao pouca especie , que 
com omissa o indesculpavel deixou per-
der a conjuntura mais interessante ao 
estado actual da Monarquia. Como es-' 
ta era o theatro, em que os validos 
representavaó todas as figuras, a Rai-
nha dos Romanos D. Maria de Aus ... 
tria, mulher de Maximiliano II. , com 
a noticia do casamento de Fr.ança fal-
lado em Portugal, eUa i nteressa a S. 
Francisco de Borja , entaiS Geral da" 
Companhia, par.1 o divertir.. -

O empenho,da Rainha com o San
to era, para que o J,>apa , honl'ador. 
extremoso de Lourenço Pire~ de Ta
vora inteiro partidario do Cardeal In
fante , se interessasse com elle para 
persuadir ao mesmo Cardeal preferis ... 
se ao casamento de França o de sua 
filha D. Isabel de Ausrria. O Santo 

Bor-
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Er" vulg. BOija J e Lourenço Pires der:ló cum~. 
primento bem cabal á satisfàçaódos 
seus empenhos. O primeiro em Roma 
com o Papa , o segundo em Lisboa ) 
com o Cardeal ,nada .deixáraó dê 
metter em obra para ficarem satisfei-i. 
tos os desejos da Rainha dos Roma~ 
nos. Mas entaó sendo maior a perple; 
:xidade do Cardeal mettido entre Fran .. 
ça, e Austria , elle meditava, discor-
ria, parava sem se saber determinar,. 
ou sem o deixarem resolver. Com se
melhante ,indifferencaera tratado hum 
negocio deste caracter, perdido o tem,,: 
po em ponderar de ambas as panes, 
já os inoonvenientes, já,as vantagens, 
naó chegando' o instante precioso, em, 
que as vantagens abraçadas, e os i no!: 
convenientes derrotados, ficasse o es ... 
pirite. em liberdade para tomar huma 
resoluçaà effe~tiva.. " , 
, Em quanto se retardava esta fe., 
licidade, que por desgraça de Parcu. 
gal , nunca o chegou a ser; elle es~ 
timavacomo tal a fundaçaó do CaI"!' 
legio,' de S. Paulo da Universidade de. 
Çoimbra , donde ,cem sahido engenhos. 

bd-
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bf"iIhantes , que iI1ustrára6 a Patria; Era wlg. 
E1Rei D. Joa6 III. lhe havi:l dado 
principio, atégora sem forma, sendo 
ainda :1 residencia dos ColIegiaes n() 
Mosteiro de Santa Cruz: communi .. 
caçaó secular , que invertendo a or .. 
dem , e o socego da regular, deo oe· 
casiaó a se completar o edificio do. 
Collegio junto ao mesmo. Convento, 
aonde existio do anno ,de 15'44 até o 
de 1559. An~e~, deste:anno já o mes:-
mo Rei havia Jundaqo ,novo Colle-
gib no ,sirio, em que agora existe; 
que he im.mediato ao P,llacio Real, 
aonde no tempo delRei D. Diniz esti-
lfefaÓ a& Escolas Geraes', na situaçaó. 
mais eminente da Cidade com a agra~ 
daveI vist~ das aguas do Mondego, 
edo campo,' que.eIlas b~nhaó. O an-
no passado lhe augmentou as rendas 
o Infante Cardeal, e nesre já gover-
nando o Reino, oràeno.u , q ue a 2 de 
Maio entraSsem os Collegiaes no no-
vo CoI1egio , como foi execu cada COIll 
grande pom pa. 

No seguinte mez, e dia 25' de Ju·. 
Ilho descarr~~ou. a maQ. de Deos bUl1l 

goL-
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Era vulg: 1 d . d· J b . go pe a sua ln Jgna~ao ~o re os mo-
I·adores da Ilha de S. Miguel com al
teraçaó, e effeitos notaveis na ordem 
da natureza; mas effeitos , e altera
c;aó , que dizem respeito á ira supe
rior, que vem do alto. Tremeo a ter
ra com mais violencia nas VilIds prin
cipaes da Ilha com poucos intc!rval
los do dia 2.S' até 2.8. Neste peJas nove 
horas da noite rebentou no alto do 
monte Faya6 do Meirinho hum vo
mito como infernal , que fez ferver 
Jium lago visinho, querem huma le
goa de circunferencia. Delle sahia fu
mo horrendo, pedras monstruosas, que 
depois de girarem pelos ares , co
bdaó os campos. O terror dos raios, 
o estampido dos trovóes, que acom
panhavaó a concussaó da terra, 3 na .. 
da do que podemos perceber eral> com.;. 
paraveis. O cume da montanha foi vis
to abrir-se em cinco roturas, que exha
lavaó outras tantas columnas de fogo 
ateadas nas materias sulfureas, e betu
minosas , que aUi escondia o centro 
da [erra , ou as gargantas do Infer
no. Qgando estes incendios - vorazec 

de--



DE PORTVGAL, LIV. LN. 201 
àevastava6 os campos, as nuvens de Era vulg •. 
pedra pomes feita em cinza, que el-
les vaporan6, escondia6 as luzes do 
Firmamento, cobríraó os recintos de 
sete Freguezias ; aonde cahiaó tudo 
desbaratavaó , tudo consumiaó , os 
homens andavaó como pasmados, COI1-

templando-se sepulrados antes de mor-
t06. " . 

O estrago, e os movimentos que 
se noravaó nos brutos, augmentavaó 
a consternaçaó das gentes. Infiniros , 
perecêraó ; muitos cegos, e tontos do 
fogo, e fumo, andavaó errantes em 
busca do abrigo,- que na6 encontra-
vaó, até se precipitarem no mar. O. 
de natureza ferozes vinhaó meigos, c 
domesticas buscar o azilo das casas, 
e das Igrcj~s. Da Villa da Ribeira 
Grande mal se deixavaó vêr os ves-
tigios. O Convento das Relibiosas d~ 
Santa Clara padeceo ruina lamentaveJ, 
"e eJlas faraó obrigadas a recolher-se aG 
da Cidade de Ponte Delgada , pade-
cendo na jornada grandes trabalhos, 
e perigos maiores por baixo da inun· 
da~aó da cinza) que cegava humas ; 

e 
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Era ,"uIg. e sepultava a todas. Depois' de quatrll 
dias rebentou outro vomito no pico 
chamado do Sapateiro, que lançou im:
Olensa quantidade de pedrl\s negras 
de grandeza notavel , e logo hum rio 
de fogo empolado em ondas , que 
correndo largos espaços pela face da 
terra a deixava calva, deserta, arida, 
o embriaó deforme, ou a ~ua p1"Ímei .. 
ineira imagem antes de ouvü· a voz 
da rola , que a mandou germinar; 
pro.:luzir ,. apparecer a Primavera. 

Naó cabem nas expressóes as mOi
te~, :lS ruinas, os clamores, as peni ... 
tencias, o estado triste a que se via6 
reduzidos os miseraveis moradores da 
Ilha , sem· consolaçaó, sem' refugio , 
.como se o eeo. de bronze estivesse ino. 
exoravel ás suas sapplicas. Sensi velo. 
mente se percebeo, que os espiritos 
das tormentas com permissaó de Deo! 
andavaó derramados pela Ilha ; por ... 
rque estando o Vigario da Freguezia 
da ·Achada com todo o seu povo den
tro da Igreja, fóra deUa se ouvio hum 
grande ruido de' gente, que com fu
fi:! batia ás porcas. Perguntando. o 

Vl-
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Vigario quem era, vozes tumultuarias Era vulg. 
'lhe respondêraó serem os seus Fre-
gllezes. O Vigario , que tinha a [0-

dos comsigo no Templo, com o es-
pirito inflammado clamou, que eraó 
os Demonios , e proferindo sobre el-
les com fé viva o Santo Nome do Se-
nhor , com alaridos espantosos foraó 
precipitar-se no mar. Este he o debu-
xo bem grosseiro, e mui diminuto do 
golpe, que sobre a Ilha de S. Miguel 
descarregou aquella maó poderosa , 
que dispondo tudo suavemente, ago· 
ra parece a queria tocar forte do fim 
até ao fim. 

C A P I T U L O VIII. 

Trotoõ-se olltros stlt'cessos no Reinu; 
e na Indlo este onno de 1;63. 

A inda continuava o Concilio de 
Trento, que teve termo feliz a 4 de 
Dezembro deste anno contra as inten
çóes politicas de França, que inten.;. 
tava prolongallo com '0 pretexto, de 
9ue e\le se devia mudar para alguma 

Jo. das 
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Era vulgo .das Cidades de Alemanha; deixando 
livre a cleiçaó em Vormes , Bade ,Spi
ré! , ou ConstancÍa. Tanto era o em
penJlO do Rei de França nesta mudan
ça ) que naó só ameaçou o Concilio 
C?0l a resolu~aó , de que naó manda
na a clJe "Os seus.Theologos ; mas que 
faria celebrar ourro Nacional no seu 
Reino. EIRei D. Sebastiaó sensível 
aos danos , que em tempos [ao ca
lamitosos rcsulrariaõ á Chrisrandade, 
se a mudança !oe fizesse, e se o Con
cilio Nacional se celebrasse ; mando~ 
logo as ordens mais precisas ao Em
baixador Fernao Martins Mascaranhas 
para que em seu nome representasse 
ao Papa, que por pretexto algum con
sentisse nos projectos do Rei de Fran
Ga , fosse para a mudança do lugar do 
Ct>ncilio Geral, ou para a convocaça6 
do Particular, exppndo as razoes de 
descollveniencia sobre ambos os in
lento!!. 

Naó satisfeito com esta primei
ra demonstraca6 do seu zelo, EIRei 
flomeou a D. "Joaó Mascarenhas, so
:brillllO do diro Embaixador, para ir 

- á 
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á- Corte do Imperador Fernando 1., e Era vul,. 
com o pretexto de lhe dar os para-
bens da eleicaó do seu filho Maximi-
liano em Rei dos Romanos, exp6r-
lhe as jusras causas , que o deviaô 
obrigar a oppôr.se á determinaçaó do 
B:ei de França , ~e que s~ podiaó ori .. 
glOar consequenclas permclosas, que 
tlHe devia impedir, como Principe taô 
interessado nas vantagens da Igreja. O 
EmbaIxador, sendo tratado com agra-
dos excessivos , conseguio tudo do 
Imperador na forma das intenções do 
Rei seu Amo, e na Cidade de Tren-
to , como dissemos, se consummou o 
Concilio. Depois delle faraó a Roma 
o nosso Arcebispo de B~aga, os Bis"; 
pos , e Theologos Portuguczes, que 
recebêraó do Papa Pio IV. honras ex
traordinarias, e fallando-lhes da pes-
soa delRei , disse: Qye naó se adlni-
rava de ser elle na justiça taó inteiro, 
no zelo da Fé fervoroso: que isso lhe 
provinha de ser Rei Portuguez. 

~ando no Reino se traravaó com 
reputa~aó estes , e outros negocios, o 
Conde 40 RedQodo, Viso-Rei da 111-

dia" 
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iravu)g. dia" determinava ir com huma pode.; 
rosa armada contra o Achem: expe
diçaó, para que elle havia convidado 
a D. Francisco Deça, Governador de, 
Malaca, como fica dito. A chegada 
ao mesmo tempo de tres náqs de Por
tugal , de que era Com mandante Do' 
Jorge de Sousa, que trazia ás suas or
dens aos Capitães Diogo Lopes de Li
ma, e Vasco Louren~o de Barbudo, 
quando pareceo , que promovel"ia a 
empreza , ella a divertio. Ainda estas 
náos estavaó surtas com parte da car
ga, sobre'w'indo hum temporal grosso 
meueo no fundo o Galeaó S. Filippe , 
que deixando enftLaquecida a frota, que 
llavia voltar ao Reino, obrigou o Con
de Viso-Rei a mudar de idéas, a D. 
Francisco Deça a perdeI' as despezas 
feitas na armada de Malaca, com que 
sahio a esperallo sem fructo. 

Ajuntou-se a esta infelicidade a in
quieraçaó do Mabbar, que naó noS' 
dava socego. Nós acabamos de ouvir 
a paz solemne , que o Gamorim ajus
rou com o Conde Viso-Rei. Naó ob
stante QS, juramentos " (IS, piratas de 

< • Ca ... 
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Calecut rompiaó O nosso commercio, Era vu'ai 
e alguns dos seus paraos dera6 caça a 
hum· soccorro , gue o Viso-Rei man .. 
dava a Cananor. Elle se gueixou desta 
contravençaó ao Ciamorim , gue sem 
perturbaçaõ da fleugma lhe mandou 
dizer, como eIle naó era responsavel 
aos excessos, gue podiaó commetter 
alguns dos seus vassallos , que eIle 
Viso-Rei podia prender, e casrigar. 
Pouco satisfeito da resposta, Q Viso~ 
Rei avisado , de que oitenta fuscas 
do Màlabar se dispunhaó a partir pa-
ra Cambaia com passaportes Portu-
guezes, ordenou a Domingos de Mes-
quita ai fosse gueimar. Este Chefe as 
esperou na altura de Carapataó; e fa- . 
7.endo preza nas que primeiro iaó 
l'ass;lndo , em poucos dias tomou vin-
te e quatro. Recebida a gente no seu 
bordo, mettia as fustas no fundo. De-
pois o Mesquita inexoravel aos ra-. 
gos dos misera veis , a alguns manda-
'\Ia cortar as cabeças I a outros enfcr .. 
caBos nas 'Vergas , a muitos cozeHos 
nas vélas) e tirar com elles ao mar.-

Esta cr~eldade horrorosa á syavi-
, TOM. Xv. . O d~ 
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Era \'u]g. dacle do Christianismo , feita diante 
dos olhos dos moradores de Cananor, 
renovou nas suas lembranças o espe
ctaculo atroz algum dia executado por 
Goncalo Vaz de Goes ; mas este veio 

. a te; depois consequencias mais fu
nestas. ~eixou-se o <:;amorim ao Vi. 
50-Rei do tratamento impio , que aca
bavaó de receber os seus vassallos , e 
ouvio huma resposta como echo das 
vozes, que eIle antes profedra. Foi
lhe dito , que o Viso-Rei da India 
naó approvava as acçóes dos seus sub"" 
ditos desobedientes) e que eIle çamo .. 
rim se podesse os prendesse, e casti
gasse. Como as cousas se puzeraó nes
ta figura, foi preciso suspender a ex
pedi~aó contra o Achem, e preparar 
húma armada, que o Viso-Rei entre
gou a D. Francisco MascarenhaE -para 
reprimir os insultos dos piratas do Ma~ 
Jabar. Dos navios desta armada ficou 
em Goa o do Capitaó Jeronymo Dias 
de Menezes para ir conduzindo a va .. 
riós portos as náos , que tinhaó de to-
mar carga para o Reino. . 
. Passando por BatecaIa, Jeronymo 

. . . Dias 
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Dias foi atacado por tres paraas de Era vulg~ 
Malabares. A sua tripulaçaó era de 
lJuarenta soldados escolhidos , entre 
elles o bravo Gaspar Carvalho , ho-
mem de estatura ordinaria ; mas na 
figura taó medonho, como gentil no 
-valor. A vista dos inimigos disse elle 
ao Capitaó, que os Mal;tbares vinhaó 
investillos na intelligencia , que eraó 
mercadores: que ao parao mais avan-
çádo puzesse a proa, e o ferrasse pa-
ra terem menos inimigos, quando os 
outros paraos viessem ás maos. Assim 
se executou com rapidez , sendo o 
Carvalho armado de espada, e rodeI-
la o primeiro, que entrou dentro. A 
poucos golpes degoUou dez barbaros : 
os mais levados da coxia até ao mas-
tro , huns se arrojáraó ao mar , ou-
tros ficáiaõ jarretados , e já a este 
tempo soccorrido por alguns compa .. 
nheiros, o Cas'valho em instantes con-
segue gloriosa vicroria , compra para a 
sua reputaçaó eternidades de fama. Qi 
MaTabares enfurecidos com a derrota, 
picados da injuria , cites abordaó o 
nosso navio ,baldeaIS-se den,cro , lIt 

O ii. "a~ 
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~,a ,ui,. travaó furiosos hum choque de opi-
o .. mao. . 

. Gaspar Carvalho neste apertado 
lance de tamos contra raó poucos , 
com a voz, e co~ o exemplo) obran
do proezas espantosas, para os ca
maradas era conforto) para os inimi
gos terror. Jetonymo Dias de Mene
zes) já Capiraó mandando, já soldado 
combatendo, teve grande pane no 
triunfo com a gloria de naó perder 
hum homem , quando os Malabares 
no convez lhe deixáraó 60 mortos ~ 
no mar muitos afogado~ , e os paraos 
com os poucos que restáraó , encon
tráraô a salvaçaó na fugida. Entrou. 
Jeronymo Dias em Barecala para cu
rar os feridos, yue eraô todos os seul 
soldados) e aqui encontrou os navios 
da sua conserva, e com quatro da ar
mada de D. Francisco Mascarenhas ~ 
chegou ao mesmo tempo ao porto Ma
..noel de Saldanha, que ia de guarda 
aos .navios destinados para Goa) le. 
;vando rendidos dois dos Malaba
res. 

Este. anno foi muito: vantajoso pa~ 
. . Ja 

. I 
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1'a os progressos da Religiaó no Orien- Era vulg. ' 
te. O Príncipe herdeiro do Reino dos . 
Papuas, e Imperio de Bengay , vindo 
nelle a Ternate, e ouvindo exp6r a 
formosura das doutrinas do Evange:. 
lho' igualmente admiraveis para for .. 
marem o homem bom, e o bom ci-
.dadaó , elle abraçou ,: e permaneceo 
constante no Chris.tianismo. Aeyro, 
Rei de Ternlte Mahomerano de pro-
nssaó , quiz , e naó p6de impedir 
esta felicidade do Gentilismo do Rei-
no dos Papuas.. Com igual dissimu-
laçaÕ teve intentos semelhantes para 
embaraçar a 'viagem do Padre D10gO 
de Magalháes , que ia por Missio .. 
nario pedido pelos moradores das 
Ilhas dos Celebes. Nellas foi fecun" 
da a colheita da semente da palavra 
Divina. ElIa atrrahio os dois Reis 
mai~ pode~osos daquellas RegiÕes, e 
forao o das mesmas Ilhas , que es~ 
tava em Manàdó, e o da Ilha de 
Sia6, que cone da Linha para o Nor-
te entre Manadó ,e Mindanao. Se· 
guíra6 o exemplo' dos seus Monarcas 
todos os Grandes, os homens do po .. 

yQ 
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Ir .. ,pJ,. vo mais illuminados , e no pequeno 
espa~o de duas semanas foraó vistos 
em tantas terras .arrazados os altares 
da superstiçaó , adorado Oeos , e 
conhecido Redemptor o Crucificado. 
A mesma ventura tiveraó os morado
res da Ilha de Bolaó , aonde reinav:l 
hum filho do Rei >de Manadó , se 
,gora felizes pela regeneraçaó da gra
~a , depois naó menos ditosos pela 
penitencia firme , com que expiárao 
a apostasia , em que ·os abysmára, 
ou o temor dos Mouros , ou a· fra
<)ueza da carne. 
, Tambem na Cidade do Nome 
de Deo.s na Ilha de Macao ,. adjacen
te de Canta o Provincia da China, es
tavaó promptos oito Missionarios, 
dois para entrarem neste Imperio , 
e os seis para passarem ao do J a.
]>a6. EIRei resoluto em remunerar 
a Diogo Pereira os danos , que em 
Malaca lhe causou D. Alvaro de Arai
de, quando com o caracter de Em
baixa.dor de Portugal ia levar á Chi .. 
na ao Santo X avier; agora ordenou ao 
Conde Vilio-Rei , que o mandasse 

ex-
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exercitar as fun~óes daquclle· minisre .. Erll vulg. 
rio na Corte de Pekim. Elle mandou 
de Goa em hum galea6 3 Gil de Goes, 
que era cunhado de Diogo Pereira, 
entaó Governador de Macao) para es-
te fazer a viagem da China, e o Goes 
(:) substituir no governo. Nada teve ef-
feito, e ficou suspensa a Embaixada, 
e viagem dos Missionarios , na6 só 
porque Diogo Pereira repugnou lar-
gar Macao; mas porque os' Manda-
rins nao quizerao consentir, que em 
seu lugar entrasse na China GIl de 
Goes como Embaixador sem o trem 
}l'lmposo, com que se devéra apresen-

. tar na face do Monarca mais magni-
nco do Universo, qual era o seu So
berano. 
. Ma$ a perda que entaó tiveraó os· 
legocios da Fé noJapa6, e na China, 
tUa foi recuperada pelos suores do Pa
d:e Cosme de Torres no Reino de-., 
01'1ura. Tanto se deixou penetrar da' 
sub~imidade dos ,nossos Mysterios o 
seu l.ei Xiumi tanda, que se fez Chris
ta6, e tomou o nome de Barlholomeo. 
SeguÍa-o muita Nobreza, e povo, que 

pau-
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Era ruI,. pouco depois com o seu Principe s~' 
portáraó os grandes trabalhos origina
dos pela perseguiçaó dos Regedores de 
Omura, pela que contra o Rei Bar
tholomeo fulminou seu mesmo pai: 
perseguiçaó , de que Deos se quiz ser- . 
vir para provar a firmeza da Fé destes 
seus Eleitos, que querendo viver pia
mente em Jesu Christo naó podiaó dei
xar de padecer pel·se8uições. O Prin
cip e , triunfante depoIs dos seus ad ver
sarios , rêstituido á Corte em paz, 
constante na pureza da doutrina, que 
abraçára , para marcar, ou a devisa da 
sua Cllristandade, ou o signal do soc
corro Divino, que o salvára das mão$ 
da angustia; elle trazia debuxado em 
ambos os hombros o Nome adora
vel do Redemptor , e 'sobre o peito 
llUlTÍa Cruz, qu':! se com a !lua igno
rancia abatêra a sabedoria do mundo I 

agora com a sua fraqueza lhe atcrráDt 
a arrogancia dos seus inimigos •. 

LI-



~ ~Jk Yr~ ~.~ ~~ ~~ ~ 
xxxzxxx~xxx~xx~ 

LIVRO LV. 

Da Historia Moderna de Portugal. 

CAPITULO I. 

Principiaó os successos da lndia no a~ 
no de 1'564 com a mor.te do Vtso- . 

Rei Conde do Redondo. 

P are;e que a impiedade 'acábada de Frll v",~. 
executar por Dorningos de Mesquita 1564 
sobre os navegantes da Costa do Ma-
labar , ultima acçaô. do Conde Viso-
Rei, que eu deixo referida; ella, so-
bre ser em si atroz, origem de nova 
guerra com os nossos aa)tigos alliados 
de Cananor: como foi vingança bus-
cada com as armas, rotas as medidas 
justas, que impedem os prejuizos fei-
tos ás causas pubJiças ; o Viso-Rei 
Conde do Redondo naó tirou della 
conseql1encias, e De03 sabe se a per- . 
da da sua vida pouco depois foi' a pe .. 

na, ' 
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Era vulg. na, naó só de acceitar a ofFerta , que 
lhe fez o Mesquita de obrar trrano 
na expediçaó, mas de lhe deixar im
punidd a crueldade. Morreo arrebata
damente o Conde' a 19 de Fevereiro 
d~ste anno. Como pelas suas grandes 
qualidades de todos era amado, a sua 
falta foi geralmente sentida. Poucas 
aeçoes reprova veis descobrio nelle a 
fraqueza da humanidade, e o seu go
verno teria muito de feliz, se fosse 
mais dilatado. Abertas as vias da sue
ce5saó , e ausente D. Antao de Noro
nha , que vinha nomeado na primei
ra , na segunda se achou eleito D. 
Joaó de Mendoça, que viera de go-
'Ve~l1ar Malaca, e estava presente. I 

Acabava o nosso Chefe de tomar 
posse do governo , quando os Em- I 
baixadores do Çamorim. reireravaó as ,( 
jnstancias para se lhe dal' satisfaçaó , 
do que Domingos de Mesquita obrá-
ra nos seus mares no meio da paz, 
roubando fazendas preciosas, degol
lando, e arrojando ao mar homens vi-
vos amortalhados , que haviao co-
berto as praia~ em numero de dois 

. mil. 
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anil. O Governador lhes deo a mes- Era vulg. 
ma r~sposta já repetida pelo Viso-Rei; 
mas pelos naó azedar muito, teve ao 
Mesquita prezo em quanto eIles csti-
veraó em Goa. Elles mo!tráraó algu-
nla satisfa~aõ desta politica, que naó 
emendêraõ, e se descobrio na !lua par-
tida, ,menos com a soltura do Mes-
'luita logo depois della , que ccrn os 
grandes premios, e louyores, que re
muneráraõ como façanha gentil huma 
atrocidade abominave1. Em CananOl' 
foi ella causa da corrtmoçaó das gentes 
exci~àda por huma Moura poderosa, 
<]ue encontrando o cadaver de seu ma-
rido em hum dos embrulhos, que O 

Mesquita fizera lançar ás ond!ls; cor- ~ 
rendo as ruas de Cananor desgrenha-
da, comas máos na cabeça, fallan-
do mais com os solucos, e com os 
Eymptomas da raiva, que com os dis-
cursos interrompidos pelos ais, e pe-. 
las Jagrimas: ella moveo toda a Ci-
dade já bem disposta a entrar nas de
monstrações do seu justo resentimen-
10. 

Todo o mundo, occupado de bu-. 
ma 
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gra vulgo ma especie" de furor lymphatiCo , seguia' 
esta ,Dama imitando os seus transpor
tes até ao Pal:lcio do Rei , pedindo 
justiça. Como os clamores faraó bem 
ouvidos por estar o Rei já ligado com 
Ade Rajao para a vingança, huma 
multidaô posta em armas corre de tro
pel á Fortaleza. Naó lhe podendo for
çar as paliçadas, ella desafoga a co
lera fazendo em cinza mais de trinta 
navios, que estavaó debaixo do ca
nhaó da praça : primeiro, effeito da 
grande acçaó 'do Mesquita, que os 
nossos Escritores mais serias reves
tem do car;acter de generosa, como se 
os seus elogios fossem bastantes para 
lhe occultar a enormidade. ElIa fez 
odioso o nome Portuguez em todo o 
Malabar, que se conjurou para o ex
terminar dos sellS continentes, como 
nós vamos a vêr nos sustos de D. Payo 
de Noronha, Governador da Fortale.:. 
za de Can.anor, que· pedio ao da In~ 
dia o soC'core~se prompto para rebater 
a tempestade , que o a'meaçava. D~ 
Joaó de Mendoça despedio logo com 
cinco. navios a' André de Sousa, que 

já 
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já achou a Fortaleza sitiada por Ade Era "fUI,. 
Rajao com 11Um grande Exercito •..... 

Esta era a situaçaó dos negocias no 
mez de Setembro , quando chegou 
com o caracter de Viso-Rei" D. An
taó de Noronha, que dois annos an .. 
tes havia partido da· lndia para Por .. 
tugal, e agora vinha succeder ao Con .. 
de do Redondo , que achou morto. 
D. Joaó de Mendoça lhe entregou o 
governo, que occupou poucos mezes. 
Qutros consideraveis teve elle na ln· 
dia, que o podiaó enriquecer ; mas 
sahio delIa pobre. Esta só circunstan .. 
cia em taes tempos faz o seu ele
gio. " 
. Com o credito b:m estabelecido 
na" Asia , D. Antaó de Noronha de. 
terminou avanc:;aUo depois de Viso
Rei em emprezas de mais estrondo. 
Elle applicou os primeiros cuidados 
ao perigo. de Cananor, que mandou 
soccorrel' de novo por D. Antonio de 
Noronha, que havia governar as tro-. 
"as de terra, e por Gonsalo Pere'lra 
Marramaque, que ia "encarregadoldo 
~ommaDdo das do mar, sendo Capi-

tã~ 
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.Era vuJ~ raes da poderosa armada, em que 5a"': 

biraõ de Goa os Fidalgos da primei .. 
ra disrinçaÕ da lndia, á qual na alm
ra dosIlheos de Angediva se incor
porou a que até enraó mandava D. 
Francisco Mascarenhas, que a entre
gou a G()nçalo Pereira: soccorro na 
qualidade, e no numero, que se naó 
obrigou os inimigos a levanrarem o 
sitio, elle os constrangeo a conduzir-se 
mais reportados. Os dois Chefes de 
mar, e terra ainda o faziaõ mais res
peitlivel ; Gonçalo Pereira Marrarna .. 
que pelo seu grande valor, D. Anto
nio de Noronha pelas suas acções obra .. 
das na India , especialmente em Or~ 
tnUZ, aonde fora Governador duas ve-
zes. . 

Deixando a narraçaó dos sueces. 
sos do sitio de Cananor para o anno de 
1565 a que percencem, nó presente de 
que tratamos sa6 dignos das atten~ões 
da Historia os. progressos da Fe no 
Oriente. ElIa havia propagado admi
l"3velmente em todos os contornos de 
Goa ,. e pelo Reino de Cochim do 

·tempo do Vifo-Rei D. Constantino de 
Bra-

I 

( 
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'Bragança atégora. No~ lugares dos Pá .. Era m,. 
godes do Iodostaó se via6 edificados ' 
Templos consagrados ao Deos verda-
deiro , os seus moradores livres das· 
superstiçóes ridiculas do Gentilismo, 
e em Baçaim extincta pelo zelo do Pa- . 
dre Christovaó da Costa a expiaçaG 
torpe, e o lugar destinado para eIla 
pela cega barbaridade. O Rei de Siau , 
'1ue o anno passado recebêra o baptis .. 
mo em Manadó, neste promulgot! 
Leis em beneficio da Christandade, 
q!Je professava ; e porque os vassal-
los tumultuáraó, elIe quiz antes per· 
del' os Estados, que abandonar a Fé, 
salvandoase em Ternate até serenar a 
tormenta. " 

Incomparavelmente maior que es:" 
ta foi a perseguiçaó fomentada por 
Aeyr~ontra os Christâgs de Amboi. 
no , e a do Rei da Java Maior, que 
com armas poderosas entregues a set! 
filho o Principe Babu inte,otou exter .. 
minar o Nome de Jesu Christo de [0-

do o Archipelago das Malucas. Por 
)1Uma ·parte a furiosa tormenta, que 
mandou o eeo sobre a armada doa 

bar- . 
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Frúulg. barbaros, que tragou a maior quanti.< 
dade dos seus navios ; por outra o 
valor de Antonio Paes , que o Conde 
do· Redondo mandou com tres náos 
em soccorro dos vexados, fizcraó abor- . 
tar os designios da impiedade , resei· 
tuindo aos opprimidos Christaos a res
piraçaó já quasi suffocada. Os impios 
porem , CJue naó podéra6 prevalecer 
com a for~a, mettêl'a6 em obra as as
tucias com tanta dexteridade, que se 
insinuáraó na correspondencia de An
tonio Paes , e offerecendo-Ihe refres
cos , em hum pomo recheado de ve
neno, deleitavel ao gosto, e aprasi
vel á vista , lhe propináraó a mor
te. 

Com a falta deste Chefe elles re
cobráraó os alentos, e sitiáraó o lugar 
de Ative ; mas a tempo que chegavatS 
a Rocanive tres náos de Mercadores 
Portuguezes, que tomando agora o of
ficio de soldados , I depois de ganha
rem huma gloriosa victoria, obrigá
raó os b:trbaros a levantar o campo. 
No Japa6 na6 era menor a persegui
çaõ , nem menos gloriosas as vanta-

gen~ 
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gens dos Chrisrãos. Depois da 'prjm~i- Era vulg:, 
Fa, que padeceo O Rçí Bartholome~' 
de Omura , nós. O deix3QlQS em pa~ 
restituído 30 .seu Reino. Agora o Rei' 
de' Firando , .e outros RegulQs; pode,,: 
rosos lhe movêl"aó segunda, . marchan-. 
60 com huma grande arolada , que 
pÔz . a gente .. elll .terra para o ir atacar 
na· sua mesma Corte. O Rei BanJlO-. 
Jomeo , levando na ~uaff'ente o Es-
tandarte da Cn.lz ~muitoinferior em 
forças os esperou no caminho, e fa~ 
!lendo os ,inimigos. em postas, ·recon .. 
quistou tres fortalezas, chave~ do,se,.. 
Reino, .com tanta rapidez, -que as~ 
soml--l"ou -todas as Regióesdós seus 
(:ontornos. . . .. 

Oestrondó da conquista , e· da . 
·v icroria foi a .. causa do Rei de Ari~ 
ma , irmétó dç Bartholorn.eo., .recobrar 
o s~u Reino, e de se:rnosrrar, aínda 
-que Gentio, propugnador ,da Fé Ca~ 
thoJica , permittindo .ads seus vassal~ 
~os· q livre ,exercido delIa , levantan
~o Templos.nos seus Dominios, e ap'" 
pondo-se ,com c.oragem a seu p~i 1,(anr 
:gadano , que por causa ~ellap~rs~ 
-_ TOM. Xv.' P , guia 
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Fia "uI:. guia ambos os irmãos. Na grande Cor .. 
te de Meaco , vencidos os estratage
mas dos Bonzos pelo zelo ardente do 
Padre Gaspar Villela ; reduzidos por 
toque superior da graça os dois pri .. 
meiros sabios do Imperio , nos vas
tos-campos dojapa6 se foi descobrin
do muita seara, os Operarios poucos, 
necessirados os Fieis a pedirem ao Se .. 
nhor da seara , que mandasse mais 
Obreiros ao seucótmpo. Semelhantes 
forao as vantagens de Firando , na6 
só por hum effeito do ardor Aposto
lico do Padre Cosme de Torres, que 
assistia em hum dos portos do Reino 
de Arima; mas pela feliz chegada. a 
Firando de D. Pedro de Almeida. 
que feito' hum Apostolo do Evange
lho, trouxe á sua de voçao ao barba
to Gonrnador Jacata , antes perse
guidor do"Padre Gaspar Villela, que 
expulsou de Firando ;' agora recepror 
benevolo"de Padre Luiz de Froes , fau .. 
tor piedoso do Christianismo , que 
-desde enlat) , , e por' annos longos fl~ 
Teceo , oe com producç6es admira veia' 
00 Japa6 ~ 08' iel.1S gr-iOI pUlOS ,p 

. ,mgr~ 
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morti6cados lançados á terra, rnultipli- Era vulgo 
c:ára6 muitos centos por hum no celleil'o -
da Casa do Senhor. 

C A P I T U L O II. 
Principia a narrafaó dos SlIcceUfJS d. 

Reino neste anno de- 1564. -

C orno o Cardeal Infante D. Hen .. : 
pique governava só -a Monarquia de 
Portugal sem outra dependencia ,- que' 
a dos homens, aos quaes elle havia 
submettido a vontade, e que abusa-va6 
da sua brandura: elle pelos seus con~ 
selhos acceitou agora co:n condiçÕes' 
injuriosas á: mesma Monarquia o sub~ 
sidio Ecclesiasrico de 50 mil cruzados
por cinco ~nnos : graça, que -disse
mos conseguíra. do Papa o Embaixa-' 
elor Lourenço Pires de Tavora, de .. , 
p6is ratificada ao seu' successor D. AI..: 
Ya·ro de Castro: gtaça, em que se in-' 
timava a EIRei ,que o dinheiro da 
subsidio se hav ia empregar em eutra 
armada, . difH:reme daquella, que elle 
já pagava, e que se chamaria arma
da E,c;l~siasrica ,roda dependente dã 

li> ii :V0ll~ 
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ErplIlg. vontade do Papa para se servir da sua, 
força contra quacsquer inimigos da. 
Igreja, que bem lhe parecesse: gra
çacom o, contrapezo, de, que a mes
ma armada só á nossa custa seria obri
gada. a. defender os Estados do Papa 
contra toda a qualidade de inv3$0res , 
e que nella se havia sempre arvorar~ 
a sua bandeira juntamente com a IlOs~' 
~a: graca em fim, para que haviaó es
colher lançadO.res EIRd ,o Cardeal 
Infante, e o Clero.; que estes nO.mea-· 
riaó hulO Recebedor, que guardasse: 
o dinheiro para ser despendido. só no 
serviço da armada; que se houvessem: 
sobra~. de hum para outro. anno. , se 
dariaó cont!lS ii huma. pessoa deter~· 
minada pela Sede ApO.stolica jC que 
esta pessO.a rerict acçaó para .constran-. 
ger, a,o Rei, ao Cardeal, e aoClero,~ 
qQe naó r,ecusariaó O.bedecer, ao. que 
ella lhes determinasse respectiva á ap
plicaçaó dQ;subs;dio •. 

, Todos ~s bons, Portuguez(ls , que 
conheciaó)l inde,peodencia do, Reino. 
desde a sua origem, tiv,eraó pO.rin~ 
~oleraveis as ç:Qndi~óel3;da gra~~~que 

, i . . . O.s 



-os reduzia· ao estado' de sujeitos. No- EriC\'ul&,: 
·tava-se ,'que quando o Rei represen-
tava ao Papa, que na6 podia manter 
hum:l armada, elle o for~asse a su~ 
unr:ir segunda. A sujeiçaõ ás ~uas 01'-
dens para a mesma armada .na.vegar ne) 
.tempo, e aos 'lugares, que ~lle deter
minasse ,sem ser para as necessida:-
odes publicas, e commuas da Igreja , 
-'que a devia pedir ao Rei ,: isso se 
:olhava comohuma quimera. Dizia-
:Se , q ue se os Embaixadores, em Ro
maacceirára6' as 'Condições', com a in-
·tehçaõ ,: de, 'queno Reino sefalraria a 
~lla:s., tal pensamento era'hurna forja 
'de enganos "de ilIuslSes injuriosas ás 
-pessoas que as usassem," e áquellas 
:.cootra as quat8:se. mettessem em uso. 
-Mas sem 'elllba-rgo de todas -estas ,. e 
,Outras muitas' reflexóes dos bons. Por
-tug.uezes , o Cai:deal Infante neste se· 
-gundo :tnno' d.a sua' Regencia mandou, 
.que '3, Bulia se observasse ao pé da le
-trtl, extotlquindó à seu favor'o sabia 
1'areterrde,hum Ecclesiastico taó esti
-mQV.el , como era Joa5 Affonso de 
-~~.".,. :. 

Se 
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Dr, ,ulg. Se a BulIa tinba feiro em Porm-
gal hum grande roido, abora a accei. 
taçaó causou maior estrondo., já lemo 
-brando· a indecencia da pobreza' do 
.Reino, que se representára ao Papa-; 
já notando :o nenhum caso, que 'lje ' 
fazia das suas, condições injuriosas; 
já inferindo dellas, que a Curia de 
Roma naD ,fazia algum da CONe d.e 
PortugaL; • Já sentenciando por hum 
desprezo. feno . ao Governo o voto de 

.hum,homom: taó qualifica.do como Joaó 
Aftonso . de Béja , sugerido pelos in: • 
. teressados. Estas contemplaçócs dos 
'Cabidos do Rcino deraó occasiaó , a 
que eUesniutuamente .seeonsulcassem 
no quedeviaó obrar; e, depois dç pa
receresprudentes, mandára6 á Corte 
os seus PrOcuradores, que apresentá:
raó hum Arrezoado de; Convicçaó, 
feito pelo Doutor Christov.aô de Ma-

. tos, COIl) :t'anto de eloquencia, cotll9 
de verdade., N elle . m05tniraó~ ao Rei, 
que os CorposCapirulares. naó .eSf~ 
vaó, nem podiaó !er obrigados ap't' 
g3f semeJhante subsidio :: .. qu~ se.-bl
via necessidade de dinheiro, eIlas.pi{" 

ra 
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que a Bulla

ra evitarem altercações , offereciað vo . Era vulg.

Juntarios por tempo de dois annos 125

mil cruzados ; mas que desta concor

dia se lavrasse instrumento dito de

contracto como se executou com ef

feito. As intrigas , que antes , e de

pois se mettêraó em obra , nao forao

bastantes para deixar de se conhecer

, e as suas condições erað

indecentes , injuriosas, prejudiciaesás

regalías , e liberdade do Reino.

Tanta pobreza de Portugal repre.

sentada em Roma , ella se nao sentio

quando ElRei D. Sebastiao soccorreo

a seu tio Filippe II. de Castella neste

mesmo anno com duas armadas pode,

rosas ; huma para obrigar a Hazem ,

filho de Barba Roxa , que ameaçava

Oraó , a levantar o sitio de Mazalqui

vir ; a outra para o ajudar naconquise

ta do Penhao de los Velez. Nao che

gou a primeira a fulminar os barba

ros com as armas ; porque bastou a

noticia , de que ella navegava unida

com a de Hespanha , para Hazem le

vantar precipitadamente o sitio , dei

xando coberto de cadaveres, o campo ,

1
que
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Eia vulg. foi rheatro das gentileú:s de D;;Mar; 
tinho de Cordóva:, Governãdor de 
Mazal~úivir .. A segonda vah~ós nós 
vêr enipenhàda na recbnqüist:l do Pe" 
nha5, que no de 1508 iundára o Con:J 
de D .. Pedro Nav<trro entre as serras de 
Cantil, e Bab~ nacosra' de Barberia ; 
que depois foi -ganhado' por Mutey 
l\Imançor, conseguindo antes dar 
mort'e aleivo~a aO seubi-3vo Comma'fJ';' 
dame p. Jooó de V iHalobos , que oS 
Hespanhoes d't1as vézes intentaI"aó res
tQurar ','e na6 o pódéra6tónsegulri 
e quê agora o log,<a:Fi!ippe II. 'com Q' 

respeitável, sempte temido soccorro 
das 'arn;as 'P{)rtoguezas.-

Este poderoso Monarca: derernü .. 
na arrancar o Penhaó da màó dos 
Moul"E)s: prep-ara hüma armada-foÍ'l 
midavel, de que. 'nomeou GenétiàÍ 
3 D.~Garcia de. Tóledo , Duqué dt 
Ferriahdiha; e Viso-Rei de Catali.lnhà-~ 
t:orivida' para: esta' émpreza a 'verios 
Printipe~;,da Etíro~a ,'entre· elles'a 
Ellté'i D~ Sebasti-a6 , que selnpr-e :a~ 
biciosÓãâ 'exaltaçaõ ,'da Fé ,mat1dOll 
~ogo-';aplfestar. bUril:; galéaé de gràJide;. 
:,;:/ za 
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Ea exlTaordinaria , e ootrosnoze' ná"! Er.u.oJg.: 
vios " que faraó guarnecidos dáS me., 
lhores tropas ,. e por seu General .{{ 
Francisco: Barreto ,. Go~cnadorq~ 
linha sido dalndia ,beHa , ,e em Afri ... 
ça coín:credicos de soldado .entre Bt 
primeiros ·dO'se1l' tempo. Em. Cadiz, 
~{J enconfráraó: as armada!' , é. ,ajustá;.{ 
,aÓos. Chefes.,: que a de: Hespànha-
fosse para . Malaga ",emq4ant0' a·da: 
FortugaL chegava. a; Tarige[~bpara. r~ 
ceber.a· bordo zoo Isoldádõs ,aguerridos 
nas campànlias- 8eAJriéd;.:·,· : ::i 

'.' . Outra:;Y'e~:tinicLa8:.as·:ar.nudas' ,:ft 
'31 dê Agés!o sahira6: de Malaga,:é 
-deraó fundo' tl1es, lego3s dist:lnte dó 
Penha6 ;:que:Haz.em::;: Governador dQ 
-Argel, -J:iaviac(mfiado~Q valor, e dhl'! 
riplilla' ínintarderCara;:Musr.afá: , : Ab 
:càide·~<h'Pr3.ça,;da GQmcira.; ili',mQ~ 
radores da Gidade; deVelez ,·:qile:pci., 
1ÍleiI;o -; &scooÍ'Í1"aó:' snbre'Jls .oudas o 
'.appararo~sober.bo!, .. pFeOccupado~ ,dq 
"at.or i aba nd()w-Í rió' . oS'domicilios ,,'0. 
'bu9Cál'alS.óJrefugio dasmonta!1has~ PoSro 
"fada á.igeDte:~U1 [erra :" ~e·ctetermin()u, 
~ue aQte.t:.d:a emprend,oll ~ sitio 'dp. p.~ 

_ •• ; .1"' . . • nha6, 
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EràYlIJc~' nna6 , '0 'Exercito se apOderasse d. 
Cidade de los Velez desamparada. EI .. 

, le ·se moveo com, este designio for
mado emtres..corpos;o da v.anguar
da. coberto por D.Sancho de Leiva , 
D. Luiz Osoria, e Fr~ Joaó Egio f 

General de Malta " com as tropas da 
Religiaó' ,. e ,a.lnfanta~ia, de.Napoles; 
oda batalha, m:lndad~ p~r Francisco 

I Barreto,' que levava os Càhos , e gen
te de Portugal., 'de: Sici1ia:~~' de Lom
bardia , ,e de Ca'steUa; o 'da fetaguar· 
da ás ordens do, Conde: Anibíll de AI .. 
ternpg , 'COmp08to dos' Alemâes , e 
Italianos •. Com ponca resistencia dos 
iJÍimigo~ nO ca1T!PO , a Cidade foi en .. 
Irada, e bem' guarnecidos os postos ., 
se·· deo principio ao sitio do Penhaó 
com comperencia ~el1erosa de tantas 
Naçóes illustres, Igualmente emulas 
do' valor '" am hiciosas da gloria. . 

; D. Garcia ,de' Toledo.', . depois de 
plantadas as baterias , quiz usar. de 
t:lcnnenda' cóm 'Os Mouros,: maooan
-co:":lh.es· prometrer a lw-crrdade., e as' 
tvi~as-'se entreg:\ssem a' praça~ O Gu
'\l-Crnador : rf~poodeo . arrogante. par,a 

~;" . '. . de~ 
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'!depois -fazer mais vil a :infamia- da wa E,filIUr,;;: 
fugida. Laborou sem ÍntermÍssaó oJo~ 
·go com tdespanro dos sitiados, qu~ 
..sem esperar os avances , pela parte do 
.mar foraó descendo a buscar os moa .. 
'teso O seu GoV'ernadw', lhes seguio os 
~vestigjos , e sem perda dos Christaos 
~ooquistáraó o Penhaó. ,Depois o mes!:, 
mo pejo da sua covardia·trouxe muito 
tos Esquadróes de Mouros a travar 
escaramuças. ~té á hora da'embJrque 
do exercito i mas sempre derrotados 
'com perda ,nalS quizeraó dar aos seLiS 
.confrarios óccasióes de mais vantagens. 
·Hespanha fez alta estimaçló d~sta con-
.quista, e Filippe II. Jaó grande da 
pessoa de Francisco Barreto pelQ mo-
do com que nella se conduzio, ~ 

·lhe mándóQ Q ,seu R~trat'fl; .acampA
-nhado de hUlna hoorad.3. CarrOl, elll 
,que lhe dizia : Qg.e o bomsuccessp 
-doPenhaó elle o attribuia mais á fo~ 
· tuna de tal Chefe, que. á sua mesma 
· potencia: que. sempr.e a"im o espe, • 
. rára, depQis. qu.e.$pub.e, ,qtJC. D. Gar!", 
:cia de Tpledo" ia· a~!):rnpanllajo. de 
· hlÍln General ta6 prudente:. qu.~ lh'l 

.~ , ao ... ra-
w • 
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E,á vul,~~ agradecia <>. trabalho , 'q uc'ti vera· nO 

ilitio, e lhe .ficua em muita obriga,;. 
'ça6 :. que ao presente ~a6 discOl~ria 
como .lhe podesse remunerar huma pe
<fuena parre delle , senaó mandandO'
ihe o retrato da sua Pessoa. com huma 
cadea., para que com dIa o tivesse 
-prezo todos os dias da sua vida , prom-
.pto sempre a agradallo." , . 

C A P I T U L O '. III • 
• _ I ,,' • ) 

Em desagra.vrJ do meio JUCCÚ.ro sohre 
.; Maztlgaõ o Xerife Rei de Mãrrt>
-~ cos detérmina sitiar' a cidade de 
.;' 'Ia"ger.e:~ e se tr.a.taó I)IItros -suc-
. :":cessor..':' : ".~ . " 

~p ~ra"h~m" :e~piti~O . ~o~iriado pel~ 
;maximas .da sob~rha , . Os: metmos 8U(

'cessósinfaüstos ~ que () deviaó abater.', 
-elles· lhe: servem de estimu lo , qúe pi
~ue 'a arrogancia pata'obis;seexalrar. 
'Se eI! e· já ,tem' o solio'!da gloria co
-tliÓ . ~'oprio ,'resolve.se a .~tl.bir mais 
alto para roubál; o alheiO:', ;amda qtre 
depóis; c:iia~dase$i~eDdasJcom o irri .. , 
" ' pe~ 
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petO' 'do 'ràio. se occu pa '0' centm do ~Er4~foJg~ 
vilipendio, enraÕ naó cuide eIle tan ... 
to em sahir nos abys'mos da affronra 
para recuperar a reputaçaõ com acções 
de honra; mas em promover a vin-
gança .ainda a troco 'de novaS' vilezas .. , 
Tal era o frenesi arrogante ,: de' que se J 

deixou dominar o Xerife Muley Abda"· 
la, Rei de Marrocos', depois do des-
troço das suas a rmas sobre Mazagaó ,~ 
naõ bastando o' transcurso de dois an-
nos para se d~minuir a:chama da cole-' 
ra.; para desinflammar os desejos do· 
despique, naÓ" como'desaggravo brio-: 
so das injurias da.Corôa:; mas como: 
vingança vil do animo," que naõ pO-: 
dia ter socego em .' quanto nos altares: 
do furor barbaro naé immolassc' vi ... 
Climas de sangue.'. 
, Dominado destes. :tianspones' COI1": 
tra a Naçaõ Porrugueza , que eIle, e 
Óf; s'eusMaióreshavia'~' tantos ànnos 
olhavaá ColnO escandaló" :comohum~ 
injuriados' seus DCiminios: o Xerife 
ajunta'" hum exercito: formidavelpelo 
numero, muito mais pelo varor., pa
~'a descarregltr furiq~o.o;.golpe da.vin .. 

gan .. 
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Er,!:vuJg. gança contra a Cidade de Tangere~ . 
pobrados cuitiados trouxe esta noticia 
ao Governo de Portugal. TenHa-se o 
desmarcado poder do Senhor de tan
tvs Reinos : receava-se a perda da 
praça, .quasi sem fortificações , falta 
de tudo , mantida entre os inimigos 
mais pelo respeita. que pela força. 
Entendeo o Cardeal Infante , que só 
Lourenço- Pires de Tavora a poderia 
tirar dos cofres das suas dexteridades 
para sustentar na defensa de Tangere 
o, credito das nOS3as armas em Africa. 
lMn nome do seu Pupillo eIle o nomea 
General em Chefe daquella praça; mas 
Lourenço Pires , que entende a no-' 
meaçaõ hum pretexto maquinado para 
o apartarem da Corte, eIle se escusa 
com o de velho, e com outros bem· 
~idos pela delicadeza' da sua poli-
tica.·. . 
~ Mas fosse porque lhe persuadíra6 
a nomeaçaõ. sincera " e .. nec~ssaria ; 
fosse porque' se 'Ure' prometteo :,repa~ 
rar a . praçá , e. reforçar. a guarniça6 
com mil soldados' de "avalIo; fosse 
p<lrque elle mesmo .interp~·etou a re~ 

.. pu· 
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Ptlgnaneia. 'indec~rosa ao se.u credito :·Er.,.rl •. 
Lourenço Pires acceitotl o cargo, re-
soluto a sacrificar tudo pela gloria da 
Naçaó , e pelas vanragens da· Patda. 
Em buma armada, em que embarca-
va a melhor Nobreza offerecida para 
debaixo da disciplina de taó grande) 
Professor adquirir a glor ia com a des-; 
peza do sangue, e que foi guarnecida 
de soldados de e\ei~aó am6iciosos da 
guerra ; elle o sahio de Lisboa parai 
Tangere a IS' de Abril deste anno~ 
Deprelisa chegou a Roma a noticia dos 
motivos, Oe ·da nomeaçaó de Lourenço 
Pires , que ° na Curia . devêra tantas 
honras ao Pontífice PiolV. Este Che-
fe Supremo para' significar a EIRei o 
prazer., que causava no seu. espirito 
esta eleiçaó, escreveo ao mesmo Prio-
cipe huma Carta de tantas :lpprova+ 
çóes, quantos eraó os elogios em ou,. 
tra, que enviou de Roma ao eleieo 
Lourenço Pires- de Tavora. 

A chegada deste Fidalgo a Tpn
gere , animou a coragem assustada 
dos seus mor3dores, metteo ·em cons
terna~aó a. arrog311c.ia·· jactailFiosa dos ' 

. _,:4ou-
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EtÚulg. Mouros~ 'Desfez-se todóo :ipparató· 
preveni40 para o cerco, que naó teve-' 
effeito: mas o bravo Roho Benruda F 

que se dizia Senhor de A.rzila , de La
l'tlche, oe Alcacer Oltivir, e 'que era 
Governador da primeira destas pra9as~ 
mm dois mil c3vallos veio visitar Lou
renço Pires de Tavorá á vista de Tan-' 
gere para tirar as pro~as do seu va-; 
Jor , taó afamado, como a sua politi" 
ca. Os nossos foraó sobre el1es , e fa-: 
zendo muitos em postas ,_ naó tiveralS 
mais peroa,' que a de Jorge de Meu
doça ,. e a de Rodrigo RanelJo. Dó: 
Pedro da Cunha, quegovernav.aCeu:. 
ta ,. foi logo avizado do.que se pas
sava em' Tatlgere para estar preveni
do, e Lourenço Pires. levou. o resto 
do·, anno em fortificar a praça, ni\ó só 
para a pôr a cobertO': aos insulros dos 
Mouros ; mas para a fazer respeita
ve1 ao poder esp:mtosó do Xerife. • 

Pelos mesmos tempos succediaó em 
Portugal dois casos delicados , hum 
era a publicaçaó' do· Concilio Tride~ 
tino ,0 outro a,fugida do Senhor D~ 
Amonw'.plu"a-a. Corte,!ie CasteJl;~. Em.' 

.'~ quau~ 
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quanto ao primeiro, feita a publicaçlõ Era vulg; 
da BulIa a 7 de Setembro, em nome 
deI Rei mandou o Cardeal Regente, 
que todas as determinações decreta-
das no Concilio fossem recebidas. Pa-
ra isso escreveoaos Prelados do Rd-
'no, a todas as Conq uistas, e até ao 
Rei de Congo para o persuadir a imi-
t'l11o na mesma acceitaçaó, que glo.
ciosamente exaltava a Fé; que derro-
tava as forças á Heresia ; que fazia 
brilhante a refórma da Igreja. Tem-se 
notado, que na mesma geral, e illi-
mitada acceitaçaõ do Concilio, o Car-
deal fizera dependente u Reino, que 
Deos. havia creado livre, e soberano; 
~ue elle como Tutor, pelo prejuizo, 
que neHa causára ao seu Pupillo, obrá-
Ta huril acro da sua natureza nuIlo, 
·que tinha por consequencia romper, € 

.estragar a independencia da Magestade 
.de huma Monarquia. Mas o certo he, 
~ue nem o mesmo Rei D. Sebastiaõ de-
pois de maior, nem alguQ1 dos Monar .. 
cas illuminados, que se lhe seguíraó até 
hoje, sesentÍraó da acceitaçaó, nem. 

. zedamáraó anullidade daquelle acto: 
;. '10M. Xv. ~ Em 
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Era tulg. Em quanto, á fugida do Senhor D. 
Antonio, filho benemeriro do grande 
Infante D. Luiz, para a Corre de Cas
telta; se elle depois foi a vlctima da 
ambiçaó do seu Rei Filippe II., ago
ra, e quasi sempre o era do odio do 
Cardeal Regente para complemento 
da desgraça de Portugal. ElIe lhe ne-

,gou o Arcebispado de Evora , que D. 
Antonio pretendeo , com o fundamen. ' 
to, de que era indigno delle pela d is .. 
soluçaó dos seus costumes, e o provê6 
em D. Joaó de Mello , Bispo do Al
garve : affronta para hum Principe taó 
insoffrivel, que D. Antonio naó teve 
corlgem para soportar a injuria, nem 
para estar á face com o injuriante. EI
-lese retira para Castella , eexpôe 
a EIRei Filippeas causas motivas da 
sua deserçaó da Parria. Depois de ins
tancias reiteradas de ambas as Cortes, 
e ajustada entre eIlas a concordia , O. 
Anronio voltou para Portugal for~a .. 
do a seguir a vida Ecclesiastica , co
'mo se este preceito fosse já hum dos 
presagios da ruina do Reino. - '. 

·Q.9ando se tratava6estes negocio~ 
. a • 
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à Chdstandade lamentava asensivel Era vulg.' 
perda do Imperador fernando 1., ir-
ma6 do grande Carlos V. , que a 25 
de Julho passou a melhor vida cm pre-
mio do muito; que trabalhou' pela con
servaçaó da Fé Catholica no rempo ; 
em que elIa padecia na Europa a maior 
perseguiça6. EIRei mais que todos 
5ensivel nesta falta , mandou- logo a 
D. Jeronymo de Ataide , fiLho,do pri-
meiro Conde da Castanhcdra , que com 
o caracter de Embaixador: foSse dar 
O's pezames da sua parte acsua mâi a 
Princeza D. Joanna,. aos Reis de Cas-
teIIa , e depois passasse 'áCorre de 
Viena fazer 0$ ·mesmos offieios pela 
morte de tao grande pai ao Impera-
dor Maximiliano II. , seu filho. De~ 
pois lhe ordenou na Car·hedral de Lis .. 
boa Exequias sumptuosas, na6 sendo 
em nada inferior: aos' ornatos da pom~ 
pa o Elogio, que nellas recitou (, 
:rheologo insigne, e Orador famoso 
Diogo de Paiva de Andrade ,. que co • 

. moera Porruguez', bem póde ~er, 'que 
ass0'!lbrasse menos a Lisboa ,que a 
:frento) e aRoma. 
- '. . Qii Naó 
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Na6 tardou muito que EIRei nalS 
recebesse a remuneraçaõ destes obse
quios. em Flandres por maó da sua 
Governadora a Princeza D. Margari
da de Austria , em Alemanha pela 
do mesmo Imperddor Maximiliano. 
A ambos estes Principes se queixou 
EIRei, de que nos seus Estados se 
cunhava moeda com as Armas de POI~ 
tugal ,sendo consiàeraveI o detri
mento , que semelhante fabrica cau
sava aos interesses da sua Corôa. Im
mediatamente ouvio a queixa, a Ar
chiduqueza fez publicar em nome deI.; 
Rei de Hespanha hum mandamento I 

severo, defendendo', prohibindo com 
penas graves , que pessoa alguma fi
zesse ., ou contrafizesse nas terras da 
lua jurisdicça6 moedas semelhantes á 
estampa , ou cunho do Serenissimo 
Rei de Portugal. Outro, tanto executou 
da sua parte o ImperadQr, conseguill-!' 
do a vigilancia do Governo com tan-
ta facilidade impedir , que a moeda 
contrafeita. fosse taó desinteressante a 
Portugal. .' . 
~ renovaçaó da guerra 40 Brasil 

he 
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fte o'ultimo dos successos, com que Era vul,. 
nós coroamos a Historia deste anno 
de 1;64. Já eu deixo referidas as vi-
ctorias , que Mem de Sá ganhou so-
bre Francezes teimosos, e sobre Ta-
moyos obstinados. Huns, e outros 
das reliquias dos seus estragos noS fi· 
~era6 agora huma nova guerra, ha
vendo-se outra vez fortificado no Rio 
de Janeiro sobre o penhasco inacces-
sive!, que chamaó o PlO de Assucar. 
O Governador Mem de Sá , que na6 
podia deixar de ter por indecoroso o 
restabelecimento dos inimigos ; en
carregou a seu sobrinho o valeroso 
Estacio de Sá a empreza. de os desalo-
jar , e os destruir em forma, que por 
buma vez desistissem dos intentos , 
que proseguiao tenazes. A lO de Ja-
neiro entrou este Chefe pela barra do 
Rio do mesmo nome com huma fro-
ta mais respeitavel peli qualidade da 
gente , que pelo numero dos vasos. 
Para na6 dar tempo aos contrarias de 
se refazerem, postou logo a gente em 
terra , e entrincheirou-se no mesm() 
penedo junto á. sua fortifkaçaó, co· 

mo 
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Eta vulgo mo lugar mais pl'oprio para os iilta~ 
ques. 

Logo se observou a resoluçaó do! 
Tamoyos , confiados na multidaó das 
suas canoas, audaciosos pela compa
nhia dos Francezes , e Estado de Sá, 
<jue na nO[avel desigualdade do nume
ro , nO[ou a grandeza dos perigos, 
emendeo que para entrarem nelles at'ou" 
tos , devia animar os seus soldados. 
O Chefe magnanimo lhes propôz : que 
e,lles eraó chegados ao fomo da 
Epoca feliz, em que haviao derrotar 
por mar, e terra a Naçaõ barbara, 
que nao se fartava de comer carne hu
mana, nem se lhe extinguia a sede de 
beber o :oeu sangue: que aquelle era 
o dia da redempçaó dos povos tyrani
sados por Francezes , e Tamoyos , que 
ajudados dos seus braços invenciveis 
já iao a levantar as cabeças: que de 
huma vez extinguissem. a gente feroz, 
<jue nao se distinguia das féras, nao 
obede,ia ás Leis insolente, despreza
va as nossas armas soberba, e que el
Ies por hu~a parte rodeados do mar, 
por outra atacados da multidaõ. ~o~ 

1m-
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inimigos , marchassem ao combate Era vulg •. 
loesolutos a vencer) ou a morrer, sem 
lhes restar meio entre a morte, e o 
triunfo. 

A l~!ima palavra do General foi o 
grito de guerra , que fez mover os 
Portuguezes com intrepidez ao com
bate, quando já os Francezes, e Ta-. 
moyos os buscavaó denodados. Os ho
risontes rerumbáraó com o ~cho de 
tantas vozes horrelldas ; a terra como 
que tremia á violencia dos golpes. 
Naó os pódem soffrer os inimigos; 
muitoll perdem a vida) outros fegem, 
os mais ficaó prisioneiros. Q.tJerem el
)es recobrar a perda em terra com ou
tra invasaó pelo mar, mas enconrraó 
destroço semelhante em 27 das suas 
canoas. Os Portuguezes se recolhem 
triunfantes ás rrincheiras ; e os barba
ros reforçando o poder com a deses
peraçaó, rornaó a :tpparecel' em maior 
numero enchendo 130 canoas, que rra
ziaõ na vanguarda tres náos de guerra 
Francezas empavezadas, e alterosas, 

_ no tremolar das flamulas, e galharde. 
tes,como celebrando a victoria antes dQ 
wnflicto. Sal-
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~ra vulg. Salta em terra a multidalS dos Am"e.; 
rica nos coberta pelos Cabos, e solda
dos Europeos com o designio de nos 
atacar dentro das nossas trincheiras. 
Nós tivemos esta audada por jnjuria , 
e sahindo a campo aberto, com va
lor incrivel ganhámos huma victoria 
completa. Os' inimigos , que escapá
ralS do destroço , reembarcáraó nas 
canoas para fugir, mostrando-se faça
nhosos os Francezes em lhes fazerem 
com as suas náos a retaguarda. Á vi
ctoria se seguio mandar destacamen
tos por todas as Aldêas, aonde a in
solencia foi castigada, a arrogancia sub
mettida ,já sem coragem a soberba 
para deixar de se sujeitar ás leis do. 
vencedor. Pouco depois coroámos a 
vantajosa campanha com a gentileza 
das tripulações de sete das nossas ca~ 
noas , que ~endo atacadas por seten
ta e quatro dos inimigos , rodeadas 
por todos os lados , chovendo sobre 
ellas diluvios de at'mas de arremeço , 
fustent:iralS a defensiva com alento ini
mitavel até á chegada de outras sete 
canoas de soccorco. Elltaó passámos a 

of~/ 
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offensores ta() indomaveis, que' tintas Era vulg. 
as aguas de sangue, coberto o mar de 
cadaveres, rendidas quatro canoas, as 
setenta para naÕ fazerem geral a cala
midade, nos largáraÕ com ignominia 
o campo da batalha. 

C A P I T U L O IV. 

Prosegtle-se IJ narrllfllo dos StlCCtJlOJ' 
de Tllngere no anno de 1565 ,e . 

principia a dos da [ndia no 
mesmo anno. 

O ccupado em reparar as fortifica';;' 
çÕes de Tangere deixámos nós aLou· 
renço Pire~ de Tavora , que já vamos 
a vêr desafiado pelo façanhoso Bentu .. 
da com nuinero igual de parte a parte; 
como se esta industria para lhe derro
tar o poder houvesse de vencer a dex
feridade, com que o Chefe prudente 
lhe destruia as maquinas sem effuiaQ 
do nosso sangue. Dois Judeos foraóo9 
Emissarios do recado, que o General 
ouvindo com a proposta da igualdade 
do numero , quan.do _ os Portugueze$ 

em 
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Era.yul~. C!m Afriea sempre vencêra6 os Móu~ 
rÓsem muitos. dobros: eIle naó po
dia deixar de o ter por falso, ou de 
o suppôr estratagema perfido para o f 

fazer cahir em alguma emboscada. Naó 
obstante esta reflexaõ , o General deo 
demonstrações de grande prazer , e 
para attestal' a certeza 'delle', env iOll 
livl'e a Benruda hum Mouro muito da 
$ua esrimaç:íõ, e com elle a Pedro Ve-
loso para ajustar com o Alcaide o dia, 
o lugar, e o numero da g~nte para a 
festa, a que o convidava: festa tanto 
do seu gosto) que pelo muiro que a 
desejava) punha duvida á'verdade do 
convire. 

Voltou o Veloso acompanhado de 
dois Mouros, que affirmáraõ aLou .. 
l'cnço Pires, como o recado dos Ju .. 
deos fora mandado por Bentuda , que 
com alvoroço igual esperava o fausto 
dia,que ainda naõ traziaõ marcado pelo 
seu Chefe. Passáraõ muitos; reiteráraó .. 
fle as instancias, e vista da pane de Ben .. 
tuda a falta do cumprimento das con
dições, o nosso General se firmou na 
idea do artificio , que em,aó descober .. 

to, 
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to, para elIe foi de tanta gloria, quan- Era ,ulg. 
to de ignominioso para o barbaro pre
sumido. Continuou este na jactancia, 
já com força descoberta , mandando 
vir de Féz grossos esquadróes para 
nos atacar em campo aberto; mas el-
les servíraó de outras tantas testemu-
nhas de nova affronta. O nosso Ge-
neral lhe apresenta batalha, que Ben-
tu da naó acceita: satisfaz a sua cora..., 
gem com se mostrar Iadraó nr:rurn() 
no saqueio de algumas horras , e por"'! 
que desta leve sorpreza lhe naó to-
mem contas, ao romper o dia se re-
colhe para Arzlla. . 

Como a seus tem pos nos era neces
sario bater o campo para commodida
de das forragens, que se necessitavaó 
na praça, Bentuda destacou a dois fi~ 
1 hos seus reconhecidos valerosos, pa
ra que na menor distancia que podes
sem das nossas atalaias se emboscas
sem com 400 cavalIos destinados a 
~orprender-nos em huma destas saídas. 
Entaó succedeo andarem no campo 
por huma parte o General, e por ou
tra o seu Adail Sebastiaó Gonçalve~ 

. . Pir· 
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Fra vut· Pitta: divisaó, que OS Mouros tivera~ 
por certeza constante da victoria, sa .. 
hindo com grandes vozes a atacar-nos 
rapidos, e briosos. Os dois pe<'luenos 
corpos fingiraó huma retirada de acce
leraça6 , até se unirem mais chegados 
ás nossas tranqueiras, e no sitio de 
Palmeirim fizeraó alto para observa
rem os movimentos dos Mouros, que 
coroáraó hum outeiro , onde se pos
tárao com vantagem. Ordenou o Ge
neral ao Adail , que com 40 cavallos 
marchasse a desalojallos , e começou 
a refrega logo vistosa, como de muito 
tempo desejada. 
. ~atro vezes rompêrao os nossos 
pelos Mouros até ao centro do es
Cjuadraó; mas como eraô muitos reco-
bravaó a fórma , e largo espaço nao . I 
se conheceo vantagem. A tempo que ( 
Lourenço Pires marchava a consum-
mar a v ictoria com o resto da gente, 
apparecêraó pelas faldas do outeiro 
outros 400 cavôllos , que vinhao re-
forçar oS seus camaradas. O bravo Ge .. 
ner'al talvez lembrado da batalha de 
Dio ) em que ao lado de D. JoaÕ de 

Cas-
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Castro vio a pouca impressaÕ, que fa. Era'vulg. 
zia neste grande Chefe o maior nu· 
mero de inim igos : sem alrerar a re-
solu~aõ primeira na face do caso n~ 
vo, elle carrega os barbaras com va-
lor , e fortuna iguaes aos daquelle me
moravel dia, em que elle tivera tan-
ta pane. Proezas estupendas obráraó 
menos de cem homens contra oitoceon.J 
tos., Depois do General, que nos seus 
annos avan~ados se mostroU'" soldado 
robusto, se distinguíraó valerosos.D .. 
Rodrigo, e Manoel de MeUo ,Simaó 
da Veig2 , e Luiz de Castilho. D. 
Francisco de Moura naô podendo ar .. 
rancar a lan~a, que cravára. no corpo 
de hum iDlmigo , tirou na espada ~ 
e a golpes para todos os lados fez pra.;; 
çano seu"centro para se :mover á von· 
tade. Nuno Furtado com . a memoria 
na fama sem Fe lembrar da vida, tan" 
to se entranhou com os barb"aros , 'j116' 
a deixaria nas suas maos, ~e lhe: na<1 
acudissem os camaradas ,. que consum~ 
máraó a victoria. Ella fez tanto es~ 
trondo em Portugal , que EIRei "a 
agradeceo a Lourepço Pires com as.ex .. 
presa6es mais 110nrO$as. Dei-
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Era,»J,. Deixando descançar este Fidalgo 
em T3ngere ; ainda que contra sua 
vontade , para no anno seguinre se 
€:oroar com os louros de outro triun
fo, vamos neste ouvir os estrondos 
da lndia, que já chamaó pelas nossas 
attencées. Nós vimos ao Viso-Rei D. 
Anra6 de Noronha na sua chegada a 
Goa mettido nos differemes embara
~os, que provinhaó da falta de vive~ 
%cs nesta Cidade, da guerra declara
da em Cananor, com o sitio da forta 4 

leza , dos s'occorros eH"ectivos , que 
necessitava m:mdar-Ihe ,- e de Outros 
negocias" que a cada passo m01'iaô 
as occurrencias do tempo. A todos 
acudio com prontidaó , e acordo a 
acüv idade do Viso-Rei. Para proves 
as necessidades de Goa, ordenou eIle 
a .Pedro da -Sylva de Menezes, que 
~om ,sete. navios discorresse pela cos· 
ta do Canará, e fosse segurando peóf 
Jos seus -portos as embarcações de 

, transporte,. que ha:viag- trazer a Goa 
ge manrrmeritos. Para reforçar a guar~ 
niçaó de Cananor', que já dissemos 
mandára soecorrer por D. ,Antonio de 

" '.' ,: '" " 'Nn!'(r 
fIÍ ".1 .. ' .... f • - w::: 
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Noronha , e para engrossar a armada Era vulg. 
de Gon~alo Pereira Marramaque nos 
seus mares; enviou com quatro ,na., 
vios a O.Paulo de Lima, ambos es-. 
tes Chefes felizes nlS occasióes, que: 
a Historia vai a referir. . .:/ 

Pedro da Si! v a de Menezes cor~ 
rendo os mares marcados no seI! Re1 
gimento.J pouco álem do rio de Bace
lor huma tormenta lhe separou a ar" /' 
mada. EUe voltou a Mangalor' em 
busc;,a de tres navios, que lhe falta.;; 
vaó, Il que ;reve o gosto .de encontl'ar. 
acompanhados de tresparaOl~ de Ma~ 
lavares ricos, e importantes, 'que el .. 
les haviaó abordado, e rendido. Com 
taó bella resulta da temivel' tempesta
de , já unida a esqua(\ra , 'e navegan. 
do avant~. o rioCanharoto pelo canal 
entre o Continente ,e :os llheoB'I ·eHa 
se enconrrou com o cossario Muri~ 
ja, que trazia desasete paraos guarne
cidos de" gr?nde numero de genre, 
aindamars..: respeita'vlll pelo valor, 
muito para temer por estimulada. Sem 
cntro prb~mJb pará" ii eJegancia dG 
'(:ombate, c~o:·g4leofa& j e.Q()is· p:Jóo 

raOi 
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Era "ulg. raos dos Malabares abordáraó afou': 

tos alguns dos nossos navios. Depois 
de bem servidos de fogo, e de gol
pes , a· sua coragem teve tanto de in
feliz ) que os paraos foraõ mettidos. 

. a pique, as galeotas ficáraó em nosso 
poder; com todos os Mouros mor
roo Murimuja , e o resto da frota á 
vista do primeiro destro~o, quiz com 
a fugida ev ~tar segundo. 

Os Portuguezes, sem mais pel'da ~ 
que a de tres homens, lhe faraó no 
alcance até a embocadura do rio de 
Pudepataõ , donde sal1Íraó em soc
corro dos opprlmidos tres paraos e 50 
almadias. A nossa artilharIa os fulmi
nou com tanto e.ffeito, que os inimi
gos tiveraó de voltar .com mais pressa. 
que a q1le .traziaó ; o estrago já sem 
differença entre o ~occorro , e os soc
co.rridos. Alem de cem) que elles dei
;x:áraó mortos· a ferro, de muitos afo
gados , de ·s~te. vasOs perdidos·, nós 
ennobrecemos a victoria co·m 'muitos 
despojos, entreelles. vinte peças de 
artilharia de brQn~e, .que u'quxemos 
• Goa .. : Q Viw.-:.Rei h01lra..dQl' . dos ho,. 

mens ). 
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&tenS; depoisl de.recebér,afbveLa Pe .. Er~ vuJg.~ 
doo cla Silva:, :dc'elogiar"o'seu. :valor, 
q.e: dar, louvolics aos soldadas I;, a todos 
fez. mercês, que sendo.. prontaf·, :e 
naiÕ ,rogadas,estiínulaó oS" espirhOi ,pa .. 
ta miüores emprez~s. ',; I':;. 

I ,D. ,Paulo de Lima, que ,éom:.aSi 
acçóes heroicasabradas na, lndi~ ,gra., 
vauo seu nome nós ponicos> ,d.o Tem
plo ,da Honra ,nayegava ,com os:se.us 
quatro, navios de .soccorro para Gan:h 
nof. Sobre ferro ria bahia de.Batecal! 
lá 1 -por entre os:crepuscuios da tarde 
eIle a v istou ,seis vélas, que se lhe r~ 
presemáraó p~taO!;de inimigo~·,e se.m 
clemora se fez: levar para~ OS~lUvesur. 
Boi: proporc~~a distancia. faraó :co~ 
nheeidos seis 'navios da csquadlla de 
Gonçalo pereira.M.arramaque, queas 
mandava, para cODduzirem:a D. Paulo 
coIli .segurança por niares taó infesta
dos dos Malahares. O Cabo qu.e os 
commandava '~'por se considerar com 
mai$ forças" entrou na militar ,aida~ 
de; de. que ,D. >Paulo lhe abatesse a 
banqeira. O generoso ~jdalgoteye-es;. 
.a: prete.nçaó .. pur' .huma lOl,ll\ur.a ,,;:e 
-;;rQM~ Xv. R naó 
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).;ta"vulg. nao fez caso deJIa. A arrogancia Por ... 
tugueza menos sensivel ~os danos do, 
commum , que 30 capricho pessoal" 
transportou de ,tal sorte -o Comman
dante, que virando de bordo, se fez 
na volta da paragem donde viera,. 
deixando .o. Paulo exposto ao perigo, 
em que logo o veremos. 

"- Já a relaxaçao da disciplina mili. 
tar na,lndia ua tanta, que estas , ~ 
outras· semelhantes liberdades corria6 
soltas· por impunidas. Desamparárao 
a D.Paulo huns poucos de camara .. 
das fioberbos; mas a fortuna JO á mai9 
o desampara na heroicidade as suas 
:rc~oes. Elle vai só em busca. de hum 
triunfo, que os estragos proprios fize"; 
rao ;mais famoso; busca huma victo
ria rara, de que nao deviao ser par" 
ticipantes . genios altivos. Com os seus 
quatro· navios foi navegando D. Pau .. 
lo de Lima . pelos mares de Batecalá , 
quando .se., lhe· ~e na frente o fam~ 
so pirata Canat311e com huma esqua .. 
d-ra muito superior em vélas, rgen. 
te) que vinha opprimida com o pezo 
óas~-iloNor~~ "ÂvistaH~ D • 

. 0" • • • "' . ~ .. ~au.-
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Páulo) e investill:u foi hUaJ; acto tao.' Erúilil,.l 
unido, que entre si naõ admittio meio. 
A primeira descarga da sua ardlharia 
embocada a carlUXO foi ta6forte, e 
t-aô ,rapida pelos convezes das náoS' 
inimigas I que'os corpos se viaó voar 
pelos ares em pedaços. Formoso:, e 
elegante combate se preparava, quan-
do CanataUe animado com a sua per-
da, seguido de mais dois· navios 
abordou pelos costados a galeora de, 
D. Paulo. ' 

Esperemoll hum pouco pelo suc .. ', 
cesso gentil deste valeroso Fidalgo.' 
Ao mesmo tempo faraó atacadol oom \ 
superioridade monstruosa os outros 
rres navios. Sobre o de Bento Caldei- , 
ril cahio tal diluvio de fogo, que em 
hum momento se fez em cinza com 
os seus bravos defensores. Os dois; 
que até entaó se defendiaó, cortada :t 
gente de temor, tomados em punho 
os remos, com covardia infame, 
quando deviaó em Goa apodrecer nal ... 
masmorras, estes ,homens andava6 pe ... ' , 
las ruas soltos dando noticia das mor ... 
tes desastradas r com que havia6 ac~ 

• " I 1\ ii ba-
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Eruulg, badO' Do. Paulo de Lima , Bento CaI-1 
deira' , e tantos estimaveis Portugue-' 
zes , todos esmagados debaixo do pc>-
20 da armada de Canatalle. Toda: 
Goa chorava D. Paulo mor.&o a tem-' 
po , que eIle se collocava simulacro 
vivo no templo da immortalidade. , 

Atracado por tres navios de Ca .. 
natalle, rodeado por toda a sua esqua-· 
dra, abordado por muitos centos de 
Mouros, ,i!1vestido pelo mesmo Ca
natalle em pessoa: D. Paulo, este ho~ 
mem , . como Re fosse de· outra massa, 
na testa· de cincoenta soldados Por-; 
tuguezes ; que os mais eraó marinhei-o 
ros, e escra vos; parece, que em ca-: 
da respil':tçaó eIle inspirava a sua al
ma no corpo de cada hum dos cama .... 
radas , até dar a todos almas novas. 
~ó nas ficções da fabula póde ter lu •• 
gar o que neste apertado lance obrá. 
rao .JlUOS poucos de espiritos honra
dps. Viaõ os Porruguezes diante de si; 
em D. Paulo hum, monstro de valor, 
e, occupados da generosa emlllac:;aó, 
de que eIle só levasse a. gloria de ta6 
rormoso . dia;, ~m hum, instante os cin~ 

coen~ 
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C:Oetltà Portuguezes se tranft"orma6. em F.ta vw,.! 
~1ncoenta Paulos.' Todos ful~inQ;nd0 
as' ctspadas como coriscos )' <:~md raio!, 
D.' Paulo· feridO" de', quatro freêhadas :, 
e.peleijando " ,d,esconhecetrdoas pai-
xóes da natutezl ~, 'insensivel.'á(;perda 
do sangue ptoprio· , . todo empenhado 
tm derramar (fatheio : i d~po.itnle mui-
tás horal' de disputa,' os ROSsOS -coril. 
feos inimitat'eis af.lstad &S' ·Mouros ) 
que deix~d no" cORvés dÍl:galeo~á de;. 
golladosl:duzentos: mas :de~h0s90S 
cinCocDt2 morrem trinta. Elles' ássim 
l'r,lortos nad podiaõ;, ter maís lárga 'Vil. 
da.\l .: '.. .... :~I 1. ... ' ;.} f: . H:" j. 

~ :Injul'iado'o barbara Cá·tiatall~·~ d~ 
'!iue \ numa só 'em"arcaçalS- ·'arl'e!tasse 
fium:a' esquadra ,usurpando'~ raiVa' oS 
offic-i~s ,do' valor, eUe petsuadé ao! 
seus'l'olrerrtlilobre 'o escandalo'-das a/
m~ do Malabâ~'~ 'o pizem: ,"to< ;es.~lU'~ 
~em'; o faç:l6::em'Pó. D. fauIO:,'ten. 
tlo·:animado.o· resrp ,do seu'mont% pa
tá . acabar C-on1.·' a; gloria d'oS cahlãra
~s:; -destobripdb ios marin,heites " os 
-esc-ravós , os -':poÚêbs soldados ;, me~ 
teqqo-;pelas perCbàis da galeota muitali 
... ) lan-
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Era Tulg. lanças para mostrar 308 inimigos, quo 
"estava prevenido, e que tinha genlC 

,viva: só'..em se preparar assim para 
,seguncl() çombate ,.elle ,dobra a repu;. 
-taçaõ adqu irida DO .. primeiro. Bastou 
lO ap.p!lr3to de resis~enda para os ba~ 
J,ar()s . de.stroçados oonceberem ~~l ter., 
l"or ~qtie dando ,as popasá, prôa da 
.Galeora de D. Paulo, com a v 1ctoria 
)lle ~eix.áraó o cam.poda batalha., O 
nosso. Heroe desem.barcando. no cae~ 
de ·Gpa, como lHlID resusçirado glo
rios~, \;indo do outro mundo, foile~ 
'vad.o, llQS braços dos Fidalgos para ~ 
curar em casa de .M:.artim AfIonsoge 
,M.eJ19, aonde o Vjso~Rci com tanto 
.de, bOJ1r~do, como de lll\''''júso, o \,:i,
sitQU ,: o .engrandeceo, o persuadio 
quanto desei ára, (rocar .<> basta6 de 
Viso-Rei pela esp30a' d~ D. Paqlo. 
Dt;pojsJqi,ao Hospital elevar ~.~~ sol~ 
dados., fericios a caridade acwnp~pha ... 
da, da, estim,açaó , ~ premios associa .. 
dos -dú$ louvores, hum Mathias Cor.,. 
vino Clm Goa , 0\1 hum grande Ale~ 
xanQr~ na lndia ap~rtando-Ihes asJeri .. 
dasC9~jls fax-as dQ~ .. piademas. '." 

. . CA-
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Pr;)Jegm!~se ,~sÜ,if. de ClJn~~~~ , e 011-
. '. t,.o.r,:.f.II(Ç.eiio!:~d4 :{ndt~ •. '. : .. 

A ioda q~e c~a'6~~hegoijl-~ 'C~n~~ 
"or o soccon:o, ; que conduzia D. ·Pau .. 
lo :de Lima 'por , .. usado ~ijccesso;aca":' 
~do de'referir; ainda, que. ps,barba" 
ros Malabares estavaó senhorCfJ .. flla 
campanha,; ainda,que ellf:;~,$~:,~tra
Na{) fér~ pelQseu nUmerO' ,qu~.~da 
.dia· se ,eJJgr~ea,a·, e priucir,iaudQ' em 
ijUIlr-enta su 1)10 ao de, c, em ,~\ll homens: 
-André do ~,; . que.pJ'ÜUçiro fora 
·mMdado defend~r , e .socconer;a. pra
;a-; -cile sustettrou., o terreno até 4 sua 
'morre, que lh~ sobreveio pouco d~.pois; 
D.Antonio. de Noronha 1 ql}e levoij 
~s mesibas o1'd~ns, cm poucos dias 
«gallou dois· mil contrario, ,,,,qpeir 
cJlH)U mais-de quarenta milpalme,ras; 
.pet.da na Indi~ ,taó consideravel, que 
çOS,tumava dize)" p Viso .. Rei -O.Joaó de 
.Castro , q~e"çqrrarDella huma. pal
.,"eira • :valj,a, ~nto J. C011l0 11.la~a.r h~~ 

" ' I ln-
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Era vulgo Indio. Destes estragosresuhou a con .. 
juraç3ó do ,Mala bar , donde os ho... 
mens picados dos estimulas da vingan .. 
ça ,. corriaó em trdpas' àOs cámpótdê 
Cananor, , que -se vla6.cobertos, por 
cem mil barbaros resolutos a levarem 
a:'fortaleza de hU1D.smto~ neSta 'd~ 
terminaçaó foiavis;ld.or ,o' GO,verftad~ 
D. 'Pàyode Noronh~ 'p.or hum Nay~ 
da' Ctll'ce " que c com fidelidade siRcéi1l 
strvia ".á'os.Porruguezes. ::;'. ';': .. ~;'_ .. ': 
. '.: D. 'Arttõriío de Norónlla ,jnforri~ 
Ôo da v~rdadelda noticia, persUadi., 
~',D'jFayp- recolhtlste no interior 'da 
Fortaleiai::~fque' ltav.jar'de precioso'; 
que defliro . delIa I i(}Çórr~rasse os sol .. 
dados -:'ôispel'sos P€las obras exterIO
res ,. p;rta· que àconímen idos 'por t~ 
ta multida6'de inimigl)s'~: foriosos por 
estimulados :~ . fosse m-ais'vigorósa'à 
âefens~ ,lÍ,ntdós em ·h\l~·, só'~~ga,r:, 
naó dl't~ldlqOS por-, tantQ~ c~m .o~.p-elo 
figo ~eficarem co~tà~p~~'ISeg(iio~e. 
'parecer"de D. AotühlO:Y -mas!,ólJe'; 
'fosse por limbi~d de·t!oRlrI1andar::;' ~ 
'com 'ptR!§ameato~, de·~e:..:~strt!ji'::v~ 
~leroso;com sã trró113Slcm'Súa l'~pãni-
" saó 
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~à6, se deiXou ficar noSi arrabaldes. EI:' Era"vulr;: 
.Je, e os 80ldados se preparál'a6 c<;»m 
os Sacramentos de conforto para no 
eeguinre... dia esperarem, qs' inimigos; 
te como Reroes impavidos , com~ 
Christaós contrictos. Apenas l'aiou ai 
sua luz , .appareceo' Ade Rajao n~ 
frente de' tantas 'esquadras medo~ 
nhas no vulto, terríveis na desespe:: 
raçaõ, tantas .que cobria6 a terra;" 
a:m ' mil barbaras contra hom punha~ 
do dê hdmens, que a naó serem Por--: 
ruguezes" só os ~sàic» para o r.e-t 
peUa:ó lhn;fariaõ cahiidas mâos as af"t 
,mas ,palpitar os coraçóes, gelar o san. .. 
gue ,nas: 'yêas', ea 'fic-dr-Iho~ acordo, 
.o' mand~iaót'0do.aos~; p.és para bu,,. 
te:aremac.8lll'láfaó na', fugida:. ( ; 
:..', 'Na();' su'ccedeo. assm aos alentad0S 
homens ;;" que fnóstrandOl1Sel'romont~ 
aios de COllStaoéia , esperáraó a pé firme 
,os se~s ..cOlÍtrarios pron;tettend~se cer--
.tteZ3S "da victoria. Ldgo'horr~ndo CO· 
-meçou 6 combate, pelei» pOSlO, que de.-
,fend~l ,Manoel l Trav~s. Elle foi' o 
<primeiro,; " que' com ~,rios' de sangue 
.barbara tindoo campo 'do, contlicto. 

o Em 



Eta vulg,' Em. seu soccorro correo D. Antonio 
ue Noronh:l .. q>m as tropas' caó ani':' 
madas , que quando os braços cança" 
vao de dar·golpes, ferruaõ os~Dimi .. 
gos com osdenres. Com o mesma 
impeto, D. Antonio' cahiosobre os 
que aracavaoas estancÍas, .;C~ que pe .. 
leijavaó os dois irmâos' Berancores , 
Thomé de Sousa Coutiaho., e Gaspar 
de Bdto. Os 'soldados em todos os 
postos pareciaó leóes devorando as pre
zas; chefes, e ,camaradas"de'si mes;. 
mos , elles sedav;tó as ordens, e a~ 
executavaó. ,Sobre os barbaras apinh.a~ 
dos hum' tiro 'fazia muitas. mortes:; 
,outros preCipitados pelas. escadas d~ 
que tinha6 feito.degráos para a vict. 
ria , fobreseryiremde :trope~o aos' 
'que querialS subir, fazia-6 encher de 
·horror aos que os via6 'rebentar.· ' 
, Já com signaes de desalento no 
·meio do 'dia, e do combate , tante 
mundo ,: tanto. furor oom' obediencia 
-forçada .se movia ao avance~ Dois Ca
(cizes mandados por Ade Rajao, corll 
'gestos, e vozes horrendas trabalhavap 
. para reanimar o ardol' ,desfalecido •. 

. - El-
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;EHe& o cOO,$egucm, e Q~ba,rba~os esti· Era;~.u'g.: 
anulados;, desejosos d~ gozar os pror 
Jlli~s eternos ) que acabavaó de lheS 
propor; tornáraó a investir a fortale+ 
.za com huma cor~gem, que parecia, 
inspirada. Diversos erap. 0$ damore$ 
'.d~ povo na Igreja, dos Religioso" 
rrancisc~nos, que vendo,"" ilIumil1a
,(Ia por bum .resplandGlrbrilhanre,; 
pos tl'ansport~& do Espirita, que eoo: 
.sina aos; ho~e,ns Cl fa:Uarem linguQ'4 
~19vas, p~reqmdo tomados; do mosto
a hora de Terça : eU~~entraô com 
hum ChristoarvoradQ~pelo melo do; 
Jl1aiorhofl~o,t ,elo conflicro,e anilnal1.j 
.do os sQlçla,dO$ com palavras divillflSj 
p~~eus.gol~s entra6 .,~ descarregar.s~ 
~om,for!?s mais que humanas. Já fal.· 
lava camp(). no recinto do.s muros paio 
:ra accoR)tP9dar cadav~res de inimigos 
descabeçados,; já calJçavaõ os braço" 
pe fazer pr+s~'i>neirps ; j4:a,multida~ 
@os barbar9~, ~~m alent()s se pôe Cl'l 
Yergonhqs~H~tirada; ~el:indo 9 ar COUl 

la[Jlent~,p~/a perdl de cinco mil dos 
seus mOt;~Q&,e da libergade' de inm11 
mera veis .. iati"qs., . . 
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Era mlg.: ViCforio-SOS'Os pOI·tuguezes a t:ii; 
pouco custo', e com tal victoria, D 
Antoniode-Noronha entra na'Cidadeli. 
la para se congratular dó triuilfocoDÍ 
D. Paulo. Depois de se darem os bra~ 
ços , ambos se prostran por terra; to;' 
dos-: os Soldados, os imitao ; soao la
grimas de ternura ,vozes de piedade ~ 
CiJue rendem graças immensas ao Au ... 
Thor soberano das victorias: gra-tidalS 
bem propria dos espiritos Portugue" 
zes, que a naQ se lembrarem ,della , 
seria esquecer-se , de, que' eraó Por:;' 
ruguezes. A 'este tempo , para fazer 
o: gosto mais plausivel, chegou com 
a sua froca Go'n~alo Pereira ~arra,;. 
inaque , que traZia a Alváro Pires dê 
Sotomaior para'succeder a D. Payo dé 
Noronha no governo de Cananor , e 
assegurou aos sitiados, que esta praçà 
podia ficar sem susto de outra invasaó 
dos Malabares pelos haver' cortado 
inuiro fundo o nosso ferro. O novO 
Governador ; e MarramaqUé ~ queren,,: 
do descarregár em Ade' Rajào o ui':' 
timo golpe;, ajustáraó marchar am
bos por mar ,e terra á Cidade, aon..! 

. I de 
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~" elle residia, e o que .riella a es_JEra.yu]g. : 
pada deixasse illeso, o consumisse 01 
fogo. Ao projecto' se seguio a execu-) 
ça6·,que se repre~entou. mais vistosa: 
pela. galharda reslstencla" com que, 
Ade Rajao q'uiz defender.' as preciosi- \ 
dades , de que tinha recheada a sua· 
Corte. Mas rebatida e!1a. com morte: 
de innumeraveis Mouros , ateado o! 
incendio em todos os quarteis da Ci-{ 
dade, abrazados com alto desprezo: 
thesouros' immensos , no monte de 
cinzas movediças nao ficou lugar, em, 
que se podesse gravar estave! o epita-
m , de que ali jazia feita em p6 
a Corte do soberbo Ade Rajao. 
, Depois de durar dois annos esta· 

guerra de eananor ; depois daquella. 
gloriosa victoria em todo hum dia de 
combate ;: depois deste estrago feito. 
na Corte de Rajao, e de outros mui-; 
tos C'clusados por toda:! Costado' Ma-~ 
labar ,pela espada incaoçavel de Gonól' 
~lo Pereira Marramaque': os Princi
pes eontederados, já instruidos pelas 
suas mesmas perdas, 'pedíra5 a paz 
humildes), el se sujeitá.ra6 'ás congi .. 

" ç6es, 
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Ela vulg. çóes, que lhes quizeraó prescrever os .. 
vencedores, estimando-a b:lrata a qual.' 
quer preço. EUa deixou desembara .. 
~dasas forças do Estado para em 
caso de necessidade acudirem· no Rei-. 
no de Cota em CeiJaõ a esta Capital, 
que no principio de Outubro foi ou
tra vez atacada pelo vaidoso Raju, 
ou em despique da quebra, que so
bre eIla sentíra hav ia dois anllos , 011 . 

por naó poder mitigar a sede da am
biçaõ, que tinha de dominar esta Ci- . 
dade. 

Nella se aclllva D. Pedro de Atai- , 
de , Governador de Columbo , Cjue 
viera ajustar com o Rei de Cota as; 
operações da guerra, lJue esperavaó, 
deixando aquella praça encarregada :l 
~eu irma6 D. Diogo dé Ataide ; quan
do Raju com ex.ercito formidavel se· 
postou em torno de Cota, aonde ape
nas se· contavaó 300 Portuguezes, ai 
maior patte incapàzes de pegar em: 
armas. O Principe. animoso ceIebroll 
:1 sua chegada com dois assaltos ge-' 
raes, que successivamente mandou dar: 
á praça; mas perdendo. nelles 500 h()!t 

meus, 
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meus , resolveo render· a nossa cons- Eramlg •. : 
laneia com fome, e sede. A ,igilan .. , 
da de D. Pedro de Ataidep6de im-, , 
pedir, que eIle divertisse as agua~ ;~ 
a de seu irmaó D. Diogo fazia intro..: 
duzir em. Cota mantimctltos de Co-, 
lumbo·, e a de Raju advertida conhe.\ 
eeo , que .sem conquistar Columbo,l 
elle nao poderia render a Cota. Com, 
este deslgnio ·levantou o campo ,que; 
foi posrar so~re aqueUa praça ; mas· 
rebatido com grande perda em dois: 
assaltos por D. Diogo de Araide, por· 
D. Maninho de Castcllo Branco, ff 

outros· bravos Cavalleir'bs ; elle reco-
nhece a difficuldade de vencer os Por~ 
tuguezes por força; muda de inten-
tos, e reduz a hum bloqueio de am-
bas. as pra~as o sitio formal, com que 
queria invadir cada .hnrna dell:ts. ' 
;. Todo o esforço, roda a· indusrri~ 

do Raju.se empenháraõem. nos im~ 
pedir os-mantimentos ,e cortar a cor .. 
rente dOs rios. Este segundo projecto 
fizemos' nós abortar com tanra felici .. 
dade, que tupidas as cortaduras, que 
{lav iaó .senir ·de nOVOIleitos ás &guas,. 

• - nós 



2.7" HIsTOÍUA GERAL" . , 

E~ 'afg. nÓs as tingimos, eengrmsámos comi 
o.sangue dos barbaros. Para conseguir-i 
mos igual yantagem sobre a .primeira..· 
idéa " faziamos das pracas. frequentes 
saídas para sustentar ," e receber oS!: 
comboios , atacarmos , e prover-nos) 
dos mantimentos . do . mesmo €ampo[ 
~Dtrario. Gloriosas foraó algumas; 
destas sorprezas ;' mas a fome chegou; 
aos ultimos extremos de arrojar a ac-, 
~6es in~jgn3s espiritos , que seria6: 
Jrnmovels a outros quaesquer generos: 
de calamidades. Inimigo [aó inexora-. 
'UI fez chefes de huma conjuraça6 v.il 
ar Fernaó Caldeira, e a LuizCarva~ 
lho, re~olutos a passarem para o.ser-. 
viço dóRaju com 40 Portuguezes fel"; 
mintos. Soube a sua determinaçaó o: 
General D. Pedro de Ataide , e ad~· 
vertindo que as configura~óes. do tem-:-. 
po devia6 illuminar a face. da justiça 
com as cÔres vivas da. clemencia·;' 
chamou os conjurados; 'e com,ternu~ 
ras, com mercês, com descai pas. do 
crime firmadas )sobre' ·ás consideFa~ 
.çócs da penuria,.t'lleos:com~l)v.e ,09 
f!.uspende ) os. faz. protescar:sereni ;iai-

. se~ 
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separaveis dos seus camaradas , até Era vull~' 
acabarem ás mãos do genero de mOfa 
te, que os consumisse. 

Chegou a Jorge de MeUo, Gover. 
nador· da Ilha de, Manar, a noticia 
do aperto , em que estava Cota, e 
persuade ao Rei de Candea , que a 
favor dOll sitiados faça huma diversa6 
aos inimigos, em quanto da sua par
te marcha em SOCCOfro dos cercados. 
Este Principe a tez com bem de co
ragem na testa de cinco mil homens, 
deixando nas terras do Raju marcado 
o odio, que contra. elle tinha conce
bido. Seria o temor desta invasaô, 
ou a impaciencia do Raju estar tanto 
tempo á vista de Cota esperand~ os 
'elFeitos da tome, que parecia nao fa· 
zer abalo em peitos humanos ;' elle 
determina dar hum assalto geral á fOfa 
taleza , aonde deo este ~viso .huma 
mulher Chingala. Ant~ de o fazer, Q 
ltaju tenta a constancIa, t\e D. p~() 
de Araide com promeuase,pecios'às,: 
com. ameélças terriveis i mas elle se 
encontra com humpr9mt811toriQ de 
nrmeza , q~e nada pódu~~~~~lar. . . 
. XOM. xr; s . O 
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Erà ,ulg. o bravo Chefe sabedor do peri .. 
go , que o esperava , se disppz com 
o Rei de Cota para fazerem liuma re
Bistencia gentil, e mandou a Anto
nio da Silva, que passasse a Colum ... 
bo; qL~e a seu irmaó D. Diogo com
municasse os intentos do inimigo, e 
8 hora, em que elle havia investir a 
Cota ; que em ouvindo o estrondo 
da artilharia, marchasse com a sua 
-gente. a aracar o Raju pela retaguar
.da para o merter entre Qois fogos. 
·Antonio da Silva entrou em Colum .. 
·bo a tempo , que Jorge de Mella 
.chegava de Man1r com cem solda~ 
dos.: Ambos se lloíraó, e esperárali 
impàcientes o signal do assalto para 
marcharem a ser participantes da glo. 
ria do formoso dia, que desejavaó) 
e. que .vai a dar materia ao Capitulo 
.egulnte. 

.~ (, ' 
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. Era VIlIc.: 

C A P I T U L O VI • 
. 
Afra/ta () R4jU a fortaleza de Cota, 
• e he desbaratado. ContinlJaó ()u-

tros Sllccessos da lndi(l nçs .• 
te anno. 

NT _ o quarto que os nossos andgos 
chamavaó da modorra, em que o s~ 
po prende os sentidos com suavidade; 
~ Raju suppondo os Poftugue7í~ de 
Cota rendidos da fome, e dasfadi~ 
gas, investe a praça com certeza cons
tante de a leVal'110 primeiro repellaô 
~em resistencia. Cqm 08 elefaut~s na 
~anguarda para arrombarem. as trin'!' 
~hejras, Cota he investida· por todos 
cslados; mas Raju eucontra aoppo
.siça<S , que oao es.pera. He verd~de , 
. qJJe no horror do. primeiro . impulso ~ 
~m Cjue as sombras da noite. fa~iaó 
Jllais espanto~as as lava~d:as do fog0t
o cIamor das vo~s , o estrondo d~ 
.armas, os inimig~ entrárao por duas 
partes na praça; lI1as «;> Rei de Cota • 
.cD. Pedro dç At~idc-.cQrrlndo 2IlUnl 

11. ••. ~ 
, S ii -do~ 
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E.ra ,'UIg. dos postQs , e ao outro o alentado 
Est.eva6 Goriçalves, com façanhas de 
valor monstruoso, com effusaiS enor
me' de sangue, com mortes muhipli
cad as , elles os recobra6 , os barba
ros se retiraiS. 

Já a este tempo D. Diogo de Atai. 
de, e Jorge de Mello , avisados' pe
las bocas de bronze, havia6 éhega. 
do ao lugar assignalado, aonde de~ 
via6 obrar a diversaiS , que lhes fora 
encarregada. EIles nada ··mais fizera6, 
9 ue' dar signal da sua vinda ao Ra~ 
ju com o incendio do seu acampamen;;. 
to; voltando accelerados para Colum
bo , que deixára6 sem gllarnj~a6, 
na6 succedesse ser preza de algum 
destacamento dos inimigos. O Rajll 
repellido dos postos· ganhados , em .. 
p~egou fado o impeto dáS tropas reu
nidasno baluarte Preacota , aonde se 
encontrou com··;p Portuguezesintte-:. 
pidos , que l'be-fizera6 em· posta,s oS 
i!dot6es, avençados. Como os nosso. 
Escritores na maior parte dos acon~ 
iecimentos da ludill nos piSem a vistà 
milagres e~traordi~arios; agora d~ 

"; zem, 



\ 

\ 

J)E POBT11~L ,LI~. LV~ "77 
zem, que no maior ardor do confti- Er(YIlJ,. i ' 

ero asseguráraó depois osbarbaros I , 

que eIles víraó raiar a Aurora na fi-
gura de huma Donzella formosissima, 
que ornada de hu~ manto azul mui-
to dilatado, com elle cobria" e nel1 
le reparava os golpes das balas, 'que 
atiravaó COntra Os Eortuguezes. Fosse 
ome.do do seu esforço, ou o temor 
causado:, por aquelIe auxilio sobera-
no; o Raju ,mortos dois· mil solda-
dos, levantou. o sitio. Nós perdemos 
nelle hum homem, que Daó he pe- I 

quen~prova :do milagre. , 
I D. Pedro de Ataide ,.ainda que 

triun(ante , 'receoso de que o Rajl1 
.vo1casse sol>r~ Cota , mandou· esco
lh,er entre os cada veres 400 dos mais 
nutridos, como se fossem outros tan
tos vitulos. pingues, e os mandou sal
gar para remedio contra a fome. O 
Guarâiaó dos Franciscanos Fr. Simao 
.de Nazaretb o mettco em escrupulos 
tobre o uso de huma vianda, que a 
nOssa Lei S~nta nos prohib~. D. Pc
:dro lhe, respondeo com o proyerbio 
,l'Ulgaf , A~ 'qu~ ,a n~c~ssidade na6 te~ 

" .. ki: 
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Era vuJg. lei: mas desaRParecendo dos contor
nos dd praça as tropas do Rajll , a 
prevença6 ficou inutil, os escru pulog 
em socego. .. . . : 

O Viso-Rei D. Anta6 de Noronha 
meditou depois destes- successos nas 
excessivás despezas , que a con!erva.i 
çaó de Cora faziá ao Estado, e com 
parecer'es- prudenrés resolveo , que a 
sua fOrtaleza fosse desmantelada ) e 
que quanto l1avia -nella, se transferis. 
se p2rà Columbo. Com varios navios 
partio Diogo de Mello a executar es
tas ordens , que foraó intimadas ao 
Rei de Cota. Elle as executou com· 
prontida6 , que ·lhe foi -faral, na6 
só por se . lhe acred:ntàrem na resi
denda de Colombo muitos fuzis àOS 
grilhóes da sua escravidaô ; mas por
que entrou a sustentar contra as de
mazias Portuguezas huma nÓVa' guel'. 
ra muito -moais irttolenwel, que aquel
la que O Raju lhe fazia:com as armas .. 
Sim ordenára EIRei de Portugal ,que 
eIle fosse tr:ltado com respeitos igutes 
aos da sua tnesma ~)essÇJa ; sim thc; 
mandou assignarhuma,groSia tenDa" 

que 
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que nas commodidades lhe n'a6dei- Er~ yulgo í 
:rasse senrir a perda do dominio ; mas 
em alguns Portuguez.es a excessiv-a ar
rogancia, em outros a eXlraordinaria 
cobica lhe usurpárao ao mesmo tem .. 
po .; renda) e os respeitos, in.disrin': 
ctamente offendidos o.: cabedal, e o 
decoro. 

Em quanto se p3ssava6 estas cou
sas, o Viso-Rei.naó estava erm Goa 
oCioso, antes applicado aos negocios 
a que o chamavaó-as occutiencias de 
Damaó, de OrmitZ'_, e da Estreito do 
M-ar Roxo, a rodas as partes acud~o 
com grande prontidaó, ainda'que 
lhe: nao' corresl"0ndêraó com'igú:ilda
de os -effeitos •. ·Pafa sQCCorrera Da. 
maó , que governava Joaó de Sou-sa-t 
e lhe CDnstou 'estar ameaçada l'0rhul 
ma invasa6 dos ;Mógores , ,mandou 
com.'ÇJuatro navios a D. FernandGde 
:Alarca6 t a D •.. Antonio de CananQ.~ 
Branco, a Arres de Saldanha " eJa'Dl 
Diogo' Pereira 'o' que· ferl'ál'ao o pOtt0 
a tempo, que com 2.00 homens tfler 
gava . a '"elJe Trisraó' de Mer1d~a it 
~~~ernador . de Chau1.: chegada, :?oi 
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Eta vuJg. f0i bastante para os Mogore. se p6. 
rem em fugida, sem esperarem que 
os Portuguezes desemb3inhassem as 
armas. Para promover em Ormuz as 
idéas -do seu GovernadorD. Pedro do 
Sousa, .que justamente!e deixou ca
pacitar pelas representa~6es do Baxá 
âe Ba~orá dos desejos , que tinha o 
Gra6 Turco de fazer as pazes com .. 
nosco para ser participante dos inte
resses do nosso commercio naquelles 
mares ; enviou por Embaixador á 
Corte Othomana a Antonio Teixeira, 
qu~ entrou neIla com appar!to bri-
lhante. '. 

Ouvidos os seus officios bem ani
mados com a individuaçalS das nego:.. 
c:iaç6es , que oBad de Baçorá àca
bira d~ fazer em Ormuz, o GraóSe
nhor lhe respondeo : Qge eUe a ne· 
nhum . Principe pedia. pazes; gue ~e 
EIRci. de Portugal as desejava, .mao
dàsse. trataHas por hum dolo principaes 
Fidalgos da sua Corte. Com esta res
posta , mais ~ddic:ionada por escrito, 
veio ~ Antonio Teixeirá' de Constanti
~l~.a LJsboa j mas advertida a a~· 

._. ro-
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.toga~a indiscreta, de que eUa se or~ ~ra vu~~. 
nava, a Corre a julgou digna de des. 
,prezo. Para tomar no Estreito as náos 
.do Ache11) , que iaó para Meca, 
:rnaodou o Viso-Rei a D. Fernando de 
Monroy com dois gaieóes, e quam~ 
.galeotas , que nada conseguíraó de 
vantagem, ante! tivemos a perda da 
galeota de Pedro Lopes Rebello , que 
juntam~pte ardeo no combate com 
1Iuma daquellas náos igualm~nre for-
te, e importante. . 
. . Em, quanto aos negocIos da Re~ 

Jlgla6, elJes cordad com progressos 
<lifferentes no Archipelago das Molu~ 
às, e nos Esradosdo]apaõ. O Com~ 
mandante de Jtuma Esquadra nqsséJ 
mandada de Ternate a Amboino para 
;lmparar a Chrisrandade perseguida, 
ou por elle ser hum covarde , ou por 
ir comprado pelo Rei Aeiro, deoc<lu,;, 
sa a que a perseguiçaó passasse a: in~ 
exoraveJ •. Entaõ m~is ousados ps M,QUr 
ros de Iro, de Maluco, e deJava.38';
solára6. todos Oi lugares, .que conserr" 

. vava6 a voz de· Portugal. Enr~6 s~ 
,chorára6,srrazad.as Rocanive, At~'~' 

e 
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Era vulg.e Ulate, aonde o Senhor de~ta uIti. 
Jna povoaça5 tolerou com constancia 
pasmo~a os martyrios mais horriveia 
cm'obsequio d.a Fé Sama , que pro
fessava. Com' igual firmeza padecêra6 
em Amboino glorioso martyrio 600 
moços pelo crime de esconderem , e 
naó' quererem descobrir huma Cruz 
para ser o alvo das irreverencias dos 
barbaros. Nesta persegui~aó fatal po
demos dizer,. que no vasto Archipe
lago foi arrancada pela ra iz a nova v i~ 
Ilha do Senhor plantada com: tantos 
Suores; porque ós Missionarios teme
rosos se refugiára6 na fortaleza de 
Termite', dt:ixando mais de Setenta 
h1iI '!lImas em 'preza á V'Ol'acidade de 
tantOS lobostaminros , que sem pie-
\'Jade as devo,'a-vaô. .. 
';';': Com igual aúreola , e naÔ menos 
~loriosa contenda acabára6 a ''Vida em 
od ip. da Fé ás mãos do lyr8no Achem 
v-idte e quatro Portuguezes, se no nas· 
'érmenro humilde9'~' mU9U'e!i pe10 mar
lyrro. Serv io-se' aquelle .. Barbaro da 
desavença patlícular " que hum dos 
,Porluguezes tivera com hinii.·TQfCO. 

Pren-
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&ende 'a todoiJ emdespiqbe ; e lha E~;f ,ulg. i 
prop6e a es~ha, ou de, abJurarem • 
Lei, que, professavaó, ou ,de soWre~ 
rem; morte, -que ihestem pn:patél"l 
da. Todos'; huma. ,voz eleg~raó a se-
gunda parte, sendo dezoito eSperados. 
e os seis depois de arranca~ as ,unha. 
das mâos" e' pés" depois~ de serem 
asseteados-, para, a morte t~r, entrada 
nos seus corações intrepidos foi ne," 
~essa~io ,e;; que ,lhes :corras sem as ca-
be~as. ,: " , ... , , i 
. Por este 'tempo eatava6 em Ma" 
cão alguns doS nossos. .Missionarios~ 
'que desejava6 franqueár a',sua. eotra", , 
,.da ,na China'l'3", plantarem':a arvore 
da Fé nos, seus v!lstqs' teh'enos t já 
,vaJendo'!fe ,do, meio,das,Embaixadas .. 
qüe 'ãtégora ria6 fora6:~dmitt~das ; já 
pelai diligencia,-: do Jesuitá Fr.ancisco 
llodr.!gues ;: que' esr.e.' anDO :; tcndó 
tpermlssaó de entrar em C3ntsõ pari 
.conferir ar: suas' pi-etenç6cs com O, 
Manda1"ins J ,: m.es" 11le frllsúáraó oa 
'seus, .Sant&si intentoS' , ,e' se~l nadacoD.;-
~egulr t V'ohoar··para Mane •. ,OppOsto 
-ao· da China .4"a;o acol qimeOlo , ~qJi~ 

os 
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Era vuJg.~ OS Op~raripÍJ EvangelicosencÓntra;;' 
val> no Japa6, ainda que eIles, e as 
suasnovascreaturas regeneradas \ com 
o leite racional da doutrina Santa. 
sempre rodeados das persegui~óes da 
impiedade; que quanto mais se des~ 
boca na tyrania , tanto m~is faz , que 
a Igreja prodl,1za os seus. effeiros ad,. 
miraveis,que saó santificar os Fieis 
na tribulaçaó. 
~, Entre outro. destes, homens fe
lizes , o memoravel, e illusrre Chris
taó chamado D. Antonio mereceo a 
indignaçaó do barbal'O Jacatá por cau
'Sada amigavel correspondencia" que 
t:onservava com o pio Bartholomeo, 
Rei de Omurca, gemendo elle, e os 
Christ~os m'oradores nos districtos da 
jurisdicçaó de Jacatá, debaixo do'du
ro ferro da' perseguiça6 do Tyr~no. 
Elia dividio Firando em bandos; num 
faccionario do Rei sacrilego , profana .. 
dor das adoraveis Imagens " e das 
:cousas Santas; o outro Sectario de D. 
Antonio, Fropugnador da' Fé , e de 
Guanto nos seus Dogmas tem o nome 
:de Sagrado :; divisaÓ.com tantas.c:QJl-
, 'se-
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sequencias, que O mesmo impio Ja- Era .. Jg. 
catá para' as Impedir interp6z na Cor-
te toda a suaauthoridade. EntalS se 
achava com algumas náos em Firando 
D. Joa6 Pereira, que menos sensivel 
aos interesses do comr:nercio , qae ás. 
injurias da Religia6 , para defraudar 
áo Rei barbaro na imporranc:ia dos'. 
direiros, ordenou a todas' as náos 
Portuguezas . o seguissem na . viagem 
para o porto de Vocoxiura , que per .. 
tencia ao Catholico Rei Bartholomeo. 

Teve o Rei de Firando l'0r huma 
injuria esta resoluçà6 de O.JoaCS Pe
reira , e exhalando' chamas , marcha 
em huma armada de -cincoenta vélas 
para lhe desvanecer como fUIDo a ar
rogancia, e reduzir a cinzas as suas 
Jláos no mesmo porto do Rei amigo. 
Em quanto a armada navegava , os 
Christâos de Firando derramavaô pre
ces na presença do Altíssimo , para 
que o seu Rei iIIuminado pela graça , 
retrocedesse convertido ; e se persis
tistie na obstinaça6 contumaz; elle con-
1'ra os Christâos naO prevalecesse. Pa:' 
Ieee que elfa .Qra~aõ foi ouvida; por-, 

que 
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E, •• lIlg. que em p;mido taó desiguill:; apenas.: 
o Rei entrou com a armada em VOe, 
coxiura ,os Portugue~es al)im~dos com 
forças ~uperiores ,no primeiro repele. 
laó lhe degol/áraó ~etenta homens 'i 
entre clles seis Principes seus parentes" 
hum sobrinho d~ D. Anronip;, taó de4 ; 

sigual :1 seu tio nos se~tim~ntos , e; 
mais, de 2.00 ficáraó mortalmente (eri .. 
do~. Este':primeiro -golpe, que afian-
5ava fiOS outros a ultima calamidade,. 
eocheo de tanto terror ao Rei, frac~ 
110S combates, valente na crueldade, 
que se pô;z: em fugida sem aco.rdo. -
: A toda, a Gentilidade do )apaó se 
fez fensivel este naó esperado C3S;O, 
como successo J que lhe derrotava a 
presumpçaó, de que na Asia naó ha';' 
via gente mais valeresa , que 3 sua; 
como Sl!CCeSSO , que encheria de vai .. 
nade aos Christaos para ganharem a 
~uperioridade sobre o partido até en
taó dominante: como tictoria, que 
daria a -entender a09 Portuguezes naó 
lerem os JapiSes homens, que lhes 
houvessem _ de fazer especie , e trar 
lall~s com,qespre.zo~, ~udo idéas tris:-

tesl 
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tes ,'que mettêra6 ~m furor ao Jaca-.. Er~ 1ul,.'; 
tá de Firand~ para perseguir inexora-: 
ve1 as recentes Chrisrandades. Com, 
pen5amentos semelha.mes, qujz o Prin-. 
cipe de Ximbará , que os seus VP.i 

sa110s Christaos assi/ltissem á solem-, 
nidade do Idolo Tutelar. Mil e qui-, 
nhenros conjurados a dar as vidas, se: 
escusár36 com resignaçaó , e respos,.· 
tas cheias de heroicidade Catholica., 
O Prinçipe lhes ordena, que ao me .. 
nos em· demonstraç~6 . da obediencia. 
de 'yassallos, lhe entregassem as Cru-
zes , e Imagens, que rraziaô ao pei~ 
to. Elles tornaó a' responder com a 
mesma piedade em igual tom ; e ~ 
Príncipe occupado de assombro supe~ 
fior ,.mandou se recolhessem em· paz 
vassallos taO dignos da vida pelo des~ 
prezo della em obsequio da Fé , qu~ 
professa vaó. 

Na grande Corte de Me:lCO tive1 
rao os. negocios da Religiaó iguaes 
p'rogr~ssos com consequencial! $eme .. 
lhanre,. O Padre Gaspar ViIleld nao 
" poupava· a trabalhos, a f.,digas • 
.resistia com coragem á apposj,.ó dOi. 

o • Bon-
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i'ra.\'uJ,. 'Bonzos para promover iDcançaveJ OS~ 
augmentos no numero dos converti
dos. Grandes lhe esperava eJJe ,quan
do o valido do Rei Cubozama, de 
quem os Banzas se valialS para o ex
terminar, . tecebeo as aguas saudaveis 
do Bautismo : quando nos cumpri-. 
mentos do dia do anno novo o mes
mo Missionaria recebeo do Rei agra
dos nalS vulgares na arrogancia, e 
yaidade daquelles Soberanos : quan
do a Rainha Mái o tratou com de
monstraç6es de tanta benevolencia, 
que l"epresentava6 na Magestade es
~uecimentos. do Decóro, no sexo de
masias de ternura: tudo para os Ban .. 
zos huma agonia mortal, que os abri .. 
gava a buscar-lhe o remedia a todo 
o custo. O ingrato . Mixiondono " 
Rei de Cavachi " lhes ~upou as in
dustrias, que elles pou1alS metter em 
liSO para l~r2rem os seus perversos 
designios. Este Principe favorecido do 
Soberano de Meaco entrou na testa 
de hum eXercito pela sua Corte , c 
chegando .ao 'Paço , aonde o 'Rei en. 
centko., q~o' respeito da sua pro-
'.'.. / sell-
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eença refrearia o descomedimento do Era yul,._ 
insulto, o Invasor consummou o proje-
cto barbaro com a morte do Monar-
ca infeliz, e de toda a Familia 
Real. 

Esta deshumanidade D3 idéa do 
Tyraoo vinha concebida como proe
·mio para a perseguiça6 do Chnstia
nismo , que se lhe havia seguir. Pe
lo mesmo Secretario de Mixiondo
-no foi avisado o Padre Villela ,pa
ra que se retirasse de Meaco antes 
de rebentar a mina do furor; mas 
clle quiz ser testemunha do modo 
-porque se lhe clava fogo. Soou o pri
meiro estampido na voz do pregaó , 
CJue mandava deitar o rntifice Summo 
·doJapaó, que chama o Vó, em que 
ordenava o extermin de todos os 
Missionarios com derog3~Jó dos pri-. 
vilegios antes concedidos. Entaó fo
raó os Templos materiaes despojados 
de todos os ornamentos, e os racio
D3es , e vivos tratados como escra
vos. Retirou-se p3ra Sacay o Padre 
Villela, aonde cada dia o buscava<S 
de muitas partes do Japaó homens 
- 7"DM. Xv. T sa-
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Irá vulg. sabios, Bonzos Mestres da Lei , to. 
cados da mao fone, que do centro do 
Gentilismo chamava os seus Eleitos 
para os por á face da impiedade, coo. 
fundilla , abysrnalla , com os desi~ 
gnios Santos de brilhar mais a verdade 
á vista do seu contrario , ou por9,.ue 
ella l1ao conseguisse diminuir no Ja. 
pao o numero das vides fructiferas da 
.vinha- da Casa de Deos , que se de .. 
via encher com conformidade indeF
fective1 aos Decretos eternos até ao 
tempo prédefenido, e taó lamenravel 
corno hoje choraó os olhos dos que sa .. 
bem o esra<lo triste a que esta6 reo
duzidas as florecentes eh ristandades 
do Japaó, depois que nelle entrára' 
as d'outrinas impias de Luthero , 'e 
·Calvino. 

.CA .. 
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C A P I T U L O VII. 

Escreve-se o casamento da Senhoril 
D. Maria, filha do Infante D. 
Dflarte , com Alexandre Far-

nese, Dflque de Parma. . 

E nrre os filhos do grande Rei D. 
Manoel foi hum o Infante D. Duarte, 
sexto na ordem do nascimento, que 
casou em 1)36 com D. Isabel 1 filha 
de seu primo irma6 o Duque de Bra
gança D. Jayme, e de sua primeira 
muUler D. Leohor de Mendoça , filha 
de D. JoaÕ de Gusmaó, III. Duque 
de Medina Sidonia. Levou o Infante 
em, dote com sua mulher o. Ducado
de Guimarães, CJue enraó se desmem
brou da Casa de Braçanc;a , e deste 
.consorcio feliz nascêraó a Senhora D. 
Maria, que vai a .ser o assumpto deste 
Capitulo : a· Senhora D; <::atharina , 
quc.c.asandocom D. )oa61. 1 VI. Du
CJue de Bragança seu pr imo " lev()u á 
sua Real Casa o direito ao Reino de 
ionugal peJa; perda dclRei D. Sebas. 
. : T ii tiaó: 

Eta .,ulg. .. 
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Era \'uJg. ti3ó: ao Senhor D. Duarte, que nas
eeo posthumo em Almeirim no anno 
de 1541; que foi Duque de Guima- -
raes , Condestavel do Reino - , e que_ 
morrco solteiro em Evora a 6 de Ou
tubrQ de I575 : morte immatura, que 
se a Providencia para os seus altos de
signios nao a houvera decretado, a 
sua vida escusaria a Portugal as cala
midades , que poucos annos depois se 
lhe seguiraó. 

Neste que nós estamos tratando de 
l56;, a Archiduqueza D. Margarida, 
de Austria, que com acertos admira .. 
veis governava por Olstella as PrO"'! 
vincias de Flandres, escreveo a seu 
irma6 o Rei Filippe II. para que na 
Corte de Lisboa tratasse para seu, fi., 
lho o Duque Alexandre Farnese, ;de
pois Heroe na6 sei se mais illustre, pe
Jas façanhas proprias , se por: ter ;a 
felicidade de encontrar a- penna..de hum 
Famiano Estrada, que; as désseac:o
nhecer ao, mundo'; o caumentoclJm a 
Senhora D. Maria, filha primeir.a -do 
Infame D. Duàrte,: Princeza.,1. que 
álem do augusto l1asciq:tent~ , a _ sll~Ji-

mi .. 
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midade das virtudes a fazia digna de Era vulgo 
occupar os Thronos mais altos do. 
Univ.erso. Pronto, e gostoso condes-
cendeo EIReiFilippe com bs rogos 
de sua irmâ , e ajustadas. as condi-
çóes do contrato a 14 de Mar~, as
sign:iraó . as Escrituras por parte do 
Principe de Parma Juliaó Ardingu,el-
lo, Fidalgo Florentino, Commellda-
dor. da Ordem de Malta, e pela da 
Prince.za D. Theotonio de Bragança 
seu tio, que depois foi Arcebispo de 
Evora. Para dar aos nossos Prínci-
pes as demonstraçóes da sua compla-
<:enci21 , e assistir em seu nome aos 
Desposorios . da Princeza , mandou o 
Rei de Castella por seu Embaixador 
Extraordinario á Cm"te de Lisboa a 
D. Affqnso de Tovar, que poucos an-
nos antes residira neIla com o mesmo 

I caracter. 
Com assistencia delRei D. Sebas

tiaÕ , da Rainha D. Catharina, do 
Cardeal Infante, do Senhor D. Duar
te, irmaó da noiva, dos Duques de 
.Bragança , e Aveiro, e de toda a 
Grandeza se celebrou. na Capella Real 

O 
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Er. vuJg. o acto do recebimento dos Principes 
contrahentes na presença do Capellaó 
Mór D.JulialS de Alva revestido de 
Pontifical : acto, em que ao mesmo 
tempo brilhavaó a pompa, a magni .. 
ficencia ,J o gosto, o prazer, a pie .. 
dade ,'ts cultos da Religiaó. Para fa
zer mais plausível a tarde de taó for
moso dia, EIRei rompeo' hum baile 
vistoso , dançando com a Princeza: 
logo seu irmaó D. Duarte com D. Ca ... 
tharina Deça , Dama da Rainha D. 
Catharina , sendo digno de reparo, 
que hum Escritor taó severo como o 
Abbade de Sever Diogo Barbosa Ma-' 
chado , por naô perder a elcgancia 
do conceito, diga, que o Senhor D. 
Duarte dançára com D. Catharina De
~a , antepondo os jubilos do dia á 
gravidade dos annos: quando eIle 
apenas contava vinte e quatro, como 
nascido em I5-4-I. Depois continuá
rao, e concluíraó a plausibilidade do 
festejo os Fidalgos , e Damas da 
Corte. '. 

Em -quanto nad chegava de Flan. 
dres a ar~lada, que havia conduzir. 

friu .. 
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Princeza. , a nossa Corte $e ~purava Era vp,,"~ 
nos obsequias dos Augustos Con~or-
tes , já em banquetes magestosos, j4 
em jogos , festas , e demonst rações 
brIlhantes de prazer, em que sempre 
. competia a profusaó , e o bom gosto. 
Chegou a armada composta de sete· 
náos de alto bordo, de rres fragatas, 
e de trinta navios ligeiros, comman-
dada pelo bravo Conde de Mansfelt 
Pédro Ernesto, yue vinha acompa~ 
uhado de sua mulher M;J.ria de lVle~ 
moranci, e de seu filho o Conde Car-
los. Elia entrou pelo Téjo seguida d() 
furioso estrondo de muitas salvas de 
artilharia, que com o seu fumo es., 
condêraó por muitas horas nos pavi-
lhÕes de todos os navios a uniaó das 
Armas Reaes de Portugal com as de 
Castella, de Parma, de Borgonha, e 
de Austria. A grande quantidade .de 
Nobreza ilIustre. que neIla vinha em~ 
barca da, saltou em terra com o seu 
General , sendo de bordo cOllduzid~ 
por D. Constantino de Bragança , tio 
da Prinaeza , por seu irmaó o Senhor 
D. Duarte , pelo Embaixador . d~ 

Cas-
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Eta vulg. CasteIla, e pelos mais Fidalgos, que 
tinha6 recebido as mesmas ordens del
Rei. 

Tratados os Fidalgos , e Damas 
estrangeiras pelos nossos Pdncipes 
com grandeza extraordinaria, que pa
recia perder a qualidade, que tinha de 
Tara por ser muitas vezes repetida; a 
Princeza para se embarcar sahio do Pa
ço acompanhada deI Rei , do Cardeal 
Infame, de toda a Grandeza até á Ca
pitania, que soltando as vélas, cor
tou o TéJo com a Regia comitiva 
para a pôr em terra na p,raia fronteira 
ào Mosteiro de Belém I , aonde no 
centro deJla marchou a Princeza a fa
zer Oraçaó no Samuario, que lhe ha-~ 
via despertar a memori:l do seu Fun
dador, e Avó o Magnifico Rei D. 
Manoel. Aqui entre abraços de ternu· 
ra , e lagrimas de saudade, que nalS 
offendiaó a inteireza, o decoro da So
berania , a Princeza Fe despedio dos 
seus. Augustos Parentes , e havendo 

, antes marchado a Bruxellas hum Pa
quete com o aviso da ~ua partida, 
ella na armada seguio .0 mesmo rumo. 

Tra-
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'Trabalhosa foi a sua vi~gem no Era vu]g. 

mez de Setembro, em que os ventos 
sopráraó na Costa de Portugal taó fu-
riosos, que entre perigos continuados, 
depois do naufragio de huma das 
náos I a armada foi obrigada a arri-
bar a hum dos portos de Inglaterra. 
Em toda a jornada havi3 a Princeza 
exercitado muitos actos da sua heroi-
ca piedade: agoradeo .as . provas: 
mais constantes da delicadeza da sua 
Religia6. Foi-lhe repr~sentado, q'ue. 
estando em hum porto de Inglaterra, 
pedia a politica, que mandasse com
primentar a Rainha Isabel , como Se"': 
nhora daquel1es Estados. RespondeI) 
a Princeza , que a Rainha era a fau~ 
tora. das heresias , o escudo dos here· 
ges, e que ella nFló queria traro com 
huma Soberana inimiga declarada da 
Igreja Catholica. Qyando se tratou se 
navia saltar em terra no mesmo per-
to,' para descançar dos trabalhos dQ 
mar, e alguns o impugnáraó com o 
justo fundamenro de naó ser decente 
expôr a Princeza a algum dos desaca-
tos ímpios, que _ costumayaõ fazer 09 

. he-



i93 ' .. Htn'ORIA GERAL ' 

ETa vulg. M.fegesHm 'excepçaó de pessoas: El
Ia tornou a r~pollder com a mesma 
magnanimidade Christa:- que naó lhe 
succederia assim.', por se reconhecer 
indigna da cor6a do martyrio , nem 
era taiS feli;& , que houvesse de che-, 
gar ao instante ditoso de sacrificar a 
vida em obse~uio da Fé. 

A 2. de Novembro desembarcou a' 
Princeza no porto de Flessin~ na Ilha 
de Zdanda , aonde descançou sete dias. 
O Principe seu Esposo veio com hu
ma numerosa comitiva i1zcognito a-Sas 
de Game, e oéculto a via desembar
car de huma j anella. Daqui a foi com
primentar ao Palacio da sua hospeda"! 
gem acompanhado do Principe da 
Orange~, do Marquez de Berghes, do 
Conde de Egmont~, e de outros gran
des Fidalgos, que com razaó se ad
midraó de perceber na Princeza os af
fectos da alma, de a- ouvirem nas 
ternuras da lingua Hespanhola unir as 
expressoes do amor com as do decó
ro , sem que os olhos em tranquilli
dade jámais se levantassem para te
rem ao Priocipe por alva da' _sua vis .. 

ta. 
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ta. A 10 de-Novembro partio para Era vul,;: 
Bruxellas , aonde foi recebida com 
pompa taó magnHica , que eu a di ... 
minuiria se intentas5e descrevella. Re ... 
(:ebidas as benraos nupciaes da maô 
do Arcebispo de Cambray Maximi~ 
) iano de Bel'ges, se seguíra6 os feste .. 
jos plrticulares, e publicos, que po~ 
~uicos dias foraó o entretenimento 
das gentes de bom gosto das Provin~ 
cias de Flandres. _ .: 

Dos primeiros festejos era lugar d 
vasto recinto do Palacio de Bruxel~ 
las, aquella fabrica, entre 3S da Eu .. 
ropa , huma das mais soberbas, que 
ao mesmo tempo aquartelou den
tro em si ao Imperador Carlos v. ~ 
a seu filho o Principe de Hespallha , 
ao Duque de Saboya , as Rainhas D. 
;Maria , e D. Leonor , a Duq ueza da 
Lorena com as numerosas, e corres~ 
pondentes familias occupadas no ser
viço de taó grandes Magesrades. Nel .. 
Je se preparáraó as me:tas brilhante, 
de Estado, que por muitas vezes so 
viral> rodeadas de Principes Sobera
nos , .de _ Fidalgos luminosos, qUJ 

au .. 
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Eta vul:, authorisavaÕ' a 'solemnidade. Nellas se 
competiaÕ a profusaÕ , a delicadeza, 
o bom gosto" as apparcncias , as ii
Jumina!róes, os concertos, que a hum 
tempo lisongeavaó tres sentidos. Nel
le se exerciravaó os bailes, os varios 
generos de danças, se ouvia6 as mu· 
sicas mais harmoniosas, judiciosos 
spopthegmas, recitaç6es, epithalamios, 
que. subialS dos sentidos a recrear po
tencias mais nobres. A estes particu
lares correspolldiaÕ os festejos publi
cos nos Templos, nas Praças, e nas 
ruas com igual pompa, tudo magni
fico "e brilhante. 

Na vespera , e dia do Apostolo 
Santo André , Tutelar, e Padroeiro 
da Ordem Militar do Tusao, que ha
via 134 annos f6ra instituida em ob
flequio da nossa Infante D. Isabel, 
filha do grande R.ei D. Joa6 I. , por 
!eu marido Filippe III., Conde de 
Flandres, nestes mesmos paizes : os 
Cavalleiros , que agol'a se achava6 
presentes em huma occasia6 semelhan
te á primeira, escolhêraÕ a vespt"ra, 
~ dia do memoraveI, anni.versario pa-

ra 
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ra consommarem os festejos com lIu- Erúul,., : 
ma soIemne acça6 de graças em me-; 
moda dos felizes dias presente, e 
passado. Na Capell~ Real se ajuntá..; 
raO todos, os membros da Ordem~, 
Msistentesenta6 em BruxelIas ,'que. 
era6 o Duque Octavio Farnese , pai 
do Principe Alexandre; o Conde de 
Egmonr, Governador de Flandres" 
e Artois; o Conde, de Mansfelt , 
Governador .de Luxemburgo; o Con .... 
de de Ar.emberg , Governador da, 
Frizia ; FiJippe de Croy, Duque de 
Arescot ; o Senhor de Barlemonr , 
Governador de Gueldr~s ; O' AImi-' 
rante Conde de Horn.; o Marque21 
de Berghes , Governador de Henau; 
o Príncipe 'de Orangc ) Goverllador 
de :Holanda '; o Conde da Frisia 
Or.iental , .Governador: de Limburgo; 
o. Senhor ,de Monúgni , ,Governador 
de, Toarnay;. os Condesde'Ligni , e 
de Hbcstrar. ,. . ' ; 

"~o Havendd estes grandes Senhores 
tomado ós .seus assentoS ;sem prece
dencias ,comodisp6em' 'os E!stamros 

da 
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Era 'VUIg. da Ordem para evitar disputas en
tre os AIros Principes , que neIla se 
alistaó ; dado lugar distincto ao nos
so Bispo de Angra D. Manoei de 
Almada, e aos mais Fidalgos Portu
guezes , que havia6 acompanhado a: 
Princeza; o Abbade de Filighen en
toou, as Vesperas , que foraó officia
das por hum grande numero de Mi
nistros , por muitas vozes sonoras" 
• concordes instrumentos. No dia se
guinte QS mesmos CavaHeiros em ha
bito de cel'emonia vieraó ao .Pa~o, 
e postos em duas alas ,conduzlra6 
as Princezas , e as Damas á Capella 
para assistirem ao Sacrificio da Mis
sa , que foi celebrado com pompa" 
que em tudo respirava piedade, e 
magnificencia. Depois as l'econduzí .. 
rao ao Paço na mesma.ordem , e 
com este culto de Religiaó· se hou .. 
!ferao por aeabadaS as-. testas do ca" 
sarnento do Heroe Augusto o Gran~ 
de Prindpe: Alexandre Fal'Oese com 
a Augusta Princez!l' lÃ' Maria de 
Pcrtugal : Progenitores,' ~uminosos da-

- pos-
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posteridade brilhante, que boje cn- Era ,uI". 
che de lu'zes os Thronos mais le
vantados , mais resplandecentes da Eu-
ropa. 
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L I VRO LVI. 

Da Historia Moderlla de Portugal. 

CAPITULO I. 

Referem-se os Stlccessos de Africa, 
e d" India 110 allllO de I566. 

Era wlg. E u deixei a Lourenço Pires de Ta ... 
1566 vora, depois de hum anno de resi

dencia em Tangere, já desterrado o 
susto do sitio , que se temia nesta 
praça ; pedindo licença a EIRei em 
Serem bro do anno passado para se 
recolher á Corte, EIRei naó lhe de· 
ferindo , antes ordenando se demo
rasse em Afriea , aonde a sua pre
!'ença era necessaria até ao futuro mez 
de ·Março de 1,66. Ainda que com 
obediencia forçada, Lourenço Pires 
executou como devia as ordens do 
Soberano, e ella foi causa de vol-

tar 
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tar ao· Reino coroado de hum novo Era vuJ~. : 
triunfo , que tambem deonovo , e 
mais claro relevo á gloria dos pas-
sados , como nós já vamos a refe-
nr. 

Padecia a praça de Tangere taó 
extremosa falta de lenha , que para 
escoltar alguns carros della, foi ne·' 
cessario a Lourenço Pires de Tavor:! 
sahir a campo nos primeiros dias de 
}i'evereiro; dobrar as Atalaias-na ser .. 
ra de S. Joaó, e ter tudo em estado 
de fazer huma opposiçaó vigorosá aos 
filhos do Alcaide Bentuda , que .com 
grosso poder havia onze dias espera';' 
vaó por esta sahida dos Porruguezes-, 
que lhes havia sido communicada. 
Corria a nossa gente pela cam panha 
de ,Maboga , que· corresponde , ou' 
faz freme á de Tangere o Velho t 

quando Lourenço Pires com 40 l)(~
mens occupava a Atalaia do Palmar 
esperando, que ella se rccolhessepa .. 
r3 impedir aos Mouros a entrada no 
Vallo Real, que está no Rio dos ln
dios. Para guarnecer a serra , foi BU" 

bindo os .Lumares, e entrou pelo por .. ' 
" TQM! Xy;, :u: tal 



E.r..a vulg.' tal do, Vallo; más já seguido do.' 
Mouros ), que buscavaô as mesmas 
vantagens do t~r[eno em numero tan .. 
tas vezes superiores , / que lhes dava 
certezas da victoria. . 
, Como o valor nos apertos he o 
melhor interprete dos casos, ou o in~ 
ventor das resoluçâes, Louren~o Pi
res notando o em que estava metti., 
do , para obrar com honra, que fos~ 
s~ producçaó da sua magnanimidade: 
deixando naquelle lugar a bandeira 
Real entregue a seu filho Cbristova6 
de Tavora , torceo a marclla para se 
incorporar com o Adail Sebastiaõ Gon; 
çalves Pita, que vinha do Rio dos In
dios , e com 50 soldados, que lhe co
briaõ a retHguarda, para mais refor .. 
çado dar sobre os Mouros, 'antes que 
3vançassem mais a marcha. El!es , que 
entendêraõ a manobra , fizeraô alto'; 
mas' logo faraó investidos, e como 
estavaô' muito serrados, em disputado 
confiicto , -obrando os Portuguezes te
meridades de valor, naô lhes era pos';' 
sivel rompelIos. Lourenço Pires de 
TaYora~a frent'C daaua tropa se COIJ,to 

'- .", . . . dia· 
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duzia tat> intreplde , que para olhos Rra vuJ, •. 
diffc!rentes era alvo. de inveja, ou in. 
ditrerente , ou commua. O generoso 
Adail na testa dos 40 cavaUos , que 
elle mandava, parecia hum raio ani .. 
made , que pelas suas mãos fulmi-
nou a trinta Mouros, felizes em aca· 
bar aos fios da espada de tat> alentado 
homem, merecedor do maior applau .. 
SOo 

Neste ardor estava o combate: 
largo tempo disputavéló es barbaros a 
'V ictoria, quando cerréraó do seu pos
[e ao campo de conflicte com a ban. 
deira Real Christovaó de Tavora, 

• Alvaro. Pires de Tavora, Francisco 
de Tavora , D. Francisco de Moura, 
e es bravos Fronteiros' de Tangere, 
que achando aos Mouros já bem cor ... 
tados pela.s armas do General , e do 
,eu Adail, foi·lhes faeil rempellos , 
multiplicar-lhes as mortes em grande 
numero , obrigallos a largarem e cam
po. Nesta primeira retirada se mos
trárat> eIles fugitivos tame sem acer
rio, que passando por muitos dos nos
lo.S cauos carr,eg;Idos do ·so~ÇQrro mais 
. U ii im-
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Era' vulgo importante para a praça, nem' ndIes-
totárao " nem fizerao as suas escoltas 

. o menor '.dano. O A-dail correo a to
mar a boca, do ValIo , por onde os 
Mouros' haviaó ,sahir, e aqui..a ne
cessidade ,ou a desesperaçaó ati~ou 
com maior furor a briga. Sim mor .. 
rêraó muitos filos, inimigos , outros 
sem consideraçaó se arrojavaó do alto 
das trincheiras ; mas dos seus tiros 
de' ai"r,emeço , com que prerendiaó 
abrir o passo, nos maráraó nove h~ 
mens , e ferÍraó alguns.. " 
.. : Entre os ,mortos sentimos a fal~a 
pe D. Diogo de Avelanada , de An
tonio.Jaques , de Antonio de Mello 
de Tavira, de Manoel de Mello , de 
Ferna6 de Lima,' e de. outros bizar
ros . Cavalleiros. Contáraó-se entre os 
feridos. D. Diogo de Castello Branco ;' 
e D.'Gil Eanes .. Estes -dois Fidalgos, 
Nuno Furtado, D.Rodrigo de MeIlo ; 
D. Francisco de' Mou'ra, Cn>nçalo 
Mende.s de Brito, D.Joaó 'de Azeve· 
do , Gonçalo Pereira, e outros obrá .. 
rao acçóes, que se erao illustres por 
anima.da~: pelas_ obrig<l5óes dos seus. 

nai~ 
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. llascimenros; elleS as fizeraô' muito Er.( vu". 
mais ·su blimes 'pelas haver. :espiritua';' 
Jisado a virtude propria. COD,1 este 
successa igualmente' elegante, e ma
gnanimo· coroQU Lourenço- Pires de 
Tavora felizmente o tempo. do seu 
governo em Tangere, encheo. as me· 
didas da expecraçao .do seu Soberano, 
e recolhido a Lisboa, teve aDo Joa6 
de ,Menezes' por successor no em .. 
prego. . . 
; Pelo mesmo tempo naó tinha ocio
sas. as' armas o Viso-Rei da lndia D. 
Antaô d~ Noronha, que havendo re
forçado',. e· guarnecido a Ilha de Cei
laó de homens" e' de ·provimentos de
pois do sitio; que '·0 Raju puzera áS' 
nossas praças: 8Q principio, deste an-' 
no preparou huma armada d~ cinco' 
~alcóes grossos,.e seis, galeoras pa ra 
.u: dar .caça áS" náos:de Meca' no Estrei
to :do m3'l'. Roxo.· O seu com manda- : 
mcmo. encarregou. eIle a seu cunhado 
D.· Diogo·.Pereir;t, que levava ás suas 
ordens p-or' cabos dos galeões a Nu
oo'Alvares Pereira, a Gonçalo Pereira 
de Castro., a JoaQ da Silva Pereira. 

(' ' a 
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Eú .,u)g. .a ManoelFreire de Andrade ,i e por 
Capi,tã,s das galeoras a.Braz Tavlres, 
a . Dl~ga Nunes' P~droso , a Manoel 
de MedeiTos), a Alvaro. Fernandes , e 
outros, que ignoramos quem fossem. 
Com infelicidade principiou, e con
duio esra armada a sua navega~a6. As 
Dáos de Meca escolt:ldas por nove 
galés·.do ;,Achem , que a avisc'áraó de 
llUma, das Ilhas· de Maldiva , aondo 
estavaó surtas, com hum bello estra~ 
lagemaevirátaó a sua ruina. Como nos 
mesmos mares cruzava Gon!?lo. Pe .. 
feira com outra esquadra , os Mou
ros esperáraó a noite. ,. em que entrá-
1aó. a fazer hum fqgo de combate, 
para que ouvido pelos dois Comman .. 
dantes Portuguezes , Gonçalo Pereira 
entendesse, que Diogo Pereira se batia; 
Diogo Pereira, que Gonçalo Pereira era'. 
acacado , e entretendo-se, cada humern 
soccorrer o outro, perdendo o tem po.eml 

bllscar-se no lugar do imaginado conai
cto; eIles tivessem lugar de avançar-se 
para entrarem no Estreito sem sustO... 

Como os barbaros opensára6'.as
sim lhes aconteceo , pondo-se .em (O·· 

. bro, 
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.firo, quando os nossos Commandan .. Era vur,.1 
tes , em busca hum do outro para 
se soccorrerem , andáraó dias como 
errantes pelos canaes do vasto Archl~ . 
pelago das Maldivas. Diogo .Pereira 
conhecendo já a industria com que 
os Mouros derrotáraó.a suá; vigilancia, 
lhes foi nos alcances até á -Ilha de 
qocorora a tempo, que huma das suas 
náos danlo nella á,costa, acabava de 
se fazer em pedaços , salvando-se em 
terra 5'00 Mouros, e TurcOs. Porque 
.o Governador da Ilha a. requp,riluen-
tos repetidos de Diogo Pereira para os 

. entregar , ~aô lhe deferio, e .éom elleá 
ee émbrenhou nos bosques; o Chefe 
·irritado mandou dar fogo á Ilha, ts. 
calou os povos, nao perdoou. a sexo, 
cu idade, carregou a arDJ:1da dos ge
neros preciosos, de que era' ab~ndanta 
a mesma Ilha : . mas voltando para 
Goa, na altura da ponta de Dio hu;' 
ma' tormenta furiosa vingou as ·arro .. 
ddades acabadas de commetter em 
çocotora- com o naufragio da maior 
pane da armada , e com-o estragQt 
ae 40'J mono~ dos qu~ .. tinhaó si-

do 
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Forj wlg; do vCl'dugos de tal.ltas innocentes vi':' 

das. ú ;". " ..' '. 

<l!18ndo ' . em Goa. se sentia esta 
perda ,:'na 'Ilha de Ceila6 mostrava a 
fortuna " que :eUa nem sempre desam· 
p:lra constante aos desvalidos. Sobre 
o . infelii', Rei de Cota derramou eUa 
agora .J1Ílm~' das respiraç6es, que lhe 
dilatáraó·' ;os· apenos:. do' animo para 
poder' esperar " que eIle sacudiria o 
jugo, que '0 oppriqtia. Menos que o 

. t!sfol'~o .bizário da supersti~aó gemi .. 
lica. :,.' deo. causa a esra. esperança ·a 
adulaeaó faslosa dos Astrologos do 
Reiná· de Peg'J no horoscopo, que:na 
oc.casiaó do nascimento .JeV:antáraó ao 
leu. Principe agora reiua:nte~ Elles pe .... 
suadíraó ,enraó á Corte, ql1~ as varita. 
g~ns futuras do recem-nascido ,. t~ 

. das dependia6 dell~ contrahiralliança 
.depois de ·homem com hilma filha do 
R.ei de .Ceila6 : denomin~lçaó, que 
entre todos: os ReiS da Ilha , sem pre 
se arrogou o de Cota''- qüe nesce tem .. 
'Pó representava bem ao viva '0 papel 
·de hum:~escravo dos Portuguezes. " .
" O. ·Pt.incip~ de pegu' , que SUcaYA 

com 
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'com o leite quando :minino; e foi Era vuJg. 

,nutrido depois de hQm~m çO,m a ins-. 
tru~ça6 das falsidade" astrologicas, 
(jue lhe representavaó profecias , de. 
'lue eIle era o objecto ;consideran. 
do-se já Rei·, e que devia trabalhar 
o ponto das suas felicidade~ promeh . 
lidas fazendo verificaI' <Js ~ondições va-1 

lkinadas; firme sobre fund.aoJentos ta~ 
deheis , eIle naó duvido~ mandar OSi 

seus Embaixadores a D. Joa6 " Rei . 
.de Cota , .pedindo-Ihe pllra ·mulher' 

. ))uma de Sijas filhas. Nada de .mais 
.vamajoso pPdiasobrevjra ~~t~ ·~o~ 
~,lfca infeliz;,. 'que a 'al1iançlJP~opOs~í1-
!pelo, Rei de Pegu ,que era reconbe! 
ciclo por hum· dos maiS" p99~o.sos dQ 
.Oriente, fosse pela vau.a e.xt!lnsaõ dos 
.seus Estados ;' fosse pel~. multidaé 
.monstruos<l: da$: suas ;r)g~e~~s. ; fo~se 
.pelo estrondo elegante das ~uas victo· 
-rias, espec:ialmente ,as que q.~abava d~ 
.ganhar sobre, oJ\ei.forrpi~:rvel de Siad 
na· celebre disp4ta, de qual dos doi~ 

.hav·ia ser senhor· do E!9falIte. bl'an~ 
jC~, que este. JJIÜqt,ô. pc;>ssuia • .:livIas Q 
nUseraveJ R~ ·de· ÇoCa ~q~. :tu~~ era _. taó 
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. Era" vulgo tad pobre ; que 'riem dehúrna ':filha o 
fizera rico a natureza. A conjuDerura 
OlÔ se pódia perder. ElIe naó havia 
malograr a ventura, que lhe entrava 
por casa. O requerimento de hum SQ.-" 
berano como o de Pegu , nao podia 

. deixa! de ter por despacho hum como 
pede. Pois em lance tal discorre o 
Rei de Cota gerar com a industria a 
filha , que naô fizera conceber como 
pai. . 

EHe transfigura filha., e Princeza 
nUma das mininas mais bellas do sell 
Camareiro MÓt' , homem de fé pro
vadl , de segredo iDV iolJvel , capaz 
de esconder na illusao· o sacramentO 
do seu l\d .. Este , para fazer mais 
agradavel o pre~ente , o acompanha 
Çom outro engano, que foi a suppo
siça6 de hum dente de Bugio, seme'oo 
lhanteao oUtro, que aViso-Rei D. 
Constantino tomára no tbcsouro de 
Jafanapataô;: efizeraeí.n pó ; assegu" 
rando ser o mesmo, que elle Rei de 
Pegu quizem re~gatar a troco de tO- . 
tias as suas riquezas. Com satisfaGaó . 
fxtraordinaria , com gastó inexplic"" 

. vcl 
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Nel dó Monarca for-ao recebidos em Erá vul;:,! 
P.egu a Es~sa , e o Dente; mas o 
ciume ia sendo causa de desfalecerem 
na supersriçaó os cultos dedicados ao 
Dente, deesmaiar~m no Rei as ter., 
nuras emp .. egadas na Esposa. Chegou 

-á noticia do Rei de Candea a simu .. 
l~çaó reprehensivel , com que, o de: 
Cota, seu antigo opposto, ,enganára 
a hum Principe de taó alto caracrér; 
~omo era o Soberano de Pegu. Elia 
manda logo á sua Corte huma Embili~ " 
xada , em tlue lhe d<rsç()br~ co~ pro" 
,as ev~dent~s a supposi~a6da. Esposa. 
o fingimento do Dente~, 'oflerecendo .. 
lhe , para' as adoraçóes, ourroOe:lte 
verdadeiro, pat'ao [halamo, huma te .. 
gidma ·filha sua. , .' . 
~. Por algum tempo' Huctuou com, a. 
nova ,notlcia ,.. e novo~sttatagemcl. Q. 

Rei de" .Pegu, Í'od~ado de:ptrplexida "I 
des. Mas ~ sejapor .. eUe considérar es~ 
gorada grande parte da riqueza doS' 
&~US povJ>s .nos appar~nos de magnifi .. 
cem'ia ,... com' que eH~3reCebêr.:i5 a: 
imaginadaPriqccza ,: e. Q ~meritiroso 
Dente) ;-seja p9r havere.ntregtle á ~S"l 

pOS.l 
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Era vulg. posa' nos laços do amoraliberda(fe:d~ 
(oraçaó J seja por consider~r, ,menos 
honroso fazeJ: publico o seu; engano ; 
resoluto a petmànecer nelle, conti
J'lUOU sem mudança os: agr.ados para 
COm a Rainh'a , . para com o' Dente as 
veneraçóes.: EUe :despedio' 'os- Embai. 
x2.dores do~ Rei de Candea, sem fazer 
c:aso ~lgum das suas representaçóes; 
e ~bons officios ; mas o de Cora da 
especiosidade ,'e delicadeza da sua 
Ilegociaçaó fraudulenta nada ,tirou de 
vantajoso,' como.-.imaginava. Elle vi .. 
)reo,e morreo' sem recursoaebaixo 
da' escravidad 'dos Portuguezes.' 
~.' ~ntiooEs[ado da India neste tcm~ 
VO -grandediminui~aó"nos, interesses 
do seu commercio , causada pela der:~ 
JOta 'do : Rei .de' Bisllagá " e pela des
membraçaó closseus EstadQ9'~ ;qu~ 
entr.e' si dividira6 Prindpe~.'pouço.af
feiçoados aos pôrtugu~zes. Insoporta
vel se fazia' a09 visinhoso,p~er des
marcado claquelle Sober3l1o,)" que era 
Sen hor de todos.os Reinos situados de 
:Bengala até ao:Cinde : podep,ia6 gran'; 
de', acorp.pa:nhado. de t~~ ntons.truosi; 

da-
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àade de riquezas, que todos os Mo- Era vulg.' 
narcas confinantes , naó só consldera-
Taó inclinados; mas cahidos os seus: 
diademas aos primeitos sopros da co-
lera do' Rei de Bisnagá. Este justo re-! 
ceio obrigou os Reis mais forres do 
Decaó a interp6r o reparo, antes que 
se descarregasse o golpe. Entre outros 
se conjuráraó contra elle o Nizama ... 
luco, o HidalcatS , e o Cutubixá, 
apenandoanres' os vinculas da allian-
ça com os' laços do parentesco em 
mutuos casamentos. 
. Com as: forças formidaveis de 
50~ cavallos , e 300<t>ooo Infan
tes entráraó os Principes conjurados 
a fogo, e' sangue. pelos Dominios do 
Rei de Bisnagá./, À. poucos passos o 
encontráraó elIes na testa ,de poder· 
dobrado, llual era , como affirruaó; 
e numero de 6oo.j)ooo Infantes, e de 
IOO<t>OOO caval1os. Naõ se assustár.a6 
as tres Reis com a vista do seu ini
migo tanto plra temer ; ou elles o 
considerassem rodttado do poder pr~~ 
~nte', ou ~essem lembrança das suas 
victorias passadíls.. Sem outrareflc" 

xaó, 
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f:ra vulg. xaa, que a de entregarem a bum lan ... 
S:O da sorte, ou a segurança dos Do
minios, ou a sua ruina , com a' das 
pessoas , eIles investiraa a desigual 
batalha. O Rei de Bisnagá, na idade 
de 96 annos , momado em hum so
berbo cavallo , logo no principio da 
acçao atacou os seus contrarios com 
impeto taiS generoso, que teve decla
rada a seu favor a victoria. Sobreveio 
porem hum daquelJes, que na guel'
rachamaó acasos, e de tal sorre mu
dou a scena, 'que o Rei de Bisnagá; 
perdeo a bataUia, a liberdade , e lo
go ás mesmas mãos do Nizamaluco a 
cabeça , nao combatendo como sol ... 
dado intrepido; mas exercitando o of· 
licio de verdugo barbaro. O valor dos 
despojos , ,que occupava muitos nu ... 
meros da Arithmetica , a extensalS 
dos Estados do Rei defunto, que for-. 
mava . hum Imperio potentissimo, tu
do ficou' em preza a muitos sobrinho. 
seus ~ que quando principiavaó a ser 
individualmente . felizes, subíraó á 
maior desgraça a reputa~aó commua 
Qg Reino. .de Bisnaga. . ..,-

- CA· 
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C A P I T U L O II. 

Trataó-se os negocios da Re/igiaó m" 
. lndia pelo mesmo tempo. · 

Sempre implacavel ~ odio do Rei de 
Teroate contra os Chri~tãos de Am
boyoo, eIles perseguidos tiveraó por 
ultimo refugio mandar por hum dos, 
Missionarios Jesuita, e por dais Ca
valheiros da sua profissaó naturaes da 
terrà pedir o amparo, e protecçaó do 
Viso ,Rei da India. Prop6z este em 
conselho o que se devia obrar em ma
teria de taota importancia , e· fiCOll 

resoluto, que se haviaó promover 09 

negociosda Fé, como os mais glo .. 
riosos á reputaça6 do Estado ,; que na 
conservaçaó de Amboino se empenhas
sem as suas forças, naópodendo su~ 

, .istir as Molucas se Ambeyno se per'; 
desse. Paraexpediça6 taó importante 
lembrou .~Gonçalo Pereira Marrama~ 
que igualmente recommendavel pelo 
valor, peJaS' experiencias , pelos ser
"js:os , pela ~Qalkladc. .0' Vi.so--Ret 

",', lhe· 
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EriYalg. lhe entregou para ella huma armada 
. de quatrb galeoes ., ·.e oito galearas, 
em que embarcárao mil Portuguezes 
ás suas ordens, e Js dos Capitaes D., 
Duarte de Menezes de Vasconcellos , 
Simao de Mello, Francisco de Mello, 
Lourencó. Furtado, Mem Dornellas· 
de Vaséoncellos, Antonio Lopes de 
Siqueira , Sebastiao Machado J Go-' 
mes de Brito J e ManoeI de Brito. . 

GonçJdo Pereira sahindo de Goa no 
fim de Abril deste anno, e chegando 
a Malaca com feliz viagem, depois. 
por esperar melhor moncao , ou por' 
lhe ser gostosa, a compânhia de sell 
cunhado D. Diogo de Menezes, que 
era Governador' da, Cidade , neHa se· 
demorou aré Agosto do aono futuro,: 
em q~e .continu,?u a viagem para o lu-, 
gar do seu, desCiDO , sem. nada execu-· 
tar, nem ,do que levava em regimen
to.,. nem do que, eIle emprendeo p~ 
10 proprio arbitrio em dano grave dos 
p,rQgreSSQS da Religiaó·,. )Como ,em 
~c;y., lugar' se dirá.:: Na-,'reraguar"t 
da deste Chefe despedio.oVisootRei 

, ~DiogQ' Lape$ QeMe~ui(a'F~ra ~OI' 
,e~ 
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v:ernador de Termtte,e Moluco t:m E,à,'~ , 
lugar de Alvaro de Mendoça. Elle 
k~a'Va, hUlO ,galea6 , e duas ga')eoras 
bem providos de munições de guerra. 
e boca parl Amboino, ,para Terna~ 
te'." e para .a armada de GOll:ç~l() ,fe; 
reira ; mas, as galeoras arribáraó. a 
Goa. " ,~, , 
. Ao cOBtrario l'do ,que ,~é :passava 
mts.<Mólucas ,~a 'sem~nte da, palavra 
DiV'joa m~l.::iplic3Ya· felizmente' nas 
Jlhas::doJapa.õJ pàreçelldo ,neste a,ll~ 

,DO ,;' que o 'grande J)ai:de Famili,as 
4uel'ia encher, ,nelle os seu, ~ce1l~iros 
(em· ab.undanda .. : Principioll·aJertili. 
toiade-'.p.elas :Ilh~. Occidentaell.de ,G~ 
00 .,-aonde reimlV'~ ~hum Pdnctpe- ') ai-n .. 
da.queengolfa®inas trevas :do,Paga .. 
sismo, com~a!luz' da r,azaó taó viva; 
"ue desejaya fosse eUa, a priijcJpal il~ 
luininadora cio f~eu espiritO.. Alta im~ 
pr~ssaó lhe;rfez:;orruiJo .da no"a-,dou~ 
trinà , que'!omnehs da, Europa' cosi,. 
BaniS no J aps() ~:e desejoso :~a ou~ 
~ir- pedio .ao Padre; Cosme de) TQr~ 
res, residente: .em)Gino 9 llie:.ellrias" 
.é. aJg~~s . dQs,!.I."Q~COlllpanh~ir~,.. qJJC 

c. !l'QAf. Xv. X na. 
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,lh:á·vulg. ila'~ua . presença , e na dos Bonios:éX~ 
pozessem os Eleme~[?s, a's ~ximas; 
os Dogmas da Rehglad " .que!ellefen
linava .. " Foraó ,destinados, pal'aesra 
empr~a: os ;Irmáos' ,Luiz d'e Almeidã; 
e Lourenço; de naçaô ]aponez, bem 
instruid9~ifla Lei dQ; Paiz , sabio' il4 
lustrado na de] esu Chrisro. " ) 

Este b~m -lrmá6 I Nll nce do Rei, 
no· grandé.· theat.ro da Col1te de Ochi~ 
ca, tres 'horassucreiSív,as, que se:in+ 
cluil'a6_na 'chama:d~ lulMa. 'só hora' 
em 'qu~' ê"'Esplritó :de, Deospóe na 
boca dós Ol'gã'os da' verdade \'IS pal~~ 
vras ,·que .baQ de·fallar : eJIe mostfOQ 
com tal ~o de.ralza'ó.la.real.exi~
ciado'ptimeiro' Ente';;'Jueo'Rei"e 
todaa. iAssembléa,;na.6..dUvidáraó 000 .. 
fessar; que· havia hum .só Deosver4 
dadeiro":Senhol' do: ,Universo ,Cr~ 
dor de.. tlJdo~ . ,SoC(weo Dessa Doitá 
adoecer.- ~o »Rei:, gm9Cm8nW,) cbe~ 
depoisqaGuutigo ··dallmom:- i e àesre 

.. ac:onted:menro natural :Se. i vkleo àm~ 
lieia dos :BOnzõspará atemorisar<. 
COrte, :.com (I) rcaSugo' visiv:eJaos Deoõ6 
ses: agsràvlOos;' na; amav~ pessoa do 

: .. .- .' ' . .:~,- :.&ai J 
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Rei, que chamára as:homen!!Janíni- ijia:ruI&'J 
~os para divertirem:as gentciJdo. al& 
tigoculto com doutrina~ exquisttl\' 
forjadas no ~erebro. já chQvia6.d#~ 
prezO,S, e irds6es .. Sobre 0.5 Irn1ãos:lefo 
suitas, que queriaó· ;arrojar da,Q)rte 
çomo homens empestado8[01l~'Seus im~ 
plaj:;avcis : initÍligos~ ,Mas Lu:ii ~. AI;. 
meida·\cllcio da' Fé i .que ~ c;jp~dt 
mudar :os. 11lOntes:,:eUe se offer~e<;3 
curar. o Rei emC\:ccuempo, : h~Ad. .. 

" "d ;; ln ltU O::i113 SJta ama,ra,. e pOl~q ue QaJ) 

~eça~, 1 que fathum milagre , lhe i l"é-! 
ceÚà ,.numas ,pi rol as.:. .. ,', I., )c'~! 
'. . Acabar o Rei quasi_agoniza~e dA 
as. levar;, e- sentir,.a·S1l~d~r~Jtu.idl{ 
faraó ,duas acçot's'$t1m' int-er\'íatio.: O 
ben.e.ficio estava rl,es~ando a gratid~~ 
mlLls 'alp.etSUasó.e~ ,dos 13onzos "QOn1vO 
B..ei~flmlÓi mais. pod~os:as :, qJllf çl~. 
·Consenuraá-se as l'.ratlt?s dos·l\UstiQ, 
nariÓ.$ "quedamavaç. no d~e110,,:F:OSr 
~e IIHldo j ou ~rdeái , .. ,Clles. se ;lcha~aQ 
sós á doutrina, que apenas enH)Uv.h
da dO$ qúe ilassavaó.sem se' det.erem. 
A, Pro,idencia parem-:, que "d~terw.ir 
..nau illudir as invec.tivas do~ hQl1lens, 
. Xii ~r-
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~flJ"UJí= ordctritm:: aC0'I1Yel'saó de 'dois ,metc!; 
d6réS' )sabios, e poderosos de Fatacá; 
qr~: 's~- a"ha:vaó em Ochica, e come,;. 
<ráJti.aót '-3 ; moveri.,s~os seus moradore8~ 
tmm.ediatàm~fnedisp6z, que. as Rai
t'lh1Ml Jmdi 1 >e ':esposa delRei adoeces
sem ;';~ '~ai?r J'erjg~: "que ellc. 
<tbtn0' MedIco .. 101+ cQamad'O, o' Irmaó 
:Uurt ~.~ Altne(c:b~' que as Cl11toU éom 
es~' remedias :CGulolmados< a':'applicar 
~kisj \ A "ostolos/'aos: enfermos.'. eres'" 
~~()' ·6',al'plat1~o:.vre: a· commoçaó. O 
R:ei:,dJedl'o~o dos !\'Ia:ssaUos sim.'perma .. 
neceo constante }W,: erro 'em ,realida
dé ,~tnf.-a.pp~'reÍltia ': ; mas pennitiio se 
1~v.a.'Dtasselfi IgreJas ,tro9 seus Estados; 
éón"edeo' pleila' 'liberdade aos· Povos, 
e' ";d~rra'mandoa' graça. as inundações 
dOfÇt~g auxiliQ!;I:J, 'gentes in:numera
v~H~ i:tf, os espiritos; mais IJJrrOHerites 
dW;:Una$;~ e Corre· de Goró sersuo. 
mettêntÔ ao 'jugo· suave. do .. Evón
g@lh0, ,·conv.on~i.dos ,pela ~rancia 
da r.(2;ruz. : . :.', . ;'; :.:,". . ~,:J " 
:;:"Em;Ximo:,erava.colheit;a taõ co

?iO'stf;':que o,Padre) ,COsmidê: ·1'01'
l'C.lel'4 de cha,n:tar ao, gl'ande Ope-: 

" tt ,I .... , 4 r~~ 
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Fano ,oPadreOaspar VilIeta; ai:Mla Er~:vur:. ': 
retirado em Sacar ~para o ajudar/nd 
trapalho. Este:.Soccorro'" virídode' re. 
fresco , obro~ com'tal actividade', 
que ao pÓr os pés' em Xhdmi,fu-
gar 'de Firando, de hum: gol~ mee-
teo ~ ovelhas no' aprillco da Igreja. 
Igualmente' pasmosoS: eralS"os:effeiror ' 
da. -graça emgr.ande quantidade,de 
homens illustres, e plebeos , sabios , 
e ignorantes;' que pará Detlsnáõ ha ex-
cepcaó de pessoas; os quaes como cer-
vos sequiosos :búscávao as aguas sauda-
veis das fontes do Salvador na gran-
de Corte de Meaco, em Sacay,· em 
Tubo , em Imori " e. em' todos ,os 
Jnais .lugares, aonde era ouvida co-
mo trombeta, semelhante á'de Noe-
ménia ,nas solemnidades • a vOz do 
incançavel Padre Luiz de Froes, di-
gno substituto do Padre VilIeIa. He 
verdade , que estas vantagens. conse-
guida5 no ]apaó tiveraó hum'pequeno 
~ontrapezo na' perseguiçaó " que (l1J' 

Gentios da terra firme de Salcete jun~ 
to a Goa ,movêrilo contra ,oaChris-
táos de poucos anDOS convertidos •. Mas 

co-
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Era \:ulg. ' remo o remedio estava perto, . nllJ 
lho' demorou o carholico zelo do Vi-o 
so~Rei D. Antaó de . Noronha, que: 
~terrando os barbaros , naó lhes cob~ 
sentindo 'reparar os Pagodes àrruina~ 
dos, nem levantar algum' de novo ~ 
os que se naó resolvêraó a moderar. 
nos excessos , tiveraó de mudar de 
domicilio em· castigo da conrumacia.· 

r • 

C A P I T. U L O III. 

He eltito'Pontifice S. Pio V. em lugar 
. de Pia IV. Nomea~se ao Veneravel 

Fr. Luiz de 1\;fontoya para Confe.r~ 
SfJr de/Rei • . Succede-Ihe O. Padre' 
Ltliz GoncahJes da Camara. Pare-
cer sobre esta materia do seu AJ(J 
D.A/eixo de Menezes. . 

No ,·fim do anno passado s~ntio a 
Congregaçaó dos Fieis a perda da sua 
Cabeça visivel o Papa Pio IV., e que
rendo o zelo inimitavel delRci D. Se
bastia5-, , "que este grande ,Chefe da 
Igreja tivesse hum successor , que na6 
só occapasse; 'mas lhe enc11esse o lu~ 

gar) 
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gar , por D.· Fernando de Menezes, Erá vulg. 
Seu Embaixador em Roma, que suc~ 
cedêra neste emprego a D~ Alvaro de 
Castro, escreveo aos 49 Cardeaes , 
que haviaó, entrado no Conclave para 
pezarem na balança do Santllario a gra~ 
vidade da materia , que tinhaó entre 
mãos. Cortadas pela Espada de dois 
gumes, que chega a penetrar a indi~ 
visibilidade das almas, as muitas du .. 
yidas, que naó podiaá deixar de se 
Jevantar na Congregaçaá de tantos ho .. 
mens, ainda que Principes da Igreja: 
bem manejada aquella Espada, que 
he Palavra, e Espiriro de Deos , pelos 
Cardeaes Farnese , e Borromeo , com 
appIauso universal do Christianismo; 
e jubilo particular delRei D. Sebas ... 
tiaó foi eleito em 7 de Janeiro deste· 
anno Fr. Miguel Ghisleri , Cardeal 
do titulo de Santa Maria super Miner .. 
vam, que tomou, e nós o adoramos 
sobre os nossos Altares com o nome 
de S. Pio V. . 

Este Pontifice digno de immortal 
memoria, reconhecendo aos Monarcas 
Porluguezes .taó zelosos dos inlereFseJ 

- da 
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EI8YuJg. 'da Igreja· ,. dois dias depóis da. sua. 
eleiçaõ escreveo a EIRei D. Sebastiaó 
dando-fhe. parte della , e rcpresentao" 
do-lhe: ~e. sendo assumpto ao Pon
tificado em hum tempo taÕ critico"_ 
<]ue representava fracas: todas· as for~ 
ças paracontrasrar os;impetos das he
resias , . para ter ma6 nos scismas des
bocados·, para reconciliar a unidade', 
e concordia Chrisiá : que devendo 
appJicar~e á ref6rma dos costumes, 
corruptos havia tanto tempo, promo
ver, e J'estituir o selí vigor á Disci
plina da Igreja: eUe reconhecia, que 
sem o seu auxilio , e o dos outros 
Principes Catholicos nao .lhe seria fa
cil conseguir projectos de tanta diffi
culdade; e que eJle assim o esperava 
de hum Principe successor de tautos 
Monareas, que nas provas publicas 
dá sua piedade para com a Santa Se
de est3beleciaó afirrnez3 do seu Thr(Joio 
no, ou firmavaó a estabilidade da sua 
gloria. 

Se .esta· superior -éleiçaó socegou 
'os cuidados da nossa Corte , el!a en
trou- em outros naó,mellOres na de 

Con-
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Confessór .pam_EIReh' hum empre- Era"\"ul,. 
go, r~m qUt, a::Rainha reconhecia o 
fundo dai, ârcuostancias- necessarias , 
e que· d~seja·!a .recahisse e~ p.essoa ~ 
que se avantajasse em talentos ao Mes-
Ire o Padre Luiz· Gonçalves da Ca~ 
Jn3ra , e aó menos igualasse em pru-
dencia ao Ayo D. Aleixo de Meneze~ 
Prevaleceo entalS· o seu v-pto' coptrá 
o ,de alguns,'ii1teressados ,.~; foi.~lei .. 
lO o Padre Fr.-Luiz de . Mont.oya da 
Ordem .de: Santo Agostinho,. natural 
da. Villa. de Belmonte em Castella: 
~araó venerav:el· pela auth().ridade, dos. 
annos, pela sóa alta prut;le.nç;a." pelas 
suas coilsummadas experiencias , pelas 
.s.u:is grandes 'virtudes ; tudo qualida-
.des, que o f~ziaó digno da occupa~ 
caó, queentr.ava a exercitilf com vio-
lencia como húmilde. Mas foss'e. que 
respiraçóes oppostas intentassem suf-
ibcar. a sua" ou· fosse reconhecer p'or 
experiencia, que' o' ar de Pal~c.io or;
.di,nariamente· .. ~wmpe a bOil. disposi~ 
~aõ da nntidade, eUe 'Qntr:.Q\I na idéa. 
ide, 'trocar. as honras, da Dignidade pe-
Jo ':socego' :do s.eu ,Claustro., ,', . 
~ - Co-
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Era vulgo Como para os recursps' humanói 
a sua diligencia encontrava fed]3da~ 
todas as porras , o Varal> Sanro em
penhou o Ceo com votos, que tive
rao o desejado exito na :acceitaça(S 
Divina. Insen5ivelmente se'conformá .. 
rao os· Principes 'em fiaó fazer via- . 
lenda á' repugnancia do Padre Fr.Luiz_ . 
deixando a sua resoluçaó dependente 
s6 do seu arbitrio. ElIe recebeo a 
graça ~()m'o hum esforço da iaspira
çaó Divina ; que lhe rompia o gri-
111'16 peZado, qLle para muitos he tad 
leve. EIJese retira do Paço, e o Car
deal Infante , ou por eIle haver slido o 
instrumento principal da eleiça6 do 
Padre Luiz Gonçalves' da Cam ara pa. 
ra Mestre delRei, ou pelo inclinara 
devoçao extrema ao Instituto Jesuiti
co , . ou por sugerido por quem se 
~he sabia insinuar na vontade com 01 

meios propostos para a seguran~3 do 
~eu partido : eIle agora. resolve, r: 
ninguem, ainda que se sinta, lhe im .. 
pede, que na pessoa do mesmo Padn 
Luiz Gonçalves da eamara appa-reça'ó 
unidos os dois empregos 'de~estT~, 

e 
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e Confessor delRei. Olhando a maior Era vulg •. : 
parte da Nobreza para a eleiçaó coti~ 
senrida com vista pezada , D. Aleixo 
de Menezes , que em ra:z.aó do car-
go podia . falIar mais li vre , buscou. 
occasia6, em que o Cardeéll visitas,.-
se a Rainha, e na presença de ambDs,. 
como se estivesse illustrado' por lu-
fes profeticas , inB.ammado no zelo ,. 
l1a fidelidaàe, no amor do Rei, e da 
Patria, digamos que entrou antes a8~ 
sim a vaticinar, que a discorrer. 
. EIle tez hum Exordio breve ; e 
patherico·, de que eduzio as sete cau
sas principaes da ruina das Manar., 
qUidS na menoridade dos Reis J Q 

provou quanto trabalhára como Ayo 
(ia de Portugal para derrotar, vencer; 
anniquilar a todas. Expôz a primei
ra , que era huma espeçie de validos 
deshumanos , que criava6 aosPrinci~ 
pes moços em deshumanidade ,des
pindo·os daquelle amor ao proprio 
sangue, que a natureza lhes inspira, 
persuadindo-os " que reinaráó tanto 
mais livres , quanto mais se separa
rem, na6 se unirem, .nem fizerelll ca-

so 
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t:q ,"ulg. 50 dos, parentes: que elJe ao ·contra..;· 

rio arrancára ao seu Real PupilJo da" 
rllaos deste rttremo taó perigosO , e 
nada lhe permittira , semq:ue pri
meiro o insrniisse , em qüe :'S(13S Al
t-ezas, Avó, e. Tio, lho.'pennirtiaó, 
COUlO altos objectos a que elle' devia 
render obedieneia.· Experideo a segun
da CaUs.l ,que .perturb~va . a . paz dos 
Reinos; que. alterava a Nobreza del
}es , e vinha 3' ser o favor, c graça 
singulares dos Principes , que para si 
Só sollicitavaóos Ayos, separando del
les as pessoas de Estado, os homen!~ 
dignos, querendo sem excepçaópara 
si , e parl OS seus todos os 'manaa .. 
ciaes da benevolencia, toda a torren
te das mercês, toda a eftusa6 da li .. 
beralidade : que elle navegando rumo 
opposto , jámais pedira cousa algu
ma para si' , . ou para parente seu, 
tenGo tantos ,beneineritos ' ;. e que s~ 
em alguns despachos se inreressára, 
,odos ,foraÕpara estranhos , como 
Sllas Altezas , e o Reino na6 igno-
ravaó. ' 

A terceira· causa disse, que ~ra a 
cu-
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cobiça dos mesmoaAyos ,.que sé Er. vul~; 
aproveiuvaó das vontades dos Prin-
cipei ;·que: tinhaósujeitos pelac.rea~ 
çá6 ,"e >que-pondo a hum lado aq~rel-
la raiz de todos os males, ao outrd 
a· sua inseparavel eompdnheira. a am-. 
biça6, ,faziaó cahir n~s .suas casas:.com: 
ábundancia achúvaoe ju-piter eh'\'ri.í 
quez~s monstruosas~; '"e . ·as . i orna'v:a6 
pomposas de titulos magnificos : que 
elIe tinha á vista do mundo a sua con~ 
ducta 'taódeseonfol!mC destas maxi-f 
mas, que D. Aleixo emrára a ser Ayo; 
D. -Aleixp $e conservava, faó pobre 
no fim, e' 'no meio 'do 'exerciciordo 
cargo, corno no 'prindpio, e ames 
delIe : sempre o mesmo homem.). a 
mesma é"asa" as mesmas renda,s", o 
mesmo ti:lracrer. Referio a qu'arta catf~ 
sa, que, vinha a ser )-e nascer d-a'eSl
tima~ó, que os Ayos que~ia~ 56',,-á'-
la sI , . flpartando . aos 'PrüIClpeS! di
communkàçaó dos, ~elis v3ssallos { ('Is .. 

p~cial~nte 'da dos ~obres ;' per~~:
dmdo-os 'flue a Mage5tade· comoJ·s~ 
c:ral\~ft>:se ha· de' exp~r pOtlcas- 'vê:-
z.es rp~a"ter mail ádorações f .q!lt!'-se 

-, de· 
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Era yulg. deve regatear. ao povo ; que se faça. 
temida para .ser . mais resp~itada; ui-o 
"imamenre que as respostas, eas mer-, 
cês, sendo acçóes q'Je pertenc~m aos, 
Principes fazellas por si me.smos, el
Je~ os induziaó a que as dessem ,e as 
fizeue~n pelas suas mãos, epelas,suó\s 
bocas como seus .lnternuncios : que. 
dcHe sabiaó todos, como havendo 
t'onhecido em EIRei hllma alma al
t-i..a., hum espirito de grandez~ , sem
pre lhe propôzera COIll razÕes vivas. 
~s propriedades .,. as forças do seu Do
mihio para ficar advertido., que a cOQ" 

fervaçaó- p3cCifica do. Estado dependia 
dcH~ ~e tn0Stt:1r ao povo condescen., 
dente, á Nobreza benevolo..· . 

. Referia D. Aleixo a quinta causa" 
que eraó as licenças grosseir;as , ind~ 
«mes ,'criminosas, que.:os. Aros [o .. 
JDavaó dos Pr-incipes em razaó ~do tra
J() frequente cot!1;~ellelq -de .que; reslIl
lava falrarem ás devidas ceremonias, 
á delicadeza dos cort~jos proprios da 
lv1agesrasie, ~rragar-se o seu Decoro, 
darem bum máo exemplo aQs .vassaL
los para nas ocqsióes: faltarem.á gr.a-

yi~ 



DE POllTÚÓAL, LIV. LVI. 33; 
vidàde.-,'~ termos: necessarios '.á sua: Era'vulg. 
g~ndeza:~huns abUlSOS ';' que- insensi
,clmehte. ,vJinha.ó:a, .causar. idesesrima-
ça6-;, ec POuoo.l'Cspeito;do'Prindpe no-

, anLm01 ôdosmesmos vassallos :: que el-. 
lo :tomava ~ Suas AI[~zas, por, teste- . 
mlUlhas,.de'que:,D. Aleixo antes, e 
eepnis' dtllRei 'ter uso d~r.lZaó , des-J 
petto ,: dorJÚim:lO , oU'sÇ ) ou :acdm ... r 
panblildo',. :;sempre .otratáracom aqllel~; 
le ,alto: -respeito , 'e:c:erc~otJias, reve-, 
r.emes '~:',que; coqsagrára"llQAugusto~ 
B;ei:~ r:Av6~" atiEiJ(,} ,ultimo instante 
cia~sua vida:, sem wlh(i!:not~i-para com, 
6 Soberano:. Neto :a ;'maisrleve 'altera'" 
S!a6 ainda)mos: menores actidcátesdo
respei". ',:: dá submiss;lõ , dos'..citltos in., 
àispeasav.eistpara'com tlS:Pl'ÍIic:ipes em 
rodos QS tempos,:", em' todas as suaS' 
idades.' . ,', -- ". _, ' 
j~' LargamCnleí:eX'plÔz elle ~ seita cau .. 
sa, que nascia dos Soberanos.nas ida-l 
deg ;veides ihaver. quem ','os incline á 
guerra ','is:agadas, aos jogos, , ás: 
festas,; nlClolltOUl excesso; (que na6 
podia deixaii!d~ ser 'vicioso:;,'quando 
cstesexercicips'tomadoscom: media .. 

. ~" nia 
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Era \'UIg. nia era o:: virtudes : '. donde 'prpvinhã',' 
que eiles "deixassem os'::genios ,Jiall: 
mã0s das' ,inclinações·, e: :oomplace'n"l' 
eia , com r~ínados :negociosde Esta~· 
do , que: -ou esquecJaó "OU, ,iJlt,eira~ 
Ineute os fjavao de ourrós ;; como mUL-~ 
tas, vezes n1Óstdra a e~periencia ;, el 
eUe ,estavlt,verido em: EIRei D. Seb~s~.J 
liso o' muirQ que apr,ehéndia1 :as cousas'í 
3' q.u:e o ,inclinavaó, ~~ost'pando-se, j~ 
110m Príncipe, qu.e Judo ,buscava pe".l 
los exriecn.os·:' que :pOtl isso ,ell.e , ,na6 
só trabàlhárà.~vigilanre :cm' _"D :apariW! 
dos viciQs'~mas ,'em .darentrada 'n~ 
seu animo I ás :v.irtudes·, ,nao ,succedes"" 
se., ousairido:; pedos extremos'· fias ac ... 
ções:, chegar aõs, ponrós ' de se 1Der~r; 
como 'era :v'UIgar ; acon.eceF.i:ao&".I~Se 
sos da' virtude'; q~e: ~a..:.o que ellc: 
temia, sem susto de erros viciosóà 
em EIRei,. que eU~,-n~ tinha na í sua 
natureza.: I'" ". ',:LJ "'_ " ( n 
, 'N~6:éx~z:D. Aleim- de .Menezeá 
a septim:a. cansa com o~estylo. daspre~ 
éedenteS', e"SesatisfCZl10m:dizer :,que 
.te. illclln~r'.:o: animo úlRei , .ou 'ill1' 

"Uinado naturalwWlte lhe-permitrir 'Coh 
i .. : ~y~ 
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ttJ~1 .viciosos, occaaialS. mais :proxi .. Era YDI,.. 
ma da sua perdiçaó, eIla a porta que 
algUns abriralS para entrarem á sua 
privança: isto era hum ponto , de 
que elle naó tratava , como incompa-
tivel 'á pessoa , e. natureza doPrinci-
pe; e que eIle reconhecia naó ser jU$-

to pretender louvor. dos erros ,. que 
nalS commettéra, quando atentas as suas 
obrigaç6es ,. nem ainda por prolno-
ver neIle as virtudes se lhe devia6 
dar graças. Depois e«:altou as quali-
datles delRei , mostrando no agrado 
delIas composto com tanra p~rfeiçaó 
o heroismo , que parecia haverem. nel-
Je nascido p~ra maiores Imperios: 
idéa ao· seu entender .ta6 iDfalIive •• 
que se as mesmas qualidader na6 se 
remontassem a extremos eminc:ntes, 
se Dovas. communicaçlles futuras natS 
.J,perveueacm , se eIlas se conservas-
aem no estado presente, D. Aleixo de 
Menezes promettia a Portupl o Prin-
cipe mais- excellelite , que elle- ha-
via tida de ,moitos t,mpos até eo-
ta6. Em fim elte Fiialgo havendo 
orado pelo e~riJo , q.ue~·*c:abo ~e tefe. 
···:fOM. Xv. r rir, 
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Era,rtllg; rir, elle fez a sua Peroraçaõ nestes prOt 
cisas ,termos. ' 

Tudo isto me parece justb couferir 
com Voss~s Altezas, naó por querer 
agradedmentos , ou satisfaçaó de cum .. 
prir com' o que devia, nem por ima
ginar , que alguma cousa destas lhe 
seja occulta'; mas como com as lições, 
c novosexerciciosde Estado' ha de 
ter EIRei, Nosso Senhor mais com· 
municaçaõ , que a minha, de lJue se 
lhe póde seguir affeiçáó, que o' guie 
por differente caminho, do que,lhe 
eu tenho, mostrado, quiz fazer a Vos .. 
sas Altezas esta lembrança, e pedir
lhes,. que attendaõ ao estado, emqu« 
de. presente • temos' a RIRei para. se 
medlr- com o do tempo adiante, que 
duvido ser taó melhorado em tudo. 
quanto a'capacidade,' e melhor conhe
cimento' das causas saó avantajadsS;etIJ 
Sua Alteza:: do qual ~ssim como na6 
]H~ j~S1o, qlleusurpe'ea1aglol'ia',.1SelÍ":' 
do, o frucm .de. trab.lbo ) e industria 
alheia, assim. naá-queria , que se lne 
rQ;lbasse a'q ue mereci, 'com tanta vigi
lancj~ :, ~. traba~o ( dQ pensamento. . ; ',.e 
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'i_i naó. '., he taõ. pequena .. ho~ra por Eta vulgo 
igual.-a., qualquer das que· herdei :dos 
meus antepassados :' e como minha 
muita idade aCQmpanhada.de. algumas. 
indiSp.osiç6es.naódaó Jugar Ataó .con-
tinua' assistencia..J, como .atégora. fiz 
com a Pessoai.delRei.,Nosso.Senbor , 
be' ju,S[O, que. Vo:;sasAltezas'supr:aó 
como seu cuidado, aonde.; naÓ' abran .. 
ger o meu " '"(!, ajudem a sustentar aPor .. 
tugal hwnPrincipe ornado de partes 
13ó, merecedoras, do Impedo; porque 
se oaó perca em- poucos dias otraba!"l 
lho de.muitos'aonos, e chorem os seul 
'lassaUos. par&.sempre a ,mudança de 
taóexcellente·n!ltutal, aonde os maio ... 
Ma,vicios telllemos', quev~nhaó a ser. 
QS; ·excessos .. de virtude. 

Ac:abou.deJallar D.Aleixo de Me
J1fZ~S, e serido a.sua efficáciã'capazde; 
produ,zir. h~, uniformidade :.de.afle.~ 
etos em quem 0, ouvia, . ellei-.foraó· 
bem. desconformes na Rainha ',: e no
Infante Cardeal~ Aquella Soberana pe~ 
za.ndo' na ~alanqal da :suaeircunspecça6 
consummada a soI.idez·das. raz.óeS "de! 
:fiue p.Alei;to..$~!.sirvíra na~~u:a~ de-

.~.jJ Y ü . ~oni· 
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monstraç6es:, como se já estivesse 91l\a 
do ná 'Monarquia verificadas as.qde'. 
boca daquelle Oraculo parecia6pr(Jool 
fedas: eIla delibera4a t judiciosa, aWa
vel agradeceo com Iagnmas a D. Alei .. 
xo as :verdades tal> tiem fundamenta
d:ls , 'Jue acabava6 ~de sabir do seu es
pirito .lDiammado ,ardlnte, ,z~oso , 
e fiel .. o Infante Cardeal,abiad nado 
ás sugest6es , sujeito o entendim nto. 
aos mesmos dominantes da sua vonra .. 
de , COlllO 'author principal da eleirii6' 
do Confessor, que ouvira contrariar: 
elle com,o semblante,.carregado J';a'fa~ 
ce immutada , a voz ,turbida, sobw 
a resposta, da Rainha ,proseguio: q"ucs 
sempre" cOllhecêra o zelo, e fidelida.r 
de, com que ellc D. Aleixo cumprír ... 
as.obrigaiães' do seu .nascimento' na 

. moral.. e politiéa edllca~., que .dera: 
a.'.ElRei seu sobrinho,; ,que contin~as~ 
Se.Della Bociado do- seu COl1fessor,,' 
'role : senaló filho. 'ne: huma Religia6 
exemplar·, .(! edificante;, com; as, suas 
maximas .. santas, formaria em· EIR.ei: 
hum, Monarca 'pcsrfeit04 . '-: . 
" .' 'Desped,ig·s.e o Cardeal : ~a, lUiDb!" 
-<' " , _ '001 
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mm a mesma melancolia ',' 'com que· Er~ ,ui,:. 
dera. esta resposdr, e com que ouvíra 
a'tO. Aleixo. O "mesmo quizera fazer 
esteF,idalgo scm'IUais, fallar, nem ou-
yir j mas aR~nlta'odete,e,leilhedis-
se: que clla lhe agradecia mui~o quan-
to tinha pondtr~do no tempo·; e con-
Junctura , que buscára p3:ra, o fa~er; 
que os seus temores erad 19uaes 30S. 

que elJe mostrava, agora maiores pé-
los. confrontar com as raz6es , que aca-
bava de lhe ouvir; que por isso de no-
vo, e se podia ser, com maior aurhq-
,idade lhe ellcarregavaa guarda do 
CwpfJ dei Rei seu; Neto. O lIabio., ,e
pruôente Fidalgo.' lhe responddó :pron ... 
10.: :que pouco i'mporta, Seohora'J,-a· 
guarda do Corpo .delltei ,':"0' atacá·. 
Mm' ,.e abrirem ·brecha: na Alma', 'que. 
rendida, aos prefextosespeciosoS rla.' 
consC.iencia , ,e da vittnde ;' o' arrastará, 
todo·.8 eluemos" "C siDguladdzdes per
siciosas. Façamos::o que está;ein nós,. 
~ torno" a Rainha com alto acordo, e· 
RSiguia6 inimitavel, )"e deim11Ó,"a 
Deói ma 'parte ,. 'pois he quem displSe,' 
e governa. oS cwraçó~ , ,dos: Reis : . e. 

quan-
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~ri .'D1g. quando eIle permitta., .que pela . vi41 

menós imaginad~ v(loha taó grandeca';'. 
lsmidade. ao Reino, ·na6 serembs pàroi( 
ticipantes da culpa ,. já que:o hajamos 
de 'ser 'no consentimento. 

,.1 , • " 

-:. '; " C<A PI T U'.LO ,IV.' .:. 
." , " ' , . :,' . ~ i 

A I/b/l tlit Madeira, 'he'i'!Vadid4 por 
htlm4 ,/lrmau de Corsar;os Fronr:e- :) 
. zes .. ~ndllzidos peJo' 'infame trlli··, ; 

. .mi,. GIIspor Caldeirll.. .... 

A o' . longe' ~~ ia~ já, repre~en~ando' 
os ensaios funestos para a ulrima ·see-' 
na ,da Tragedia dei Pqrtugal ; dequt; 
os . campos ue Alcacere (em . Afriça . ·ti .. 
nhaó ,.de ser theatoo. ·.·Olhava-se ,J1este 
anno . pará A Ind~3!';·'e-:jÚ:ntas 'a '.-outras 
decadencias ,do Estado" se 'l\dalS sue .. 
ccssos . poncQ favora yéis:.., como forali: 
os das .dt.las esquadras nltimamente ein~~ 
pregadas'. contra .as::náOR', ,que o sober .. 
bo. Achem mandárlt a Meca; e a.sel1-
mvel dimiouiçaQ n:osseIS8·inter.e~m~dPe
la 'ruina i "e· di v isaó ,t\o poderoso Rei": 
no' de BiSilagá 1 cpmQ ha pOUCOtrefe-

, ri-
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ti mós. Se a vista se lrrdinav.a para o EI'í:vulgí' 
Brasil., clle se-~ostrava sempre lnva.. . 
dido, ás vezes: pouco seguro:-entre o 
furo\"- de inimigos .teimOSU9 ; 'ímuiros- y 

invejosos, eoarbáros, que Só-haviaei 
ser abatidos por . armas poderçsas~ I Em 
Afl:ica na6 assustav~ó pouco 2scinten
ções do-Xerife ,que tendo já sitiado 
a Mazaga6, ameacado- à Tangerei, 
(om o poder cres~id~o .d·a~a:;.tOdolii <'!J 
indicios delhé ser intoleravel 3: resf; 
dencia dosPortuguezes neSlal"poucas 
praças -dós seus: Esrados." que 1I1edei-r 
xáraó de se-r abandonadas pela-froxi"!, 
daõ :,- e máo( ~onscl ho :ddRei D:Jo:16 
III.! .hummád' conselho ~ ;e .h'uma 
frox,idaõ , queijá era6 :cabalment.ero~ 
nhecidos , e ,'que. com e~idencia já 
mostravaó trl'Stes ~ e- pernh:iosos C)S 

seus effeKos.,,· , -l': h " ;:;" 

Se pouco~ armos --pasisdns se bu;..o 
cavIl5 omra'8'Jeml1tanças,cllas'se en
é0l1~Ava6.1asr.tm()Sas· n'a . inrl ignaça6' dí-l 
vini, que'commoveo os elemenros pa
ta' I() , <castigo. :.!torrendo,ql1e Gescarre.. 
go~ 80bre os rllOradol'es ' da 1I?3'de .S .. 
MIguel, de que'e", fi~.men1Qrla.Ain.o 
. da 
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ire~Yul, .. ,· da esta se conservava viva , quando 
agora na Ilha da Madeira foi descar
regado outro flagello na.õ sei se de. 
igual, . ou maior pezo na invasaó bar
bara ,.e·deshumana dos Francezes coo
duúdos· para verdugos da tarda pelo 
cruel , e infame traidor Gaspar Cal
deira ~ natural de Tangere, que fora 
Moço da Camara do Cardeal Infan
te D. Henr-ique. Este Principe, como 
Regente, que era do Reino , e por 
12a6.alterar·as disposiçóes dos Reis 
passados , fez observar .com rigor a 

_ prohibiçaó de trazerem ouro por sua 
conta' os homens, que commerciava6 
na Costa da Mina. Muitos peritos, e 
déstros ua.natltica se semíraó tanto da 
exacta observancia, que se querianes"! 
ta' lai , que: escandalisqdos delI a dei",: 
xavaó a Parria , e iaó offerecer~se .. a 
"rviço es.tranho. ' .. 
" Entre estes, o primeiro que expe~ 
dmentQU .á pena da confiscaçaódo'scu 
amado:, ~~r() , foi. o', celebre Cal
deira , malograda acon6i:1nça' de·ha-ver 
sido criado do Infante .C_rdeal , que 
naó fez caso· algum desta causal, que 

. ln-
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it1terp6% .0- prejudicado para se, absol- Era""", 
vido. ,Desesperou o avarento com a. . 
f>erda , e arrebatado da paixaó cega J. 

com outros .pilotos d~ seps humo-
,.es taó sabios na navega~a9 como el· 
le , buscou o refugio de Fran~a, de
f!erminado a. vingar O.1ieu aggravo a: 
todo o custo. O Car~eal Regente io-. 
formado da fugida de tantos homens" 
que erao oe,cessarios, mandou publi-
car Editaes,. para que em (;errotem-
po derermimtdo se recolhessem ao Rei-
no , aonde seriaá perdoados. T ado .. 
obedecêraó menos o delicado Caldei.' 
ra , que já' a este. tempo negociava; 
com alguns' Francezes, especialmen-
te com os da RocbeIa, buma grílnde. 
ftlçanba de -muita gana~ia; e pouca. 
despeza para facilitar o projecto. . : 
. Tal lhe! representava 'elle huma 
irrupçaó pronta na yha da Madei. 
ra, que sabia ~~tar tao abastada de to.., 
do -O: genero de rique~$, çomo pobre 
de armas, de munições ,.-e ·de sold~ .. 
dos : donünio, que se. Il)~ntinha ia
c:liscr~meQte confu!.do· pa .. segurança 
~a larga paz. MenQs i~t.fJn_cias b~s.ta~ 

. ~-vao 
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~rà\'tlJg:' va'ó pall1 se moverem os espiritos de. 
lluns piratas de sua natureza avaren
tos, mais :segur-os pela' offerra de ser 
o mesmó Cal~ira o conducrot, e guia' 
da empreza.· G(wernavaéntd(}: a llha 
Francisco Gonc-llves da Camara em 
lúgar de seu ri6'o primeiro Conde da 
Oílheta Sima6Gonçalves' da Camara , 
que se achava ausente • do Reino, e 
da Ilh-a. Naó pas9aV'a p~la imaginaça6 
dos seus moradores 'a: c.alamidade , que 
m esperáv'a i qliando no dia 2. de Ou
rubro algtí~aS pessoas, que passava6 
j Jl~à do Pórto'Santo ; viraó junto'a 
ellaoito:'náos~ancoradas , e em terra 
v~'ri-ag cazas ardendo. Viradqjl proa, 
'f'iera5, dar 'parte, á Madeira do qúe vi
{aó:, ~ e discorriaO. Tumultuariamenfe 
entroUá preparar-se para fazer huma 
appareljct3 de defensa il- chusl'h~ de h~ 
mens ,bizonbo~;- desarmados, que· Já-
ruais baviaó'visio (>,:sembl~nte da 'guer
t-a', sel1d~ 'a confusafS: dos apl'estos-'o 
primeiror'pfeilagio dos 'estragos. 

, Na 'maA1\â""dodia seguinte 3 de 
Outubro appâréceo a armada -dos Hu .. 
gbnotes formada em linha' pela pontá 

de 
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dé S. ~ou.ren~o ,:e imaginourbum Ga~ EI!I'vulg. 
pitaó chamado Thomé Alvares" qnti 
Ma~hico, 'navia; ser, o~primeiro lugar 
atacado. Elles ,for+lÓ' :.pr'o~ongando ar 
costa, : )P!lss~haó por Santa: Cruz. re 
faz,endo' 'movimentos ' pará entrar mb 
bahia d~· .Cidade· de Ptmte: De.lgada',' 
ainda alguns,eBtendêraõ rqae' as. n:íos! 
eraó Portuguezas. Logo: olLdeseng~ 
nou outro rmov.imento:> Jl():.bordo ,d&: 
mar" 'que: indicava fugirem;, do ~peri~} 

, go dosUhroSf ,para iremi>w!l,iillegoaí 
álem 'rlaCidape':kPr".na'rF~sa,"q.ué; 
era o'lugal"1alccommooada para a m.l 
c:mbarque;das tropas ~amule a~ guiava:a: 
prático':" ue'.infame Cáldaira.' NoYe~ 
Centos, arab.lllzeiros saltáraó" em", ter ... 
Fa ; imas 'llen~ o Ilcu<Qeneull:MoK 
lu:c " Ga;s.caéhaLentado ~: que. ': o~[-noSSG!I 
€OrriatS ia.deter.-lhes ~:fmar"ha J" feiJ 
ilesemb:areár 'o rcsoo,~da6 ,úipuli~~a 
e;as náos"já ancoradasl;para:v.arejarens 
a: :pr.aia·', ,com oseJl fogo., Os Por~ 
tuguezes ,'sem,' ordem,oi,' :nCltando i 
fórmados ·in~migo9 . t'll':\l'a:pidez .da 
mar'cha t./;Oo~fogo. ·,vivoo sQbee:éHa:. 
todos fugíl'aó , deixando aos' iniÓli., 

, ' gos 

.' 



Era vul!1 : t~. ~ ~.~~ .. ?~~~~C:(t, rr~' ~:~a.~ital,d~ 
. 'r 'o' ,Delenfrecinl'tse nella ,.o furor -a Com-. 

o I 

metter o crnddape$, a, cobiçá. a. ~ bllscar' 
materia para: ó' incendio, que. nunca 
diz , que baBt~. ,"MuitaspeSsoas Sa
gradas,. e Seculares fora.6.degOlladas,: 
profanados ·o~ i.Templos ,'e -ás lma-. 
ge~s; roubadaS" as Igrej3S(. e' ás ca
set, sém. maia des.pique I em tantas af
frontas t' que-·o' .de !huma bala vçntu
TOS;! disparoadmode 'huma: ·cara.vela de. 
Setuv~l,'o qa: apanhando ~ór hum dos, 
jGeUUDS . ao; General in'Ímlgo' lhe· dei ... 
XDU' :pOI' poucos dias a' vida. ,O SeQ 
~eattde valor o sim desprezou p. golp~ 
em quanto· naO cORsumm3wa: acça6 ;1 
másT elle.;o..privoll de' gozar os injus~ 
tos interesseSi.d~ preza,;. e a.gloria i~ 
fame do o rriunfa ímpio.! j Com ames" 
ma faciJidade;da, Cidade 'foi ganhada 
a,·Cidadella ,.'.aonde com à;sua fami;" 
Jhl 'se bavia'"l'efugiado o Goverlladoc 
Francisco ,Gonçaiv~s da Camara , que 
c4controt,t:na:sua qualidàd:e'3' recom~ 
lJl!táaa~aó', ',~; e, 'sàlvo-coridutQ para a 
vidaJ' ~ .. ~';j[':'.' t: o • 
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..Rolibadó o valór·:de mais de· rrt~~ Ecà"'fUlg. 
lha6",: e meio " 'perdidGt:tócla li arrilha': 
pja~: for~adas' pelas Here~eS. innume:J 
raveiS0'donzeUas, assollado o 'profano~ 
pollutoo ;Sagrado; os a1Hictos moraJ 

dores da llha·'de àmbt;s:'os'Sexos , 'd 
de todas' áS idades, 'anda~a:lS-':errántes' 
pelfls solid<9es'; como .. q'u~' p'edin<lor 
aos montes:;' q ue éahiss~m sobre el.;.) 

ks , ás· .grYt~!; ;,: que 'às' :estondessein' 
DO abysm~ das·suas; c4vern~s ~'~cóm~ 
se estivessem: já'vendo 00 '.eósaios panr 
ohorrot '<!o.diã nltiriló; .0 grande que: 
gusáralS t,antos 'estragos nos animo9, 
piedosos do Cal'itaó Thomé Alvâtes " 
de Antonio do Carvalhal ~ de FranCÍs':; 
co Leomelill1,e de António de Frei~ 
tas excitou nellesos 'generosos dese~ 
jos de :hYm~l'·pronta , é' correspondeu:..; 
te vil1~ançll •. E~les ajllhtárao con1'; 0;:-" 

t-raordmaria despeza hum groSso tes~ 
pe-ilavel' q.e g~te para acu.direm á'Ci.l 
ôade 'invadida ,tomarem· conta- aôs', 
Franc~zes' do 'que àcabavaó de· obrâf 
nella; -conjurados a de-Slruiltos , oU '-a 
morrerem na empreza. ! 

.: .. ~a(ldo. elles· com· todas as, fé'r" 
-. ias 
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E~~J~l".1 ~a~, d~ p9v~sJ:da Ilha {~Sl:âu6,a..l)1eia 
leg~!l:': dtt (U~f~~~; ,tj&,;C}da9.e. prqnl,Qs,;, , 
e,:".r-esolo~OI~' ra·,-ob(a~,,.: ,rel.;~bê!Jaó, hu:úIt 
~.v~::do (Gen~~l Çal~-ta , ::~m,; que. 
l~~~ f.a~~,; ~Q.el::j ~om9! 1', :t1QVQ .c.he, 
{i! ,d9&F.raijC~~t!s, iofo,fmâdo : da 'suaI, 
4etermi.n~aó f{}j,buscár:aI.; eJhe disse"") 
f-ª, que; á,<,maj,s'lle-ve re§ist~l1cia, quer 
OS P9J:tUiu~íles, lhe, fiJie&sem , manda~~ 
~a·,tocar~' degolla, na Cidade; qu~ 
ftU40, p~ss~d~" á 1 espada: <, e que elle. 
Çen~ral . h~Jlia" Sel . o : PfiIll~Jro, dO$: 
mort:os :·"q.u~, n,~IHfl COP$fe.roaça6 lhe~ 
pedia, sllsp~odessem os seus imemo& 
giza,fros',:s~: retirassem ~ ,edeix-assem; 
a~ !\~t~or d: tudo obr.aros seus de;., 
signios S<lntos. Perplexos fic.4ra-ó ~q:ueb 
les homens e$timwp dQ$J1o que d~\daÓJ 
obrará vjlit~de. etnbajxa;d.asemelhan~ 
te. &1sp.enqe~ a resolu~~ó era. priv'ar-, 
,e,de l)u~. ,triunfo gIor~o$6. " du ,d~ 
hpm~ g1.oriosa mort~ em . 4ausa, ta-E.\ 
Justa. Continuar,n~lla tinha p.or coo" 
s,equenci!:1 aperda ~e lqnt~. V:ldas dos 
~u.~.:. amados Patri~io~,. que. já ~e en-t 
tcndiaó victimas sacrifi~ad.a$ a, hum.f.u..., 
rçr. d~h~mI\QO. ,p,r~y~h~.çeo,~~ui.>,a; ~a-

n~ 
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ridade a ~Qd9sQs. outros rc;speitQs .,.e Erayul, •. 
ella !J que tudo vence , rri~.nfou com 
honra mais solid,a sem c.omblcc. , 

, Qyatorze.dias se deolOráraó os Frah .. 
cezes em despojar. a Ilha da.Madeira, 
das suas riquezas , cQ~jq\le. carregá
raó' uaó só .·as .suas oito .náos de alto, 
bordo até ás es,otilha~: ;}Il~ dois,na~ 
vios nossos, e a cara,veIa,de SeçuYAA" 
que esp~raYaq no porto,~.rnon~ó para. 
navegarem ;l S. Tpon:t~. rA.~7 de OUi 
tubro se nzeraó eIles na voIea de Fran-: 
sa com Gaspa,rCald~it:a~tisfeito .d~. 
Eeu honrado,de~pique, qU,e logo ve .. 
remos castigado com . mort~ iDfamc! 
Acudíraó Itr>go osmorador~s da I.l~ 
,a al,impar a Cidade )', !e~. Fa.I11.P~ de. 
munos cadavcl'es imi:W.lodQs, .de spr· 
didezes p~stiferas , a p1Jd~af o~ '])In'~ 
pIos, aliarem gra,ç3s. ás rpisel:J~rdJ~~ 
de Deos por l1!lÓ ficar(!IU .de -todq.,cpno: 
sumidos. Depqis. babçáraóá praia .p.a~ 
ra, recolberem ,çomo ~e~P9jos d~s illi~ 
mIgos QS. seus~~smo;s ~abe.daes:, qu~ 
n:;ló 111es cabelldO n~vaó de ta.ntas,.náos~ 
P,Ull~ dei~árap .~)terra).·,ou[:os arro;:. 
Jarap ~. mar·; .as~~l~S~o , que. repre",. 

, . . 'seu-
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Era vul&" sentava a Ilha com pouca difFel'ença da

imagem da solidaó, em que a dci .. iWu 
o primeiro incendio d~ sete annos con
tinuos ; que consumioa especiosi-
dade dos seus bosques. ' 

Aipda'os'Francezes estava6 na Ilha, 
. quando chegou a Lisboa a noticia da 

jnvasa6, Na6 he dizível a diligencia, 
com que em oito dias se apl'efeou hu .. 
ma armada de 21. vélas , em que en
travaÓ' seis de alto bordo, duas gran
des náos ,e "quatorze cal'avelas , de 
que foi non'le!ldo Chefe Sebastiaó de 
S~í', 'filho de Joaõ Rodrigues de Sá, 
Alcaide Mór do Porto, condecorado 
com muitos serviços da lndia , que.., 
o fazia6 bénemerito do cargo. Dois 
dias antes ode sahir a armnda parriole
vado do a'mor da ParTia Joao Gonçal
ves da eamara , filho de ·Simaó Gon. 
~alvcrs, Governador da Ilha , e foi o 
primeiro que chegou' á ella em huma 
~óem ba'rcafa6, sem temor aos peri .. 
gos "jmpavi~o ao enc6ntro, que, po
dia ter com ,as. for~:ts dcsproporclOna~ 
das dos corsarlOS. A 26 'de Outubro, 
dez dias depois .da-sua retirada, che-: 
'.' gou 
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gou a nossa frota ; e os dia; que os Eravul"·l 
soldados se demorárao em .~.abar de 
Cispoliar o resto. da substancia daoIJha", 
çJJes fQra~ Q$ qu~ imp~dírao ao Ge ... 
neral bater-se· com os Francez~s·~as 
partes do Lançarote', aon4e' 3A"ril>ou. 
dois dias depois d~lles hav..-em'p~rM 
tido. A ar,mada se recolheo . a ·1is.boa 
sem frl:lcro, e a Ilha opulenta, .sem. 
despique, ficou aSS9Uada. '.. ( .. . 

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

Olmo Gllspllr CIl/àeif!1l foi trllltíHJo.- ;e' 
. jllstifafitJ ell} Lisboa, e das'f,'epre--. 
'. sel'ltllf 6es., fJ.Ne. por JOII{) pe.rt:irlJ. 
. Dtmtlls se ma1'lildr,,{) fllur 119 RtÃ 
- 1Je. Er.al'lfll sobre -4, ;1TlJlIsa{) tIol JellS 
, 'OlIs.rizllor naM.ekira. . . / : .' 

Mai~ escand~Üzada a Corté'de:L~ 
boa .da: perfidià do traidor Gaspar, Cál-
4eira, ,que das atrocidades d~ :Here
ges- Francezes comr.netridas na Ilha da 
.Madeira·; 'o Cardeal Infante ,~. resol
veoa oao poupar di~igeJicia .pera, ha· 
ver ám-aó aquelle barb.aro J e· -.;aind·a1" 

-. Tf)M. Xv. Z· fa-
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Er):vul:. • fazéf'nene hum castigo exemplar, cor~ 
resporident,e á gravidade do crime. Pa .. 
ra !este fim éscreveo ao 'Embaixador; 
qu'eitinha~.e m Franç:l, encarecendo-lhe' 
à ,actividade " ~que devia metter em' 
ólw{t aré'segurar li'pessoa do Caldei..: 
ra. Sé'ntiao Einbáixador" que a or':' 
dériíllhe chegasse "'poucó tempo depois 
deHe tér -sa hiçlo 'de suá casa', e do: 
Reino de Fran~i:t'; ma!" Bando a dili ... 

\ gencia a pum ma,ripheir<? muito desem
baraçadt>, bum Elos "anidos-', que 
naó obedecêra ao Edital do Infante 
Regénre :' elle estirn'ulaâo Com a cer~ 
reza do perdaó, e de largas prolil.'es
~!;'"lhe assegutou ;'que havia pren
deli o' Caldeira, e, trazello a Lisboa. 
',.,' Cumprio o Marinheiro o,pr.cmet
tido, seguindo os;.yestigios do'perfrdo 
medroso, que veio apanhar em ~i$ll 
eaíy:~ :-na ~raÇà de.FuenÍ'e· Rabia. ;IJacló 
pGr:> eli~' aéonhecerao Commalfciante; 
8':'C\ija >.presença' 'O devou cnga(lmo::I 
fóiLprtzo" e ttmduzido a LiSboa", 
hav.Cllldo já' EIRéi' D~ S~basti~6Isallidó. 
tkt~id'ade, 'p<iwqne foi'·a 16 de FIeIf 
nrcir. de ,12..68~ No'~ia 18,. 'C:.?!1t:~~reC1 

-Itt ,,,':., • ,' ... "I~·'..gen-
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~t~jnnum.Fra;el:atvoroçada:para vêr Età ,tI~'~ 
Q ,s.lIpplicio do réQ, qlte. ta.nJQes.can., 
~alisátaa radil' a, N~çaó. _ PQuÇáS, in, 
iignificantes , .sem· properçaÕ,;ào·~rime 
pareçiaQ .' ao- pO:Y:Q ,as idt(;@staricias , 
't'lCt . entap .$~~;~eçentAraj), a.QAnai~ 
Jf1llkdosvlvos .• : qWtlheanl4lde~, Mas 
dle, 8Q vêras ,demonstrações ~de,ofl1 
ttkt.o:,. ,com,> ,qu~ .este -11om~ál ~aba~ 
}Ia;. ~:3Q OUVIr. 0Stermos f()nea~;~.com 
que:··.elle aggra~4va o seu .. oelicro, 
ll1àis :que' tudj) 10CadQ - do~,atd'cir de 
.e.S?-irito, ,eOm'!qu.e :eUe con&ssm, e 
pedia a Deris'~)ÍYenia dá :Jll'roddade , , 
que nas idéà:sLescrupulosas .• _ ou enfu::< 
I'Cci,dJspareci3 inm:piatet : ;esselmesmo 
peMo: commO'lidb Da>Ó pôdsLcqnt.er,o 
ImpetQ das:bgri8lQS , as"evidenci~ 
&bcompaixaó ;:c: clamar 2: qJ1O:.Gas.-
fIM: ,Caldeiva, aboininaveL.llal. vida. 
,Q'Ab;ira commQr:ted~}usto.~;<::; : J 

~ c':Tres ,.com~cfs teve' dlcL.tío 'sep 
uiriu~r :Dois;, P;19tos:.chamacimI Anro~ 
mLDiz,·er..Beh:~or.: COOfifW!as ,o pa .. 
rrár,iór·enfor~d'O'Sllna· mesina.fçroao< O 
ftf:ceiro" que :..n-<f 'húin '~llrai:doICapi-
teõ daJlha., dX> faial~e:csquetiidv ~ás 
-•. :' Z ii . obn.; , 



Età'f1ltg~' obrigaçtSes de' honrado " o acompa~ 
nhou na testa' dos Francezes para r~)tJ~ 
bar alguns lugares, aonde se haviaó 
tscondido trastes, de valor : sendej 
trazido ao Reino, foi sentenciado na 
merecida pena.~ Empenhos poderosos 
consegufraó se lhe commurasse a sen" 
tença de morte na de degredo para o 
Brasil. A justiça Divina, que naó qlJ!e~ 
ria ,este réo impunido, permittio; 
que elIe outra vez seguisse o partido 
dos' Francezes, e que, iesse pela rein~ 
ddencia ser justiçado na,Ilha, Tercei .. 
ra . dezesete annos depois do crime 
commettido na da Madeira. :'~', 
" O Cardeal Intàme com raza6 sen~ 
tido , de" que, os Reis Christianissi. 
mos' de tantos annos' a eSta partecpn+ 
sentis~Jl , ou diSsimulassem, que os 
tieus.' cotsarios infestassem as nossa, 
conquistas. ; e' pilhassem' . os· na v ios., 
que ,dellás vohava6. 'para o Reino: 
agora receoso , de . que: nO ábomiria-t 
vel illsulto referido- . guardassem o ~ 
mo mystcrioso silencio, determmOll 
-em bfficios publicos na sua Corte p~" 
:dir delJe' ~satisfa~:tó ,. a enirega dOI 

-. . '.J ., "\ c;;a-
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abedaes', e a' resticuiçaõ das perdas~ EtA ,ut=,'í 
:r ,ua' esta negociaça6 ccritica., . e deli-
"ada foi eleito Embaixador Joao 'Pe .. \ 
reira Damas ,ihum daquelles homens 
nomeados pekJ favor alheio, sem me· 
recimentos , sem arden~ia -de espiri-
ta , sem alentos no coraç26 para se 
,aber conduzir entre Aulicos consum", 
mados no meio de huma Corte intri-
gante. Elle entrou a fazer as suas re ... 
presenta~oes em tom de Declamador; 
mas por estyIo tao submisso ; tanto 
de quem soIlicitavamisericordia, quan-
do ia pedir justiça; tao mavioso na 
cODsideraça6, de q ue entre os Manar-
eàs contratantes se podessem romper 
os laços da Pflz ; . que o Rei de Fran .. 
~ na6 podia ·deixal' de se encher da 
!Vaidade , de que quando entendia; 
que negociava com hum Monarca 
igual, o seu Ministro lho representa-
ra inferior I na Soberania , e nopo'!" 
der. )., .. , 
(; Elle . sim metteo em .uso as .appa
rendas de se mostrar sentido , de 
p:tandara POl'tubal hum Gentilho
mem da sUfl.Catpara para .se descu~ .. 

par 
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E.l~ ~'Jllg. par comEIRei do ,insulto ,dos seUs 
vassallo~.Mas nada' d,e satisfações;. 
nem ,dll,testituiçaó , q'u~ sendo preren ... 
çóes entre' dois Reis _ mininos , eIlas 
esquecêraó com o teai'po .. , e o de Por
tugal se' contentou com a declaraça6: 
de se dar por lllaLscrvido do Ernbai-' 
xador Joaó Pereira. _Entendeo este ~ 
que soldaria a sua quebra no aviso 7 

que-fez á Corte de Lisboa, de que:; 
na de Paris se lheofferecia para Espo; 
sa delRei a Madama Margarida de 
Valuis, com a conàiçaó, de que 09 

Francezes jámais infesrariaó as nossas 
conquistas, naó esquecendo a promes.. 
53 vaga , de que aos moradores da 
Ilha da Madeira seri:ló restituídos 03 

danos causados na ultimairrupçaó d~ 
Cors~rios. Ainda que as clausulas ciG 
contracto foraó reconhecidas na Cone 
por injuriosas: , ella ordenou a Joaó 
·Pereira ,que fosse enrretendo ás dois 
negocios com tal politica, que naó se 
esquecesse de hum, nem desprezasse o 
fl)utrp. Mas o Ministro inhabil se hou~ 
ve nelles com rao pouca dexteridade, 
<Iue ambos :bot9u a perder. ,- ,; 

-Che~ 
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- ... Chegá,rao:, aos ouvidos :do :Sanro E('ifaJc.'Y 
pomifice Pio V. as. vozes da negociat 
çao do casamento, que se. rratav:a em 
Fntnça.; e pcwa .impedir aallian~ de 
Rei tao Catl1olico em huma"Porencia 
lastimosamente infesrad'a das heresias; 
ordenou. a D . .Fernando de 'Menezes , 
Ealbaixadorde Portugal· n!l sua:Corte 
de Roma ,que com o pezo daSl:razóes 
mais fortes, eenerglcas representasse 
a EIRei.' o seu desagrado, e, () quanto 
lhe seria estimavel, que €Ile mudasse 
de' sentimentos " pondo nesta' preten. 
çaó silellcio perpetuo. Ainda, DélÓ sa-
tisfeito com a efficacia das vozes, que 
puzera na boca do Embaixador' para 
EIRei se persuadir a dar na eleiçaó de 
esposa a proferencia ,á Archiduqueza 
de' Austria; elle nlesmolhe escreveo 
huma Carta, outra á Rainha D. Ca-
tharina , em' quepropôz,·a ámbas as 
Magest~des :individual mente todas .as 
circunstancdas t'porq:ue. ,aPrinteza d~ 
Austria de.viapreferir a de França. 
Nao lla~ia ar RainpI ,fazer-se violencia 
para., se render .áforça das palavras, e 
ao pe~o da..:al1th<uidadedo Pana par!l 

. ' r e~ 
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~ "'Jr; ella 'sug'eitar todos os seus séniimen
tos 'á SU3 insinuaça6. . 

Como a santidade de Pio V. lhe 
prof'!lnha para Esposa de seu neto hu
ma Princeza da Augusta Casa, donde 
dIa trazia a origem, a que a inclina ... 
va oaffecto, e em gue reconhecia 
presentes , e para o futuro mais' in
teressantes :as vantagens de, Portugal: 
para se mOStrar ao PQntmce igualmen
te pronta , e officiosa , fez· obedien
eia do seu' mesmo gosto, e sem per
da de tempo escreveo a seu sobrinho 
EIRei Filippe II. de Castella convi· 
dando-o para Agente de negocio taó 
gravejunto á pessoa do Imperador seu 
cunhado, e que conseguisse delle , que 
a Princeza viesse logo para Madrid 
espercll', que EIRei tivesse idade com
petente para consummar o matrimo
nio : circunstancia n.ecessaria .para de 
huma. vez cessarem em França as ne
gociaçÕes impertinentes a seu respei
!<? Filippe II: ?ue talvez trouxesse 
Jaconceblda a Idea, de que a Coroa 
de POI'tugaI viria a recahir na sua cabe
sa, de que nós pouco, dCfois vimos a 

pro-
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prova na'incumbencia';,: ,qe que veio a Eravulg •. 
Lisboa encarregado oS1nto Francisco' 
de Borja :, elIe lhe respondeo com a 
fria interlocutoria "v de, que naquelle 
anno havia passar a Flandres; que 
havia fallar ao Imperador, e que ell~ 
tao practicarla com elle o casamento 
delRei com a Archiduqueza sua fi-
lha. " , ~ 

. N ao se conformava esta resposta 
ile Filippe n. com a imt,aciencia , que 
a Rainha,· mostrava na cGnc1usao do: 
negocio mais grave da Monarquia. El-
Ja reiterou as instancias com os' pre-
textos da duvida da jornada de Flan-
dres, e dos prejuizos da d~mora, p~ 
díndo a brevidade.' O Rei fez lavrar 
por escrito outra resposta firmada pe. 
lo seu Secretario de Estado Antonio 
Peres, e a mandou entregar a D. Fran-

I cisco Pereira, que enrao' era Embai
xador de PorrugaI em Madrid. ElIa 
estava concebida em termos mais vas
tos ; mas com pouca diff~ença dos 
da primeira , e de mais com duvi
das novas a respeito do dote, de que 
elle se servia para g:Jnhar tempo, co· 

mo 
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E~~,u1g:j 1110 . 01 mais lpri,ncipal dOS'SfllS' proje. 

eras respoati'Vos ·:testa materia. Da 
sua pane' o . Imperador ,. que . poucos 
allnQ~ ante~) desejava. a: . noSsa allian.:. 
ça., agora: escava: vacillante:, e' per:
tllexo pelu· .riO\~as coongurações ,do 
tempo. Elle tinha duas ilhas, -e que .. 
ria casar ·a. primeira. com;.o Prindpe 
D. Carlos de Hespanha : matrimo· 
Jl.Ío, que (.se. pai. suspendia, já des. 
gostadó dÓ·g~o. inquieto do Princi
pe, sobre ,o ~ual aecutou depois hu~ 
ma acça6' mm Jndignidad.e . de pai , 
ainda que a queiraó cobrir com .a 
justiça de Rei., A'segunda Archiàu'!" 
4!lueza era, pedida por Carlos IX. de 
França,. agora, por D •. Sebastiaó de 
Portugal; e. o Imperador. rodeado de 
indecisões ,esperandQ pelo casamentO 
fte. Hespanha', . contemporisava com 
Portugal , . e com Fran~a. 

-' , 
CA-
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,C-AFI T UItO' VI. ' 
" . , 

O Vellera'iJeJ.Arcebisp1JD~ Fr. Bartbrr: 
" I(mu,,' do,r. Martyres celebra htl11i 

Synudo em, Braga.: l A,IIha de Mah' 
ta triunfados T1IrGD~'_ e EIRei D~ 
Sebastiaó t:()ncorre 'commaó liberal 
para 4 fundaçaó da 11m Cidade 'de 
la Vllllettl. . .. ' . .. . ..... ; 

Sempre ,desejoso dos: ~~mentos da 
Religiaó, da reforma::da. Igreja, dá 
pureza dos cosrumes , deooedecer ao 
Decreto' 'do Concilio de Trento, de' 
naó . se mostrar inferior' .no zelo ao 
Cardeal. Infante D. Hemique, que na 
sua Çathedral de Lisboa mandára o a~ 
no passado celebrar o. Synodo, que 
decretava o mesmo Concilio; oVe .. 
neravel Arcebispo de Braga determi:
nou no preseme . fazel' o mesmo na 
'sua Sé Piim:iciaL para conseguir todos 
os.S antos fins', ,q ue .eu acabo de, di
zer. EIRei " que zebso pelos pro,. 
gressos da;Fé, lJavia encommendado 
~ào Arcebispo D~ FJ. 'Bartholomeu das 

, Mar~ , 
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Era yu}g.:: Martyres a celebraça6 deste Conei .. 
lia, que foi o'qdarto, que' se convo
co.u em' Brag~ dos que, correm im
pressos ; desejOU authoTlsaUo com a 
sua Re:ll presença. Mas sobrevindo 
6ccurrencias, q.ue o embaraçára6 J 

commetceo ()s seus plenos-poderes a 
D. Joa6 de Lima, Bisconde de Villa
Nova da Cerveira., que sentio lhe 
servisse o pezo dos annos de impe. 
dimento para representar em Assem. 
bléa ta6 veneravela pessoa do seu So
berano , e participar do seu zelo no 
serviço da Igreja.. . 
, EIRei ordenou a seu filho D. Fran
citicO de Lima, que com os mesmos 
poderes substituis se o lugar, que ha
via encher o pai; e para atiçar mais o 
fogo do zelo no Arcebispo, .e Bispos 
congregados , escreveo a todos em 
buma só Carta fazendo-lhes saber: 
que ,elle mandava pessoa, que em 
seu nome assistisse ao Concilio, que 
1Ie havia celebrar em .Braga , cm tes .. 
temunho do Sanro , e Catholico ardor 
com que os Reis seus predecessores, 
e eIle á _sua imita~ó , e por. elejçalS 

pro-
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ptqpria " '8isistíraó' sempre ajudandó EruDI,; • 
com o. po.der Real, e favor da juris~ 
dicçaó.So.berana Tel1lp?ral. as causas· 
r.espectlvas·á honra, e láuvor d~Deos~ 
á exaltaçaó da Santa Fé ~ á uniaó. déll 
Igreja Catbolica : ell~!~ c"elJes hun~. 
Monare .. ,. que jámais . Separáraó os: 
systema~ d.l ma Palitic~ justa. das ~ 
ximás da Réligia~Santa.·· . ., 
-: Os Bispos que a Arcebiepo Primaz. 
eonvocou. para o Conci:1ió :Provil\cial,; 
faraó os' seWJ' Suffi-agarieos 1 '.de Coim"'! 
era Fr .. Joa6 ,Soares:,: -do Porto D. 
Gonçalo Pinheiro ,de Miranda D.An-; 
tonio Pinheiro', faltando_'o de Viseo 
por.: estar"a,Sé:nga. A'lisou tambem 
ao. seu Cabido, chamoluódos os Par~ 
rocos' dO' Itrecbispado ,co.twidou os 
Frelado.s das ReHgióe~ , que formá~ 
ra6 hum COt:po b~ilhante; na Cathe'! 
dral '0 dia 8-de Setempro;, o primei. 
10 da abefuaà -do. Concilio ',que teve 
fim a I~ 4e _ Abril da anno . seguinre~ 
O Arcebis~,;CQm 'a sU3,n3tural elO., 
queDcia , e espirito ardeJ;lte prop6z 
b' ,'Padres' darespeitavel AsseOlbléa :
'luehum4 das majores. necessidades 
-~,_:,.J . da 
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EO'lliJg.:í da Igreja en', queosMinistros doAI-: 

tár', os Operarias do Evangelho se 
éonservassem pUfOS', incoruaminadps ;.' 
liomens sem· m~mclJa ,J' .c0mol igente .,: 
quena6 sc6 Jévàva ;màs "1~c em.si 
~ual'davaog Yasas preciasos- ;do Se-! 
nbor: que: elleShaviaó RIr, 050 can,aes 
!empre limpos. ';' por onde sdmpre co~ 
ressem claras. 'as:agüaa' 'C!aç; dóutrina' 1.. 

eHes os dispenseitos fie~s da gr!iça:mul
t.iforme deDcós I a: todaa'hora 1'rol)4o) 
tos para repartirem, e pactirem opaG 
~os pequeninos,: que ·dres· era o às vi"" 
~ias , asc,seníí:nellas: dosmu'J!os de Je~ 
tllsalem, donde:seIÍl cessar; bavià6.cla~ 
mar de dia ';! e de noj~,: nunca fati, 
gados em louvar o G\1It,da :de IsraeJíó 
que l1ao dont\C, nem' oormita· :; quo 
fies devid~ tempos hav1aa :descel' doS:. 
muros ao" c~ paraçombate~m.Q 
Forte arm'ldo~ ,;:que guardà o' Seuatriáy 
):1:16, succedesse :romper-lmw, -- à.máçar't 
lJle ) roubGr.;lbe ;os 'V as'()s~ V que fsem~ 
pre dcvia6: possuir ;'setnpt;ei rguatdaD 
luminosaslí,:~e limpos .... :·::, 0;, . ;; 

; . Finalmente,.em,cincobA<:ras foraó 
.est e res p ci ta v.el! S)rnodo: r :estabel ecid'lfl 

;.. - Cons-



<:::onstitu)çtSvs"saudaveis'parà a extir.t E~:wvlr-" 
paçaõ dU:J:ormptelas, ,,'pat:.a a. r~fon-í 
ma dos cbstumes:, para, aadrnlnlstra-J 
çaõ dOi 'S3qramentos J para a obser~, 
vanda, dus' ,Decretos 'dO:'Concilio Ge., 
Iai de ,Trento. , Ainda 'que', em todos> 
os deste Synodo " ,que· o. ArcebISpoJ 
enviou- a' ,Roma ,;j~lmente'se;admito: 
r,ava a SlJ.éf eradiçaó; .profunda ~. o seW • 
zelo ,JJast"r~h ardente.; : eHes foraÓJ 
eam. fOJli3;:e : 1tigor '.contrariados pe'l't 
los Pro<;uTado~es delR:ei " : e pelo Gle';" 
10 de BragQ~', Mas C~Ô~, parece que. 
Doos,' quaria:.; que triunfasse se~pt:e:ll 
jurisdicSaá : Eécles1asriCll ;.e. a vigilan!'t 
eia ptlternal :do 'grande~'J\rcebispo ':F~ 
BartholomtO; dosMrarty~es em, ben~ 
tio: do ·s(!\} amado rebanho; di~pôi;; 
queellesrfossem, approvàdos , e CaR'í' 

irmados em Roma. pelas :activas, dili .. 
gencias do Cardeàl A:lmandrino. ; ,.: i1 

Q.9anHo~m' BI-Qga"4:ptltendiad dJ 
juizos"",em ,MaltacOtnbatiaó as armaib 
Heb~ ~1I1gar,ma Historia o forvl'ü" 
dave! Isiçio:;,:que: OSJ Tu-r.cos. pUZltn\õ 
este anDO á Capiral ;.da ,Ilha, qtie CI!l 

em oatra~ párte já·es~ev:i.: Era'(braó 
l\:1cs-



- ___ o ______ _ 

368 Hzs'I'õ&IA GUAL: .. , 
Era'vuJg. -; ue da Religiaó o memoravel JoaiS .de; 

IlI'Vallete ,qu~ a naó ter . .em. 'si mui •. 
tas qualidades estimaveis',:hastava a' 
grande honra; , que adquirio nesta 
occasiaó, para'. merecer lugar distin
Cto' entre, os Heroes. Corria o mez 
de Maio deste anno qua:ndó da Ilhal 
~ descobria espantoso o poder do· 
Graó TurcoSolimaó em 130 galés, 
Cm 30 galeotas ,.. em dez grandes sul
t-anas , em 2oc:mavios de transporte ,tu ... 
do opprimido icom ° pezo desO<;booo. 
Genizaros :; eSpais , de artilharia innu .. 
meravel ,de 'tnuniçóes, eviyeres im~ 
meDSoS. Eraó CommaDdantes' no mar 
o, Bax.i Piali, em terrJMóstafá, am-' 
90s ferozes , e' aguerridos . soldados~ 
Nós passamos em silencio quatro me
zes de façanhas continuas obradas de 
ambas as partes,. nelll individuamos a 
fugida vergonhosa dos. Turcos depois 
de haverem perdido naquefle: espa~o 
de tempo quiri'Ze mil soldados" oito 
mH marinheiros; e mais de setenta e 
óito mil tiros. de canna6. ',ou de 
I30,j)coo,como dizem. 
\' O que vamos. a re(erir he i que ~e-

, ' . pOli 
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poi~ de desassombrada a Ilh'a de ,Mal- EruuJ:. 
ta do:. pàvor ' .. das ' eclypsadas ··Meias. 
Lu:as, o GraõMestre la VaUete sahio 
coberto de gloria:' a . examinar :no' r~ 
~into da sua pj'aç~ -o. estado 'deplora-
y.eL· a, que a deixárareduzida: o fUl'or 
dosiBarbaros.Etle nt>tou ,~ v'io roda 
aHha,na figu~aiitjsm: de nilõl'poder ser 
défehdida "se (Solimaó . itlritarlo' qui-
aesse 'vingár~a'pérda "e a:qoebtll;das 
.rmas~Considerando, que,fá~er só re,;. 
paro.s:,er? perder ~empo ,. e~cabedal ~ 
Q.magnanimo I Gl;a6 Mestre· concebe 
a' idéa generosa- ele tundar huma nqva 
Cidade taO forte" e respeirav.el;. que 
eUaseja em todO' o' Archi pelagô'. do 
Mediterraneo ,o Í"ochedo 6rtne ,. aonde 
(e desfaçaõ em'escurna~ frageis as on .. 
d~s 4a soberba' potencj~ 'dos ~ ~urcos , 
por mais alterosas:,. que :eUas se' le-i 
y.àntem ,. e ibdomaveisl o. combataó. 
Naól tinba for.ças â Religiáó ~ ·parà 
dellignio, taó alt0 ~ e necessario. EUa
charoapelos')socoorros- dOI· Principe~' 
Catholicos ; ,todoi.a. ouvCJm·, e· bffi ... · 
eiostl$ rodos Ibe respORdelll~ i C, I 

" -EQtJ:e 08_ MQDifCaS., que ,concor~ 
. ffOJ.l1. Xv. Aa . rê-. 
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~. ~,.- têralS éom' avultados' donativos para 
$e levaRtat l1a Cidade da Vallera·hunt 
novo a-ntemUl:alá· Chrlstandade, EI~ 
Rei, D. Sebast\aó ; se naó excedeo na 
profusaó rabs, mais poderosos, natl, fi .. 
cou neUa inferior· a algum dellles. 
Abríraó-se. os fundamentos para -- a 
grande fabrica ; o Graó, Mes:re em 
habitO de ceremon.ia:, 'acompanhado 
de bumsequito luminoso Jançou od .. 
les aprimcira 'Pedra com cultos de 
piedade ,edificante, com apparato de 
pompa, magnifica : pompa, e piedà
de correspondentes á sublimidade de 
taó grandes Reis , que todos tinba8 
parte na obra. ~) Santo P~ntifice Pia, 
V, que a··EIRel D. Sebastlaó rendéO 
cl~ grÇ1ças . pela liberalidade com que 
~erv ia ~ Religiaó.nos doriativos ; que 
para ell:} applicav~'; lhe assegurou " 
que naó ,só. o . corpo da Ordem de 
S. Joa6· de' ,Malta '; '-mas que a mes~ 
!J1a . Sed~ !Aptlstolic~ ',conservaria para
o reçQllbe~álent()'· 11&mortal a -' lem~ 
hrançª 90 zelo· ardente" ' que, o' seli 
coraçaó pio fazia--sahir' pelas maol' 
4Wen~~ ~omp exibi~atS lieobn;,. '<1,.ue 

-:.. ; ~, , . ,'~ .. . prQ-
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prov~va COl1,1 evidencia a ,ing~~~idade Era vulg. 
do amo\- a ambos os objectos-, hum 
como Depositario, o outro como De-
fensor da Fé,. que elleprofessava J 

e defendia. 

FIM. 
d . 
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