Verdadeira informação das terras do preste João
das Indias
http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.CH.DOCUMENT.sip100058

Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at
http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and
will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the
content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in
connection with research, scholarship, and education.
The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental
works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be
sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution
of these materials where required by applicable law.

Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about
and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org

Verdadeira informação das terras do preste João das Indias
Author/Creator

Alvares, Francisco

Date

1943

Resource type

Books

Language

Portuguese

Subject
Coverage (spatial)

Horn of Africa, Ethiopia, Lalibela;Axum, North Eastern
Africa, Eritrea

Source

Smithsonian Institution Libraries, DT376 .A4 1943X/L 916.3
A473h 1889

Description

Francisco Álvares (c.1465 - c.1540) was a Portuguese
missionary and explorer. Born in Coimbra, Portugal, as an
adult he was a chaplain-priest and almoner to King Manuel I
of Portugal. He was sent in 1515 as part of an embassy to
the [n#gusä nägäst] (Emperor of Ethiopia) of Ethiopia. The
party reached Massawa on April 9, 1520, and reached the
court of Lebna Dengel where he befriended several
Europeans who had gained the favor of the Emperor, which
included Pêro da Covilhã. Father Álvares remained six
years in Ethiopia, returning to Lisbon in either 1526 or 1527.
It is believed that his Verdadeira Informação das Terras do
Preste João das Indias ("A True Relation of the Lands of
Prester John of the Indies"), provides the first European
account of Lalibela and Axum, and represents an important
historical source for Ethiopian history as it was written prior
to the 16th century invasions of Ethiopia by Ahmad ibn
Ibrihim al-Ghazi (1506-1543) and the Oromo.

Format extent
(length/size)

474 pages

http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.CH.DOCUMENT.sip100058

http://www.aluka.org

zz
z
z
U)2
LOiiISNI _NVlINOSHIVIiS S31 U JVU Bl lLi B RAR l ES c0SM ITHSONIAN
I1NSTITUTIO0N
"TA~A
0 æ5VWA4
RARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlIflILL$NI NVINOSHIIINS
531UVUJ9i1
z
IflJ.ISNI IVNSHN
S31VUGBII L IBRAR IES SMITHSONIAN
INSTITUTION
zz z/
RAR JES SMITHSONIAN INSTITUTION NOiinILL$NI NVINOSHI1kVS $31
JVd 213
DC
c
z
-i
z21 -i
iflIIJÆNI NVINO51H.LWJS $3 I dVUG 91 LI BRAR IES SMITHSONIAN
INSTITUTION
zrz
0 \cSTTE,
I o t>
1- 0
" ý \NQ
RAR IES SMITHSONIAN INSTITUTION NOI.flhlNI NVINOSHI1V4S $31I
VýJ 917
<i,
z
<,z
l
>>
.LflJ.IiNI _NV.INOSHIIVNS $n 318V8 911-LI BRAR IES SMITHSONIAN
INSTITUTION
z
z
/ol
Q \'-i I~A$ ~ 0 No~ -p
-Iz
I- zz
50. - 00
z
ml . k
1 f 1 1 N N V N SOAq N 5 3 U U 1 I R R E M T S N A N T T T O
z~
zsz
RAR IES SM ITHSONIAN _ lINSTITUTION NOIlflhIJSNI NVINOSHIIIAIS
5318V8 811

IflII.SNI NVI NOSHII"S z331 8VdEli1 LI BRAR IES SMITHSONIAN
INSTITUTION
T' lx 71"t 0
Q)
c
RAR IES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlInfliJLSNI NVINOSIIINS 531
8VUS811
ClZ
z
cl)2
i
Cl,0
No4
cn
q
inlJIJ.SNI _NVINOSHII S S31I V8 811_LI BRAR IES
(nSMITHSONIANINSTITUTION
S>1
2tt
RAR IES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIlf)lIISNI NVINOSIIVJå lI>iw2

VERDADEIRA INFORMAÇÃO DAS TERRAS DO PRESTE
JOÃO
DAS ÍNDIAS
PELO PADRE FRANCISCO ÁLVARES
Prefaciada, anotada e actualizada na grafia
por
AUGUSTO REIS MACHADO
DAS COLÓNIAS
..àGÊNCIA
GERAL

VERDADEIRA INFORMAÇÃO DAS TERRAS DO PRESTE JOÂO DAS
INDIAS.

REPÚBLICA PORTUGUESA MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS
VERDADEIRA
INFORMAÇÃO
DAS TERRAS
DO PRESTE JOÃO
DA
INDIA
pelo PADRE FRANCISCO ALVARES/,
###P
i/
Prefaciada, anotada e actualizada na grafia
por
AUGUSTO
REIS MACHADO
-4

DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES E BIBLIOTECA AGENCIA GERAL DAS
COLÓNIAS
Esta publicação foi autorizada por despacho de S. Ex.a o Ministro das Colónias,
de 12 de Março de 1943
PREFACIO
CADA época, como cada homem, tem o seu sonho o
seu grande sonho que se desdobra em sonhos parciais, mas todos ligados ao
grande sonho central. Cada época é mesmo um novo sonho da humanidade em
marcha, marcha zigzagueante, indecisa por vezes. O sonho surge fulgurante, a
acção arrasta-o para a realidade, perde então a sua pureza, apouca-se, diminue,
reduz-se (a acção é realizadora mas redutora) até que se perde, esbatido noutro,
noutro grande sonho que as realizações do primeiro ajudaram a formar. iQuantas
imagens riquíssimas, quantas perspectivas maravilhosas, mas quantas desilusôes,
quantos retrocessos e tão escassa obra efectuada! Os sonhos das épocas são como
os sonhos dos artistas e os sonhos dos artistas vão-se traduzindo em obras... As
sociedades de sonho em sonho e de realização em realização vão caminhando...
A Idade Média teve o seu grande sonho; um dos seus sonhos parciais foi a
demanda do Preste João das Indias.
O sonho apareceu na terra com o aparecimento do homem. O homem é um animal
que sonha, sonha dormindo e sonha acordado. Segundo a Bíblia o homem começou por sonhar dispor
do absoluto, ser omnisciente como Deus (inspiração diabólica), êsse Deus que êle
conhecia numa intuição perfeita, sem dúvidas, nem inquietações metafísicas, êsse
Deus que êle admitia como plenamente existente, como seu criador. E dêsse
sonho ambicioso e sacrílego resultou a sua queda, a perda da sua felícidade
paradisíaca, a nudez forte da natureza em desequilíbrio, em desalinho, por culpa
sua. Culpa tanto maior que Deus lhe vedava o ambicionado saber, pondo à prova
o seu devido acatamento e obediência de ser criado, finito e relativo, e, afirmando
assim o primado da virtude sôbre a ciência. Acordar violento à realidade. E desde
então, a mesma Bíblia assegura, passou a ser tormentosa a sua vida. Deus cobriu a
sua face (essa face de que o homem tinha em si a limitada imagem no próprio
espírito), e passou a apresentar-se como um Ideal, um bem a conquistar, dolorosa
conquista de trabalho e sofrimento, de revolta e desespêro. Estonteante visão
duma ventura perdida, duma efémera Idade de Ouro (1) em que o sonho era a
realidade. E, assim, velada a face divina, o grande sonho do homem passou a ser a
conquista do Deus que perdera ou dum deus qualquer, contanto que encontrasse
uma razão de ser, e assim, pudesse, novamente erguer-se à vida e à eternidade. E
no trdgico tumultuar da sua existência, entregue a duro e ingrato labor quotidiano,
a Natureza, ela mesma, foi divinizada, ou numa imensa pluralidade de deuses ou,
tornada deus, um deus que sempre fôra, ou, um deus que estava sendo.
(1) A tradição duma Idade de Ouro, ou seja de jeUcidade, encontra-se além dos
hebreus, entre os persas (Zoroastro), os gregos (Platão, Luciano, Plutarco), os

romanos, os escandinavos, os chineses, os hindús, os selvagens da América, os
negros de África.
Deus cobrira a sua face, no entanto, alguns (tal a sublime tríada grega de Sócrates,
Platão e Aristóteles) vislumbravam-no, em reflexos, no próprio espírito, e a Bíblia
dizia, que continuara a comunicar com os homens, mas apenas com determinados
homens que, em imagens grosseiras, afeitas à grosseria da humana natureza,
falavam dêsse Deus ausente, anunciavam o seu regresso e com o seu regresso uma
revolução.
Êsses determinados homens eram chamados profetas. E o grande sonho
intensificou-se numa esperança dulcíssima de vida nova, de nova Idade de Ouro.
Por fim, no deserto da Judeia, um homem vestido de pele de camelo, lançou a
primeira frase anunciadora da revolução: «Fazei penitência porque está próximo o
reino dos Céus» ('). Entretanto muitos e muitos homens desesperavam da vida,
depois de fortemente a terem gozado e suicidavam-se, numa tnsia de rápida
absorpção no grande e cego todo universal. Era imperador dessa gente, romana de
nome, Tibério a quem alcunhavam de Bibério ou seja: bêbedo.
O reino dos Céus que no deserto da Judeia era anunciado, era a palavra de Cristo
revolucionando o mundo. Dizia-se Cristo o próprio Deus, o bíblico Deus criador:
Deus feito homem para convidar os homens a serem iguais a Êle. A humanização
de Deus para a divinização do homem. Porém essa igualdade, essa divinização
não partiria duma ambição orgulhosa (numa pretensão de total saber como a do
homem primeiro), mas duma aspiração de virtude, dum movimento de amor que
abraçando o universo inteiro se efectivaria plenamente numa
(') S. João Baptista, in S. Mateus, 3, 2.
Vil
imitação divina: «Sêde vós pois perfeitos como é perfeito vosso Pai que está nos
Céus» (1), dissera Cristo.
E imitar Deus era imitar Cristo. Cristo divino modélo. A palavra seguia-se o
exemplo.
Uma nova vida de espírito surgiu para o mundo, uma nova vida de sonho como o
mundo nunca conhecera. Porém esta nova vida era apenas um fermento, um
fermento a levedar numa imensa massa humana dividida, complicada, agitada
pelos mais variados sentimentos e pensamentos. A palavra e o exemplo de Cristo
não vinha diminuir a divisão, a complicação, a agitação existente, vinha aumentálas. Tratava-se duma luta espinhosa e difícil que ia de encontro a muitos hábitos e
vícios inveterados, contra a própria natureza humana no que nela há de inferior.
Luta que só pouco a pouco, através dos séculos, havia de vir a ser sentida e
compreendida, não já por um reduzido número de almas mas por grande número
delas; havia de alargar e profundar a vida e a traduzir-se em vastas realizações, e
promessas, maiores ,ainda, de re!ãenção, de emancipação futuras. «Não cuideis
que vim trazer a paz à terra, afirmara Cristo, não vim trazer a paz, mas a espada»
(2). Era a espada simbólica da revolução, revolução do espírito, não de natureza a
derramar o sangue das veias, mas sim de fazer sangrar as almas e os corações,
numa guerra tôda interior em que os defeitos, os conformismos, as cobiças...

deveriam ser recalcados, dominados, a matéria posta ao serviço do espírito e não
o espírito ao serviço da matéria, em nome duma visão superior da existéncia, num
sonho nunca sonhado: a colaboração com Cristo na vinda do seu reino.
(1) S. Mateus, 5.o, 48.
(2) S. Mateus, 10.0, 34.
VIII
Era «a espada do espírito que é a palavra de Deus» no dizer de S. Paulo (1).
A espada cruenta das batalhas foi repudiada por Cristo: «Mete no seu lugar a tua
espada, ordenou Cristo ao apóstolo Pedro, porque todos os que' lançarem mão da
espada, à espada morrerão» (2). No entanto profetizou que devido à sua palavra,
pelo mundo espalhada, o «irmão entregará à morte o irmão e o pai o filho e os
filhos se levantarão contra os pais e os matarão» (3). Cristo conhecia bem a
natureza humana, essa estranha natureza surgida no mistério genesíaco da
Criação, mixto de pequenez e de grandeza, de elevação e de miséria. A espada
cruenta das batalhas, que lle repudiou, prevaleceu, empregada de envolta com
altos sonhos, por muitos e muitos que aderiram à grande revolução.
A Idade Média empunhou essa espada ao serviço de Cristo, e, com ela, não só
procurou defender-se das arremetidas dos seguidores de Maomé que a queriam
para si, que a queriam tornar a sua Idade, a Idade do Crescente triunfante, na
Europa submissa, mas abrir à Cruz novos caminhos. O fermento evangélico
trazido pelo apóstolo Paulo das terras da Judeia fôra levedando por terras da
Europa, com menor ou maior fulgor. Levedara nos fortes castelos afirmativos de
violência e de bruteza, de tirania e de rapina, erguera conventos e catedrais,
hospícios e hospitais e gerava homens como S. Francisco de Assis, o Poverelo. A
Idade Média teve pois como preocupação dominante Cristo, o bíblico Deus feito
Homem, e, em conformidade com a proclamação do deserto da Judeia, fazer
(1) Epístola aos efésios, 6.0. 17.
(2) S. Mateus, 26.0, 52.
(a) S. Mateus, 10., 21.
penitência por estar próximo o reino dos Céus. Penitência combatendo, penitência
rezando, penitência flagelando-se, penitência arrastando-se até ao sepulcro onde
estivera Cristo. Cristo era o seu sonho, o seu grande sonho.
O reino dos Céus já viera, porém; tinha sido fundado q.uando Jesus pronunciou as
suas primeiras palavras, deu coméço à sua missão, reüniu em volta de si os seus
primeiros discípulos. A sua vinda não revestiu a feição espectaculosa e mundana
que muitos q.ueriam que tivesse - a morte na cruz passou até quási despercebida.
Lançado como fermento ao mundo o reino dos Céus, e, porque era dos Céus,
tinha de revestir uma feição de alta espiritualidade, revolução lenta, profunda,
progressiva, movimento de aproximações, sujeito às contingências inerentes à
natureza e à liberdade humanas.
Os tempos iam passando e o reino dos Céus, na forma material esperada, não
vinha. E no entanto por éle esperou séculos a cristandade de então.
A Idade Média considerava a terra plana e centro do universo. E nela o
sobrenatural de tal forma se misturava com o natural que quási se confundiam. A

superstição, a magia, a feitiçaria imperavam; tudo influenciando, influenciando o
próprio cristianismo, restos transfigurados e em vários aspectos avolumados de
Idades anteriores. A Europa - único continente verdadeiramente conhecido
- quási que se limitava e se bastava a si mesma, entre um Oceano ignoto e cheio
de enigmas, para as bandas de onde o sol se põe, e regiões de mistério, albergando
multidões sedefntas de sangue e de rapina, para as bandas de onde o sol se levanta
e para onde êle se irclina. Para as alturas: os Céus; para as profundezas da Terra: a
mansão dos diabos.
As mais variadas e fantásticas histórias alimentavam a imaginação medieval.
Algumas mui belas, outras terríveis
de ameaças para a, já inquieta, vida europeia. De facto tinham chegado a aparecer,
em carros e cavalos, numa correria doida, estranhas gentes amarelas, tudo
devastando. E duma vez, se o Papa - o supremo chefe - não se interpusesse, na
solenidade imponente e augusta da sua situação de representante de Deus, teriam
desfeito a própria Roma, repetindo assim tempos calamitosos que já longe iam.
Mas o mais terrível inimigo, o pior, ainda era o muçulmano, o mouro, seguidor do
falso profeta Maomé. Assenhoreara-se da terra santa da Judeia, já andava por
aquelas em que S. Paulo instituira as suas primeiras igrejas, lá pelos lados de
Constantinopla, a cidade que Constantino (o filho de S.'a Helena, descobridora da
Verdadeira Cruz) fundara. Assenhoriara-se de tôda a África setentrional (onde
Santo Agostinho, tão alto levantara a idéia cristã), e sujeitara grande parte da
Península ibérica. Então a própria França estivera em perigo.
A Europa ia reagir aos perigos que a ameaçavam, ia-se expandir, e essa expansão
liga-se à história maravilhosa do Preste João das Indias.
As Cruzadas, a primeira expansão europeia moderna, aproximaram a Europa do
Oriente misterioso. O sepulcro de Cristo não voltou para a posse do mundo
cristão, mas os guerreiros e os comerciantes europeus tomaram directo contacto
com o limiar do desconhecido, viram e ouviram muitas cousas, e novas histórias
vieram acrescentar-se e enriquecer as já existentes.
Assim penetrou na Europa a história do Preste João das Indias. Preste porque era
sacerdote, sacerdote cristão, das Indias porque para essas bandas se dilataria o seu
vastissimo império. O seu nome passou a ser empregado pelos autores de novelas,
nos romances e trovas e nos relatos de viagens.
Ao certo, ninguém sabia onde ficavam os seus dominios, como, ao certo, ninguém sabia onde ficavam e o que P-ram as Indias.
Diziam até haver três índias: a maior, pròpriamente oriental, iria do rio Indo até à
China (a longínqua Catai), a menor estaria para as bandas da EtióPia e a média
estender-se-ia entre as outras duas. Com o decorrer dos tempos foi a média
integrada numa das restantes.
Se não se sabia, onde verdadeiramente imperava o potentado cristão, a certeza
havia da sua existência. E dizia-se, contava-se e acreditava-se que o seu império
era a terra onde os sonhos saem certos, que ali brotava a Fonte da Mocidade e
corriam rios de pedras preciosas e de leite e de mel. Abundavam o ouro e as
especiarias. Existia lá a pedra mágica que dava vista aos cegos e tornava os

homens invisíveis. Havia lá animais extraordinários como nunca ninguém vira.
Era o Preste João, fabulosamente rico e os seus vestidos tecidos por salamandras
(o animal que o fogo não queimava) eram em fogo lavados. Andava num carro
feito de esmeraldas. Morava num palácio maravilhoso, e dispunha dum espelho
mágico onde, num relance, podia ver tôdas as suas terras. Pagavam-lhe tributo
setenta soberanos. Serviam-no constantemente sete reis, sessenta duques,
trezentos e sessenta condes e inúmeros fidalgos e cavaleiros. Sentavam-se trinta
arcebispos à sua direita e vinte bispos à esquerda. Tinha um arcebispo por
mordomo, um arquimandrita por comandante da cavalaria, um rei-bispo por
copeiro e um rei-abade por cozinheiro. Além de tão poderoso e rico, o Preste João
era perfeito, portanto humilde da sua pessoa, tão humilde que apenas queria o
título de padre.
Na guerra precediam-no treze cruzes de ouro, e, cada uma delas, era seguida por
dez mil cavaleiros e cem mil homens a pé.
No seu império não havia pobres, nem ladrões, nem
XII
assassinos, nem avarentos, não havia gente falsa e lisongeira, todos diziam a
verdade; não existia o vício.
Assim sonhava a medieva Europa, a projectar para o Oriente luminoso a eterna
visão de ventura da humana natureza, a conceber como existente e vivo o perdido
paraíso de que lhe falava a Bíblia e onde o homem querendo levianamente
equiparar-se a Deus, fazendo leviano uso da sua liberdade, lançara os
fundamentos da morte e da dor.
E em demanda do Preste João, soberano, no seu género único no mundo,
passaram a andar papas e príncipes. iQue formidável auxiliar seria, assim tão
poderoso e rico e virtuoso, na Cruzada contra o mouro e no triunfo universal do
cristianismo! O mouro batido no Ocidente e no Oriente e no Sul, em arremetidas
conjugadas dos cristãos, teria fatalmente de se entregar. Voltaria o sepulcro de
Cristo para o poder dos seus seguidores. O Preste João, no entanto, não era cristão
romano; pouco importava; era cristão, depois da vitória se converteria em
contacto com seus irmãos europeus.
Passaram-se os anos, os cristãos iam sendo vencidos pelos muçulmanos e o Preste
João não era encontrado. Primeiro foi procurado na Etiópia, depois na índia, na
Mongólia, na China, na Pérsia, depois de novo na Etiópia. Vagas notícias iam
alimentando estas buscas.
Foi uma carta, uma carta que apareceu na Europa, cerca do ano de 1165, e que
diziam ser do Preste, que mais difundiu as supostas maravilhas :do sonhado
império. Era dirigida ao imperador bizantino Manuel Comeno, o qual a teria
enviado ao imperador da Alemanha Frederico Barba Ruiva. Teve essa carta
enorme voga, despertou enorme entusiasmo. Vários países obtiveram cópia dela.
Citaram-na cronistas inglêses. Nela o Preste, além de referir as maffavilhas que o
rodeavam, deXIII
clarava estar sempre pronto a receber todos os cristãos que o visitassem.

Portugal já então existia, formado como marca do extremo ocidente europeu,
contra o mouro peninsular, na áspera e dificultosa obra da Reconquista. Reinava
então o rei D. Afonso Henriques, o conquistador de Lisboa.
Por êsses tempos, vinda da Palestina chegou ao papa Alexandre III (o papa que
reconheceu o titulo de rei a D. Afonso Henriques) a notícia de que um rei dos
índios, cristão nestoriano (1), identificado com o Preste, queria instruir-se na
doutrina católica. O papa escreveu-lhe uma carta que mandou para a Etiópia, onde
cuidava que estivesse, carta que não chegou ao seu destino. Não o permitia a
ocupação pelos muçulmanos, das terras intermediárias.
Deslocou-se seguidamente a busca da Etiópia para a Ásia. Em 1219 (reinava em
Portugal D. Afonso II, o comparticipante com o rei de Castela da vitória de Navas
de Tolosa e o conquistador de Alcácer do Sal), o bispo de Acre (cidade da Síria)
Tiago de Vitri, notificava a existência, nos confins orientais dos domínios
islamitas, dum príncipe nestoriano que, em luta com os maometanos, se preparava
para ajudar os cruzados a libertar Jerusalém. Chamava-se David mas era mais
conhecido pelo nome de Preste João. De facto o suposto auxiliar da Igreja era o
terrível e cruento imperador amarelo Gengis-Can, que passou, bastante tempo, por
nestoriano, e, alcançara vitórias sobre os muçulmanos que tinham domínios
limítrofes dos seus. A ilusão do bispo de Acre desfez-se quando, mais uma vez, as
hordas mongólicas invadiram e devastaram a Europa, até à Morávia. Não era
cristão o imperador mongol, no entanto, na Ásia e na Etiópia, havia numerosos
(1) Seguidor da doutrina de Nestório, heMcijrc4 do sdCVI4o v.
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cristãos não romanos. O papa Inocêncio IV e o rei de França S. Luiz enviaram, a
uns e a outros, missionários com o fim de os Converter e de os levar à guerra
contra o islamismo, indagando ao mesmo tempo do Preste João (reinava então D.
Afonso III, o conquistador do Algarve). Mais uma vez, como ainda várias outras
havia de suceder, e sempre devido à posição moura, os missionários não
conseguiram saber do Preste João. Apenas os missionários da Asia conseguiram
trazer da China e da Mongólia notícias de interêsse; mas relativamente ao
soberano procurado sòmente vagas e imprecisas informações.
O veneziano Marco Paulo no livro famoso, a que chamaram Livro das Maravilhas
e em que contou a viagem que fêz ao Oriente de r27o a 1296 (reinava em Portugal
D. Deniz), afirmou que o Preste João tinha sido o rei tártaro Unc-Can, morto por
Gengis-Can numa batalha, mas que seu neto Jorge herdara o título.
O franciscano Odorico de Pordonone que visitou a Ásia entre .13.8 e 133o (era rei
de Portugal D. Afonso IV, um dos vencedores do Salado) localiza o Preste numa
ilha da China. Foi esta a última referência (outras mais houve além das
mencionadas) a um Preste João asiático. A atenção da Europa voltava-se
definitivamente para a Etiópia. já em 13.6 tinham conseguido entrar em terras
abexins alguns frades dominicanos e a sua acção tal êxito obteve, que chegou a
ser instituído um bispado na Núbia (país situado entre o Egipto e a Abissínia), e o
papa João XXII (1316-1334) renovando as vãs tentativas de alguns dos seus
antecessores, pôde fazer chegar uma missiva às mãos do imperador abexim
designado pelos cartógrafos italianos e catalães pelo nome de Preste João.

Julgava-se estar finalmente identificado e localizado o misterioso soberano que
tanto ocupava a imaginação europeia.
No século XV toma Portugal a dianteira no sentido de conhecer o suposto Preste,
de encontrar o poderoso e rico soberano cuja visão havia séculos embalava a
Europa.
A Idade Média aproximava-se do fim. Surgiam já prenúncios duma Idade nova. O
grande sonho de ingénua e simples religiosidade, desinteressada e heróica,
começava a dar lugar a uma preocupação comercial de expansão, de busca de
matérias primas e de mercados, de domínio da natureza. Era um novo sonho, e,
grande como o outro, mas que havendo de entregar-se demasiadamente a si
próprio, num perigoso exclusivismo, e, assim, desfeitos pouco a pouco os laços
que o prendiam ao passado, conduziria o homem à escravidão da matéria. E a
espada cruenta das batalhas, que fôra posta ao serviço da Cruz, passou com a nova
Idade para o serviço do Lucro. E o novo deus acobertou-se com o Deus antigo,
acabando, finalmente, por o dispensar.
A este conflito, já velho, dera Cristo significativa retumbância: «Achou no templo
muitos vendendo bois, ovelhas e pombas e os ctambiadores assentados e, havendo
feito de cordas como que um azorrague, os arrojou a todos do Templo, com as
ovelhas e os bois e lançou por terra o dinheiro dos cambiadores e derribou as
mesas. E, aos que vendiam as pombas, disse: Tirai daqui isto e não façais da casa
de meu Pai casa de negociação» (1).
No entanto, com os sonhos esparsos do passado e novos sonhos de porvir, um
novo grande sonho havia de formar-se e tomar corpo (entre o áureo tilintar
triunfante das moedas dos cambiadores), anunciando novos avanços do reino de
Cristo.
(1) S. João, 2.0 - 14 a 16.
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Portugal, a-pesar-de precursor da nova Idade, havia de manter mais
perdurantemente o velho sonho medieval. Abriu-a êle, em Ceuta, na data,
sobremaneira europeia de 14.15. D. João I com os Infantes (alevantado escol)
penetra em África, no continente onde imaginàriamente fõra localizado o império
do Preste João. O famoso império ia deixando de ser um mundo fabuloso de
encantamentos; a nova Europa aproximava-se do realismo das coisas. A Etiópia
era uma realidade prometedora, embora desconhecida, a descobrir, a conhecer.
A tomada de Ceuta veio aproximar da Europa, como j. se dera com as Cruzadas, o
ignoto Oriente. Não que as relações entre a formosa e rica cidade mourisca e o
mundo oriental se mantivessem, mas era um pedaço desse mundo com que os
europeus tomavam directo contacto. Regorgitava de riquezas da Síria, do Egipto,
da Pérsia e da Índia e de ouro vindo do sertão africano. Era além disso um ponto
de partida para novos empreendimentos.
O infante D. Henrique, essa figura em que a velha e a nova Europa vinham
encontrar-se numa soberba visão de expansão religiosa e económica, havia de em
Ceuta colher importantes informações. De facto poucos anos depois seguiam
persistentemente as suas caravelas, ostentando a cruz rubra da Ordem de Cristo,

ao longo da costa ocidental africana e os seus homens chegaram a tentar um
avanço pelo interior. Por essas bandas se alcançaria o Oriente e o Preste João.
Entretanto, mas sempre vagamente, o imperador abexim manifestava a sua
existência. Deu-se uma troca de emissários e de cartas entre êle e a Santa Sé, a
Senhoria de Veneza e especialmente o rei Afonso V de Aragão. A côrte do
soberano aragonês chegaram, em 1426, dois enviados etíopes com uma proposta
de aliança contra o islamismo, proposta que foi aceite mas não teve seguimento.
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Em 1429 o papa Eugénio IV convidou o imperador a tornar parte no concílio de
Ferrara (1438) transferido seguidamente para Florença (.1439). O imperador
enviou ao concílio, munidos de plenos poderes, delegados seus tue prestaram
submissão da Igreja ettope a Roma. Submissão meramente oficial e efémera; a
influência de heresiacas como Eutiques e Dióscoro, através dos patriaras de A
lexandria, não deixou de fazer-se sentir na Etiópia, de mistura com preceitos
pagãos e judaicos que se ligavam a antigas tradições abexins.
Em -1450, reinava em Portugal D. Afonso V, o imperador mandou ao papa
Nicolau V e a Afonso V de Aragão uma embaixada de sete membros, embaixada
que foi retribuída de igual forma no mesmo, ano. Dois anos depois apareceu em
Lisboa um abexim chamado Jorge que foi designado como embaixador do Preste
João e sôbre o qual nada mais se sabe. ¿Que informações teria êle dado ao rei
português e ao infante D. Henrique? Não é de crer que tivessem sido muitas e
minuciosas visto os abexins não gostarem de dar a conhecer a sua terra como o
provam factos posteriores.
Em 1453 os turcos apoderavam-se de Constantinopla, a última cidadela cristã do
Oriente europeu. Acabava convencionalmente a Média Idade, começavam os
Tempos modernos. Os cristãos divididos iam lutar entre si, em guerras meio
religiosas, meio políticas. Um dos mais poderosos reis da Europa aliar-se-ia com
os próprios turcos. O velho espírito medieval das Cruzadas mantinha-se apenas
em Portugal de mistura com o espírito da nova economia, em Portugal mantinhase o sonho da demanda do Preste João.
Entretanto o turco, tomada Constantinopla, continuaria o seu avanço sôbre a
Europa. Em 1458 D. Afonso V de Portugal, o rei cavaleiro, de têmpera medieva,
toma
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aos mouros Alcácer Ceguer, a que se seguem em 1471 as conquistas de Arzila e
Tânger. ¿Não teria êle alguma vez sonhado a marcha até ao Egipto, o forte reduto
muçulmano fronteiro das terras do soberano etíope? Ao mesmo tempo prosseguia
a rota ao longo da costa africana. Em 1483 chegava Diogo Cão à foz do rio
Congo. D. João II (então reinante) além de procurar descobrir o caminho
marítimo para as Indias, procurava «o descobrimento da costa da Guiné q.ue seus
antecessores tinham começado, porque por aquela costa lhe parecia que
descobriria o senhorio do Preste João das Indias de que tinha fama, para que por
ali pudesse entrar na India» (1). E com efeito uma imagem, ainda que vaga, do
potentado cristão, em conformidade com observações futuras, ia surgir. Em 1486

descobriu João Afonso de Aveiro o reino de Benim, não muito longe do castelo
de S. Jorge da Mina, fortaleza que D. João II mandara construir na terra onde mais
acudia o resgate do ouro vindo do interior. Diziam os moradores daquela região
que a Oriente daquele reino «por vinte luas de andadura, que segundo a conta
dêles, e, do pouco caminho que andara, podiam ser até duzentas e cinqüenta
léguas das nossas, havia um rei, o mais poderoso daquelas partes, a que êles
chamavam Ogané». Os príncipes das comarcas de Benim veneravam-no de tal
maneira, que ao subirem ao trono mandavam embaixadores com presentes, a darlhe notícia do sucedido e a pedir a confirmação do cargo. «Em sinal da qual
confirmação êste príncipe Ogané lhes mandava um bordão e uma cobertura da
cabeça da feição de capacetes de Espanha, tudo de latão luzente, em lugar de cetro
e coroa, e,
(1) Fernão Lopes de Castanheda - História dos descobrimentos e
-conquista da índia pelos portugueses. Livro I, cap. I.
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assim, lhe enviava uma cruz do mesmo latão para trazer ao pescoço, como cousa
religiosa e santa, da feição das que trazem os comendadores da Ordem de São
João, sem as quais peças o povo havia que não reinavam justamente, nem se
podiam chamar verdadeiros reis». No entanto nunca os embaixadores o
conseguiram ver. Era um ser de mistério. Somente eram vistas «umas cortinas de
séda em que êle andava metido» e um pé que saia de dentro das cortinas, «em
sinal que estava ali dentro», «ao qual pé faziam reverência como a cousa santa»
(1).
D. João II e os cosmógrafos portugueses, juntando a esta informação outras, já
colhidas, localizaram o reino do Ogané no Sul do Egipto, e, identificaram-no com
o império do Preste João.
Entretanto os turcos iam avançando. Em 1484 tinham ocupado a Valáquia e a
Transilvânia, regiões do Danúbio e a ilha de Cefalónia à entrada do mar Jónico. E
a preocupação das riquezas ultramarinas obcecava D. João II (rei bem afeito à
nova Idade) e para elas lançava a sua gente; a Lopo Soares de Albergaria (que
havia de vir a ser, no reinado de D. Manuel, governador da fndia), dizia ao
mandá-lo como capitão à costa africana: «Lopo Soares, eu vos mando à Mina, não
sejais tão pêco que venhais (le lá pobre» (2).
Não bastava procurar o soberano abexim pelo interior africano, o tempo urgia, era
preciso procurá-lo por outras bandas. Constando ao rei que iam a Jerusalém
muitos religiosos do Preste João, encarregou António de Lisboa e Pedro de
Montarroio, de se juntarem na cidade da
(') João de Barros. Da Ásia. Década 1. Livro III. Cap. IV.
(2) Garcia de Resende. Crónica de D. João II, cap. 177.
Judeia a alguns daqueles religiosos e com êles irem à terra do Preste. Porém os
emissários, por não conhecerem a língua árabe, não se atreveram a passar de
Jerusalém e regressaram ao reino. Em 1487 o rei mandava no sentido das índias,
por terra, em Maio, Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva; e por mar, em Agôsto,
Bartolomeu Dias.

Bartolomeu Dias, que não conseguiu ir além do Rio do Infante, na costa oriental
africana, levava e pós em prática instruções do rei para não empregar a fôrça, nem
fazer escãndalo (o que até então nem sempre fôra praticado) nos habitantes das
terras. Recolhendo alguns nos navios, devia tratá-los o melhor possível, dar-lhes
roupa e outros presentes, com mostra de prata, ouro e especiarias, e, largá-los
noutras terras, depois de lhes dar notícias das grandezas de Portugal e dizer-lhes
que o rei mandava descobrir a índia e um príncipe que se chamava Preste João.
Contava que assim pudesse chegar a notícia ao imperador etíope e este enviasse
de seus domínios gente ao encontro dos portugueses,
A viagem de Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva é minuciosamente descrita na
presente obra. Afonso de Pai.va veio a falecer no Cairo; Pero da Covilhã em 1494
estava na côrte do soberano abexim. Apresentou-se como embaixador do rei de
Portugal. Governava a Abissínia o imperador Escander ou Alexandre. Cumprida a
sua missão aguardava Pêro da Covilhã autorização para regressar à pátria quando
Alexandre morreu. O seu sucessor Naod não o deixou partir, declarando que não
era costume nos seus domínios deixar sair um estrangeiro. Pêro da Covilhã era de
facto prisioneiro. A-pesar-de casado em Portugal deram-lhe mulher e largas geiras
de terra. Passou a viver como um fidalgo etíope. Nunca mais regressou a Portugal.
Na Abissínia o foi encontrar a embaixada portuguesa de que fazia parte o padre
Francisco Álvares,
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autor da Verdadeira Informação das Terras do Preste João das índias.
D. João II morreu sem ter noticias do Preste João.
Em 15o6 o rei D. Manuel tomou nova iniciativa. João Gomes e João Sanches com
Sid Mohamed, mouro da Tunísia, como guia, partiram em demanda do
famigerado Preste, na armada de Tristão da Cunha, a mesma armada que conduzia
para a India Afonso de Albuquerque, o organizador do império português do
Oriente.
Havia dezóito anos que fôra descoberto o caminho marítimo para a India. Vasco
da Gama ligava o seu nome a um dos maiores acontecimentos da História. E
então, durante a muito célebre viagem, pelas alturas de Moçambique, disseram
uns mouros aos mateantes que «o Preste João estava muito dentro pelo sertão e
que não podiam lá ir senão em camelos; os quais mouros traziam aqui uns dois
cristãos índios cativos. E estas coisas diziam estes mouros, do que éramos tão
ledos que com prazer chorávamos; e rogávamos a Deus que lhe aprouvesse de nos
dar saúde, para que víssemos o que todos desejávamos» (1).
Entretanto as nações europeias iam-se guerreando, os anos de paz passaram a ser
anos de tréguas, como preparos para novas guerras.
Camões, como que representando a Europa padecente, havia de invectivá-las.
Oh míseros cristãos, pela ventura
sois os dentes de Cadmo desparzidos,
que uns aos outros se dão à morte dura,
sendo todos de um ventre produzidos?
(1) Alvaro Velho - Roteiro da prinmeira viagem de Vasco da Gania.
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Mas em tanto que cegos e sedentos
andais de vosso sangue, oh gente insana,
não faltarão cristãos atrevimentos
nesta pequena casa lusitana (1).
O próprio imperador etíope, no extremo Oriente da África, havia de lamentar que
os reis europeus «sendo cristãos, não são em uni coração e sempre pelejam uns
com outros» (2).
Foram os emissários do rei D. Manuel desembarcados em Melinde. Não tendo
conseguido passar, segundo parece, vieram a ser transportados para a costa dos
Somnalis, perto de Guardafui, tendo-lhes Afonso de Albuquerque entregue cartas
em arábico e português para o Preste e cinqüenta xerafins para despesas. Tendo
conseguido alcançar a Etiópia, dizendo-se mercadores muçulmanos, foram João
Gomes e João Sanches recebidos pela rainha Helena, regente na menoridade do
imperador Lebna Denguel. A rainha recebeu muito bem os emissários de D.
Manuel e disse-lhes que enviaria ao rei português um embaixador seu. O grupo
desfez-se pouco depois. João Sanches morreu e uma questão separou o mouro de
João Gomes. Éste, mais feliz do que Pêro da Covilhã pôde abandonar a Etiópia,
porém, tendo embarcado em Gidá com tenções de atingir Alexandria e Veneza,
nunca mais deu notícias suas. O mouro fixou-se na Abissínia, em Manadelei.
O embaixador da rainha Helena, parecia ser arménio de origem, chamava-se
Mateus. Era portador duma carta para D. Manuel, escrita em arábico e em persa
devidamente assinada e selada. A rainha saüdando -o soberano
(1) Os Lusíadas - Canto 7.0, IX e XIV.
(1) Verdadeira informacão - Part: II. Cap. VIII.
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português prometia-lhe: «tantos mantimentos como os montes e assim» «gentes
tantas como as areias do mar» e «tantas gentes» que fariam desaparecer os
«mouros de sôbre a face da Terra» ela «por terra» e D. Manuel «por mar» (').
Regozijava-se com a possibilidade de vir a haver casamentos entre as casas
reinantes de Portugal e da Etiópia: «E se vós houverdes por bem, do que teremos
muito contentamento, quererdes nos dar vossas filhas para nossos filhos ou
tomardes nossos filhos para vossas filhas que será mais razão». Além da carta, o
embaixador Mateus era portador dum lenho tido como havendo pertencido à cruz
de Cristo: «Vos enviamos uma cruz do lenho em que foi crucificado Nosso
Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que me foi de lá trazido, de que fiz duas
cruzes, uma nos fica e a outra vos enviamos com nossa embaixada» (2).
Depois duma viagem acidentada o embaixador Mateus chegou a Goa, em r5i2, de
caminho para Portugal. Foi recebido solenemente por Albuquerque, então no
apogeu da sua triunfante e gloriosa carreira de governador da tndia. Uma aliança
com a Etiópia entrava imediatamente dentro do plano do grande conquistador.
Senhor de Ormuz e de Malaca, faltava-lhe para o completo domínio do Oriente, e,
portanto do mundo muçulmano, a posse de Adem, de Maçud, do mar Roxo que
confinava vom as terras etíopes. Assim o embaixador Mateus foi luxuosamente
hospedado nos melhores aposentos da capital do império e presentiado, entre

outras coisas, com dois anéis de ouro cravejados de rubis, moedas de ouro, uma
túnica de veludo e uma peça de brocado.
De Goa seguiu o embaixador para Cananor, e, daí embarcou para Portugal onde
chegou em 1514.
(') Castanheda, op. cit. Livro III, cap. XCVIII.
(2) Castanheda, op. cit. Livro III, cap. XCvIII.
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Enorme foi o contentamento do rei D. Manuel. O velho sonho aproximava-se
duma realidade: Portugal e a Etiópia iam finalmente ligar os seus esforços no
sentido do triunfo da Cruz e do domínio económico do Oriente. Porém, a sua
própria inépcia, as intrigas e a má vontade dos seus capitãis contra Albuquerque,
enredando, estorvando a marcha triunfal do conquistador de Goa, não permitia
que o sonho se realizasse. Os muitos desgostos sofridos iam levar Albuquerque à
morte e com a morte de Albuquerque o império português perdia uma das maiores
garantias da sua solidez. Falho de verdadeiro espírito cristão e sem governadores
à altura das circunstdncias ia dentro de pouco tempo entrar no declínio.
Recebido Mateus na qualidade de embaixador «de ..um tão poderoso rei cristão
como o de Abexim e tão remõto e apartado dos da Europa» (1) o ý'ei de Portugal
escreveu ao papa, ao aliás mui pouco cristão pontífice Leão X, a comunicar-lhe a
faustosa notícia.
Mateus foi hóspede do rei de Portugal durante um ano. Em 1515 partia de novo
para a Etiópia, em companhia de uma embaixada portuguesa portadora de
riquíssimas e artísticas dádivas para o imperador. Era o embaixador português
Duarte Galvão, homem sério, sabedor e experiente em assuntos diplomáticos.
Fora secretário de D. Afonso V, conselheiro de D. João II, já fizera parte de
embaixadas a Luiz XII de França, a Maximiliano da Alemanha e ao papa. Entre
outros membros da embaixada figuravam o padre Francisco Álvares. Beneficiado
da igreja de Santa Justa de Coimbra, cidade de onde era natural, e, capelão real, o
padre Francisco Álvares era sacerdote versado em teologia e muito conhecedor
dos ritos
(') Damido de Góis. Crónica do rei D. Manuel, Paite III, cap. LIX.
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e cerimónias litúrgicas. Havia de vir a manifestar, por vezes, curiosas tendências
de tolerância, cono quando afirmaria ao imperador etíope que «Deus queria ser
servido por muitas maneiras» e que ambos os ofícios, abexim e romano, lhe
«parecia bem,» «porque tudo era de Deus e se fazia um e o outro para um fim,
seja, servir a Deus e merecer ante Êle (1).
A f-rota em que ia a embaixada aportou a Goa naquele mesmo ano de i515.
Era seu comandante Lopo Soares de Albergaria, homem de mau carácter, pouco
inteligente e de grande incapacidade governativa. Ia substituir Afonso de
Albuquerque no govêrno da fndia. O grande capitão havia de falecer três meses
mais tarde à vista de Goa, depois de ter dito ao capitão da guarnição de Ormuz, de
onde vinha, que tencionava logo no princípio do novo ano ir até ao mar Roxo.
Ignorava ainda que deixara de ser governador da India.

A embaixada de Duarte Galvão não interessava Lopo Soares, como não o
interessava fôsse o que fôsse que se ligasse aos projectos do seu antecessor.
Tratava o embaixador áspera e insolentemente. No entanto meses depois foi
organizada a expedição ao mar Roxo. Eram seus objectivos: desembarcar a
embaixada na costa abexim e procurar a armada turca e destruí-la. Os veteranos
da India, sempre prontos a combater os muçulmanos, lamentavam ter de o fazer
sob as ordens do novo governador, Custava-lhes «servir com Lopo Soares, vendo
que era inimigo das cousas de Afonso de Albuquerque» (2).
Antes de entrar no estreito de Babe-el-Mandeb, que
(1) Verdadeira Informação, Parte 1. Cap. C.
(2) Gaspar Correia - Lendas da índia - 11, pág. 489.
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a levaria ao mar Roxo, a armada portuguesa parou em Adem. O importante porto
muçulmano, que Albuquerque não conseguira em 1513 tomar, entregava-se agora
a Lopo Soares. Porém êle só quis mantimentos e pilôtos. No regresso aceitaria as
chaves da cidade que o seu xeque lhe oferecia.
No mar Roxo e, precipitadamente, a-pesar-de conselhos em contrário, Lopo
Soares resolveu dirigir-se a Gidá, onde soube estar a armada turca. As naus de
Portugal entraram no pôrto arábico em hábil manobra, por meio de bancos de
areia e estreitos canais, sendo recebidos por fogo de artilharia. No entanto não
receberam ordem de atacar a cidade. Três dias depois Lopo Soares, sem disparar
um tiro, deu ordem de retirada. Quando Duarte Galvão supunha que, ao menos, a
embaixada seria conduzida para a costa africana, ali próxima, o governador
declarou que não era prudente dividir a armada e seguiu para a ilha desértica de
Camarão, retrocedendo assim para o estreito depois de um avanço infrutífero.
Dias esteve a frota portuguesa ali ancorada sofrendo privações e um talor
ardentíssimo, sem poder seguir para o Indico por ter começado a monção.
Entretanto morria o embaixador Duarte Galvão sendo sepultado nas areias da ilha
desolada. E a embaixada regressou à India.
Na viagem de regresso ao tocar a armada em Adere o oferecimento do xeque não
foi renovado. O governador atacou e queimou Zeila, situada do outro lado do
estreito, violência inútil, tão inútil como inútil se tornou a expedição ao mar Roxo.
Nos fins do ano de 15.r8 Lopo Soares deixou de ser governador da India sendo
substituído por Diogo Lopes Sequeira. Nos princípios de 152o (o ano em que o
frade alemão Lutero provocaria o grande cisma cristão, condicionador de mui
sangrentas lutas) partia o novo goverXX VIIi
nador para o mar Roxo e desembarcava na costa etíope, fronteira a Maçud, uma
improvisada embaixada de que continuava a fazer parte o padre Francisco
Álvares. Mateus acompanhava-a, mais uma vez tentando regressar -à Etiópia.
Sequeira escolheu para embaixador D. Rodrigo de Lima, filho de D. Duarte da
Cunha de Lima e neto de D. Leonel de Lima, o visconde de Vila Nava da
Cerveira.

Do contrário de outras missões portuguesas a embaixada de D. Duarte Galvão e a
de D. Rodrigo de Lima (os nomes dos embaixadores o garantiam) não obedeciam
a qualquer preocupação económica, pelo menos imediata.
Se duma aliança com o imperador etíope podia vir a resultar, como de facto era
pensado, um fortalecimento do domínio comercial de Portugal no Oriente, as
missões de D. Duarte e de D. Rodrigo obedeciam., predominantemente, a um fim
de carácter religioso. Mergulhavam ainda no velho sonho medieval de estender
fraternalmente a mão ao Preste, numa comum Cruzada contra os inimigos da
Cruz. Por isso D. Rodrigo de Lima há-de vir a indignar-se quando o imperador
etíope lhe manda dizer que podia comprar e vender se quisesse: «Vinham para
servir a Deus e aos reis e ajuntar cristãos ~ n cristãos» E, como a repudiar o
mercantilismo da época e a própria política económica da nação, embrenhada no
negócio da pimenta, como a contrapor ao jovem espírito burguês o espírito da
velha fidalguia em declínio, voltaria a afirmar que «nem seu pai, nem mãi, nem
avós, não compravam, nem vendiam, nem tinham tal ofício e que outro tanto era
dos fidalgos e pessoas que com êle vinham; nunca tiveram tal costume» (1).
A história da embaixada de D. Rodrigo é relatada na
(1) Verdadeira Informação, Parte I. Cap. LXXII.
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presente obra pelo padre Francisco Álvares, juntamente com a descrição
minuciosa de igrejas, ritos, cerimónias e costumes abexins. O autor assevera a sua
inteira veracidade jurando «em Deus em cujo poder» está, «que todo o escrito é
verdade» (1). De facto revela-se informador honesto. Comunicou o que vira e o
que ouvira (o que sempre distingue -empregando freqüentemente a expressão:
«segundo dizem») com um espírito de probidade e de rigorosa observação,
observação bem da nova época, e, que bem aparelhava com a dos seus
contemporâneos e compatriotas os sábios Duarte Pacheco, D. João de Castro,
Garcia de Orta e outros mais. O imperador etíope achou-o «homem justo e de
palavras muito ve£dadeiro» (2). E Baltasar Teles na sua História geral de Etiópia
a Alta (166o), assente em testemunhos fidedignos, certifica que« se pode dar
crédito a tudo o que o Padre Francisco Álvares diz que viu, porque além dele
merecer este crédito, por ser homem daqueles bons tempos, singelo e verdadeiro,

não se acha hoje cousa em Etiópia que contradiga à substância do que êle afirma
(3). A Verdadeira Informação é o primeiro livro europeu que se ocupou da
Abissínia. Foi traduzido no próprio século xvi, em espanhol (1557), eM francês
(1558), em alemão (1566); em inglês no século xvii (1625).
O padre Francisco Álvares, em 1527, regressava ao reino com vários portugueses,
entre os quais, Diogo Lopes Sequeira, D. Rodrigo de Lima e o novo embaixadoL
etíope: o licacanate (4) Zagazabo.
Zagazabo passou doze anos em Portugal. Foi longamente interrogado por
teólogos portugueses sôbre a dou(1) Op. cit. Part. I. Cap. L['.
(2) Op. cit. Part. II. Cap. II.
<') Liv. 2.0, cap. [.
() Maioral eclesiástico, na Etiópia.
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trina abexim, o que, aliás, já sucedera ao seu antecessor o embaixador Mateus.
Encontrou um amigo no humanista Damião de Góis (espírito culto e aberto) que
lhe pediu uma exposição escrita sôbre aquela doutrina, exposição -que traduziu
para latim com o título de: Fides, Religio. Moresque AEthiopum. Foi publicada
em 154o, na Bélgica, no mesmo ano da Verdadeira Informação.
Com a embaixada de D. Rodrigo os portugueses tinham, finalmente, tomado
pleno contacto com a Abissinia. Estava realizado o sonho medieval, e, com a sua
realização, as imagens que o envolviam (aliás já muito diluídas pela positividade
cada vez maior dos novos tempos) desvaneciam-se por completo, entravam no
domínio dos mitos. iQue distancia entre o império abexim da Verdadeira
Informação do padre Francisco Álvares e a sonhada terra onde brotava a Fonte da
Mocidade, onde existia a pedra mágica que dava vista aos cegos e tornava os
homens invisíveis, onde não havia pobres, nem ladrões, nem assassinos, nem
gente falsa, em que não existia o vício e em que o soberano nenhum outro
igualava em poderio e perfeição.
Se o ideal ,cristão estava muito longe de ser uma realidade no mundo europeu,
muito mais longe ainda estava em o ser no mundo etíope. Os portugueses foram
encontrar na Etiópia: ladrões e mais ladrões, até entre os frades, gente e mais
gente semi-nua, a mais desbragada poligamia. O clero, numerosíssimo, obedecia,
geralmente, mais a egoístas interêsses económicos do que aos interêsses
espirituais. O delinqüente era bárbaramente punido, açoutavam-no com uma
violência que, por vezes, o levava à morte, a alguns eram-lhes arrancados os
olhos, a outros eram-lhes cortados pé e mão conforme a qualidade do crime. Nas
guerras (feitas com azagaias e adargas, arcos e frechas; espingardas e espadas
quási as não havia) as caXXX
beças do inimigo eram cortadas e penduradas nas árvores das estradas. Nenhuma
cidade; apenas aldeias com casas cobertas de palha e currais em volta.
«Na terra haveria muitas frutas e muitas mais sementeiras se os grandes não
tratassem mal o povo, que lhe tomam o que têm e êles não querem mais
aproveitar do que hão mister e lhes é necessário» (1). Da alimentação fazia parte

carne e excremento de vaca. As igrejas, de curiosa arquitectura, eram feitas por
«homens brancos, porque êles (os abexins) bem conhecem não saberem fazer
cousa nenhuma bem feita» (2). As prátic" religiosas, por vezes rudes e brutais, e a
doutrina afastavam-se bastante das práticas e da ortodoxia de Roma. Porém, de
quando em quando, refulgia em muitos o verdadeiro espírito ristão em devoçôes,
como a de lavar os leprosos e curar «suas chagas com suas mãos» (3).
O chamado Preste não era mais do que um déspota à maneira oriental,
espectaculoso e enfatuado, tendo por habitação, não um palácio de maravilha, mas
uma tenda. O próprio nome, o nome com que o conhecia a Europa, não lhe era
aplicado nem na Etiópia, nem nas suas cercanias. «Hoje clara e evidentemente nos
consta (diz no século xvii o padre Baltasar Teles) por via dos portugueses que
depois lá entraram e por via dos nossos religiosos da Companhia, que quási aos
palmos mediram tôda esta Etiópia, correndo-a de pôpa a proa, que não acharam lá
nem rastros de tão santos títulos e de nomes tão celebrados e a esta verdade
ninguém nesta Etiópia põe em dúvida alguma, porque não sabem que tal nome
tenha o seu imperador e, se acham novos, quando assim o nomea(1) Verdadeira
Informação. Part. II. Cap. IX.
(" Opus. cit. Part. 1. Cap. LI'.
(1) Opus. cit. Part. II. Cap. IX.
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mos» (1) «Chamam estes povos, informa ainda o padre Baltasar Teles (2), ao rei
Nugue e ao iiuperador Nuguca Nagasta que tvale tanto como Rei dos Reis». O
padre Francisco Alvares (3) refere-se ao emprêgo na Etiópia, dos térmos Acegue
e Negus que respectivamente significariam rei e imperador. Afonso de
Albuquerque, nas suas cartas, diz que os mouros e árabes lhe chamavam Elati ou
Elaire - imperador. Também se disse, ser designado por David, numa suposta
ascendência com o rei judaico Salomão, filho de David, à maneira dos
imperadores da velha Roma que todos se intitulavam Césares. Teria sido dado o
nome de David a um filho de Salomão e da rainiha etíope Sabá ou de Sabá,
também chamado Menileque, que quereria dizer: como êle, ou seja, semelhante a
Salomão.
Sôbre a própria origem das palavras Preste João nada se sabe, como nada se sabe
sôbre a sua verdadeira aplicação; rodeiam-nas conjecturas. Para alguns o nome
João fôra inspirado pelo do precursor de Cristo ou pelo do seu discípulo bem
amado: S. João Baptista e S. João Evangelista. Para outros pelo título mongol can.
Para outros proviria de zan ou jan o que, na antiga linguagem guees da Etiópia,
significaria majestade; os mercadores italianos, que freqüentavam os portos do
Levante e particularmente o Egipto, sabendo da existência, nas Indias, dum rei
que chamavam Jan, teriam trazido a notícia para a Itália, o apelativo teria sido
corrompido em Gian, abreviatura de Giovani-João. E assim a forma italiana
Gian passaria para outros países europeus que a traduziriam para as suas
respectivas línguas.
(') Baltasar Telks. História Geral da Etiópia a Alia. Livro I. CQp. I.
<") Opus. tit. Liv. 1. Cap. i.
(3) Verdadeira Informação. Part. Hi. Cap. IX.
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O sentido eclesiástico da palavra Preste chegou tarobém a ser negado. Negao, por
exemplo, Duarte Lopes (1), o primeiro europeu que, nos últimos anos do século
xvi, atravessou a África austral. Segundo êle os nomes Preste João eram
corruptela de Bel Gian; Bel significaria: supremo, perfeito, excelentíssimo e Gian:
Príncipe ou Senhor. Êste último título aplicar-se-ia a todo aquêle que tivesse uni
território ou uma jurisdição. Os dois nomes ligados passavam a significar ChefePríncipe.
No entanto, a-pesar-da palavra Preste, com sentido ou sem sentido eclesiástico,
não poder rigorosamente designar o imperador abexim, o facto é que este era
diácono (o que naturalmente contribuiu para ser identificado com a lendária
figura) e, como insígnia dessa função sacerdotal, usava na mão urna cruz
pequena.
Desfazia-se pois o sonho medievo que gerara, como existente, um império de
maravilha. A Verdadeira Informação patenteava à Europa a realidade etíope. Mas
a Europa tôda entregue a lutas internas, já não tinha pelo sonhado império o
interêsse que tivera nos tempos medievos. Longe ia o ano de 1165, em que vibrara
entusiasmada com a pseudo carta do Piieste. Portugal, porém todo voltado para o
Oriente e absorvido na obra da difusão duma Fé, nêle ainda viva, não passou a ter
menos interêsse pelo sonhado imperador, a-pesar-das pouco favoráveis notícias
obtidas. Foram elas até um estímulo. Se o império do Preste, se o Preste, estavam
muito longe do que deles haviam sonhado jporque não aproximar a realidade do
sonho? ¿Porque não prestar a irmãos em Cristo, todo o auxílio de que
carecessem? - auxílio militar,
(1) History of the kingdon of Congo and the surrounding countries drawn out of
the writings and discourses of the portuguese Duarte Lopes, por Filippo Pigafetta,
- trad. inglêsa.
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auxílio técnico, auxílio moral, auxilio religioso, - fraterno auxílio de irmão para
irmão. E depois - a Verdadeira Informação claramente o mostrava - havia boa
vontade na Abissínia no sentido duma transformação. A Abissínia pedia aquêle
auxilio. Sim, os costumes eram selváticos, modificar-se-iam. ¿O Preste não era o
soberano perfeito que a Média Idade proclamava? -perfeito sc tornaria.
Um futuro missionário da Etiópia, lutando nesse sentido, converteria um negus à
ortodoxia romana, porém havia de lamentar dolorosamente que êle «mais a
defendia com a espada do que a seguia com a vida» (1). Sempre a espada, a
cruenta espada, que Cristo repudiou e que o próprio viissionário aliás aceitava.
Não desistiu, todavia, e acabou por arrancar à poligamia o soberano convertido.
Forte, pois, continou a ser o interêsse de Portugal pela Etiópia. Manifestou-se ele
na expedição de Cristóvão da Gama, filho do descobridor do caminho marítimo
para o Oriente e nas missões religiosas. A Etiópia fôra invadida e em grande parte
ocupada pelos turcos e mouros depois de sangrentas batalhas. O imperador Lebna
Denguel, o mesmo que recebera a embaixada de D. Rodrigo de Lima apelou para
Portugal. E assim Cristóvão da Gama, em 1541, penetrava na Etiópia, pelas

alturas de Maçud, com tropas de socorro. No ano anterior morrera Lebna
Denguel, sucedendo-lhe seu filho Cláudio.
A campanha da Etiópia lustra especialmente as arnías portuguesas, pelo medievo
cavalheirismo que a caracterizou, pela isenção que a revestiu, isenção, já notória,
nas embaixadas anteriores. Lutando com dificuldades de tôda
(') Baltasar Teles - História geral de Etiópia a Alta. Livro IV. Cap. XXIII.
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a ordem, èpicamente heróica, a expedição portuguesa acabou por vencer e libertar
a Etiópia.
Nada em troca foi pedido, a não ser a submissão a Roma, a depositária da
Verdade.
Nessa campanha gloriosa muitos portugueses, quási todos que fizeram parte da
expedição perderam a vida, e, entre êles, o próprio Cristóvão da Gama. Feito
prisioneiro foi decapitado depois de ter sido açoutado, torturado e insultado;
escravos, por ordem do imã de Zeila, chegaram a dar-lhe com os sapatos na cara.
As missões religiosas tinham por fim fazer entrar a Etiópia no orbe de Roma.
Tanto mais que as lutas religiosas que surgiam na Europa e de onde resultou a
separação de vários países de Roma, levou os que lhe permaneceram fiéis,
especialmente Portugal e Espanha, a recrudescerem na actividade missionária. A
Idade Média fôra relativamente tolerante. Essa tolerância, porém, de que se
encontram vestígios no padre Francisco Álvares, não estava em conformidade
com a nova época.
A Companhia de Jesus (criada com o fim de contribuir para o restabelecimento da
unidade cristã na Europa e estender o domínio espiritual da Igreja às novas terras
descobertas) foi incumbida de converter a Abissínia. Afinal os abexins eram uns
hereges, como eram os sectários de Lutero, seguiam as idéias de heresiarcas,
condenadas em vários concílios e, além disso, judaizavam. Era necessário estirpar
a heresia da Abissínia, era preciso conduzir o Preste João à Verdade. Não se podia
transigir com o erro. Fórmula esta funesta (pelo carácter de imposição e violência
que revestia), atirada rigidamente à face duma época em que o quid est Veritas?
de Pilatos, de envolta com intolerância, novamente surgia à existência, e, perante
o qual, mais do que nunca se impunha, acima das idéias, o est Vir qui adest
agostiniano: exemplo sempre
XXX V
presente de Cristo, o exemplo da sua vida, o exemplo da sua morte e na morte o
Perdão de Amor e de Justiça lançado do alto da cruz.
E notável de zêlo e sacrifício foi a acção da Companhia, zêlo e sacrifício cristãos.
Porém efémera; é que os jesuítas (em geral) levaram consigo o espírito de
intolerância da nova época e com intolerância foram esbarrar. Intolerância
principalmente manifestada, de parte a parte, no tempo do imperador Susénios,
convertido a Roma.
A uniformidade que queriam impor desagradava à maior parte dos abexins,
afeitos havia séculos, a teimosos costumes e às idéias gregas. «Todos somos
cristãos assim os de Roma como os de A lexandria, diziam, todos cremos em

Cristo e a todos há Cristo de salvar. Estas duas leis em pouco diferem, ambas têm
seus bens e também têm seus trabalhos» (1).
No entanto esboçaram os jesuítas uma obra grandiosa e deixaram mui importantes
testemunhos da sua actividade. Além da benéfica influência que chegaram a
exercer em muitas almas (mais pelos exemplos de virtude de que deram bastas
provas, do que pelas polémicas sustentadas, discussões havidas e medidas
tomadas), da abertura de escolas, onde ensinavam em amárico e em português e
da instalação de uma imprensa, iniciaram a transformação material da terra etíope.
Traçaram estradas e construiram pontes, ergueram igrejas e industriaram os
abexins na edificação de casas de dois andares. Foi sobretudo notável o seu
trabalho cultural. Fizeram novas traduções dos Evangelhos, estudaram velhos
documentos, publicaram histórias minuciosas do velho império etíope,
descreveram os costumes do povo e os acidentes geográficos do
(') Baltasar Teles - História geral de Etiópia a Alta. Livro V. Cap. XL.
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país que todo por êles foi explorado. Assim o padre Manuel de Almeida revolveu
todos os arquivos e cartórios da Etiópia e escreveu um estudo sôbre êsse pais que
foi de grande proveito para a História geral de Etiópia a Alta do padre Baltasar
Teles; além de informes históricos, deu nêle conta de observações geográficas,
que também ilustram os nomes dos padres Jerónimo Lôbo e Pêro Pais,
especialmente sôbre as origens do Nilo (Nilo Azul) cérca do lago Dembéa ou
Tana. O padre Manuel Barradas deixou uma descrição completa do Tigré e o
padre António Fernandes penetrou nas terras quási ignoradas de Enarea e Janjeiro,
ao procurar um caminho seguro da Etiópia para Melinde.
Imposições e perseguições movidas pelo imperador Susenios provocaram grandes
descontentamentos geradores de revoltas (aliás freqüentes na Abissínia) que
foram afogadas em sangue. O imperador acabou por transigir. Já era tarde. Com o
seu sucessor, Fasiladas, os jesuítas foram expulsos e a Etiópia tornou a mergulhar
no longo sono isolacionista de que os portugueses a tinham vindo acordar.
Entretanto, Portugal, em pleno declinio e sob a sujeição da Espanha, perdia parte
do seu enorme império.
Tinha-o erguido muito alto um notável escol de reis, infantes, guerreiros,
sacerdotes, homens de ciência, poetas e artistas. Atestam-no as páginas da sua
História entre as quais têm especial destaque as que tratam das suas relações com
a Abissínia. A sua fatalidade consistiu fundamentalmente, em não ter êsse escol
sabido erguê-lo e erguer-se mais alto ainda, numa suprema visão de génio (talvez
antevista por Albuquerque e Camões) e numa suprema afirmação de liberdade
vencedora de fatalismos. Não soube libertá-la e libertar-se dos defeitos herdados e
dos defeitos da época, levá-lo e levar-se a ultrapassá-la
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numa superior aplicação do ideal cristão à nova economia. Não soube
conseqüentemente preservá-lo e preservar-se (salvo honrosas e numerosas
excepções) da influência deletéria da corrupção, do luxo, das riquezas orientais.

No meio de levantada nobreza e esclarecidos planos, fortes afirmações espirituais,
quanta vilania, tola vaidade, quanto materialismo, quantas estreitas concepções a
corroerem, a destruirem uma obra gigantesca, a perturbarem na sua marcha a
revolução cristã. Claridade e sombra...
Claridade o persistente, abnegado avanço da embaixada de 1520 pelas inhóspitas
e selváticas serranias da Etiópia. Claridade as probas e tolerantes atitudes do
padre Francisco Álvares. Sombra a triste e vexatória desavença entre o
embaixador D. Rodrigo de Lima e D. Jorge de Abreu. Sombra as falsas jactâncias
e as mentirosas explicações perante o soberano etíope em diplomática compita
com a sua bazófia e dissimulação.
Quando a sombra é maior que a claridade as sociedades afundam-se. Portugal
envolto em sombras caiu.
No entanto, e, no próprio século em que o francês Pascal assegurava a
espiritualidade renovada dos novos tempos com os seus Pensamentos, Poztugal
voltou a ser independente. E às épocas sucedem-se as épocas e com elas novos
sonhos e novas gentes, maior amplitude na visão do mundo, maior consciência, e,
o fermento cristão vai levedando, e, continuará a levedar, enquanto o homem tiver
em si o sentimento da sua humanidade, da sua dignidade, do seu valor humano.
Setembro de 1942.
AUGUSTO REIS MACHADO
XXXVIII
NOTA DA PRESENTE EDIÇÃO
Esta edição foi feita pela de 1889 e cotejada, numn ponto ou noutro, pela de 1540.
A ortografia e a pontuação foram actualizadas assim como alguns termos mais
próximos dos actuais como ponente - poente, fremoso - formoso, leixar - deixar,
decrarar - declarar, esfevemos estivemos, pola - pela, té - até.
Foram corrigidos alguns erros de impressão como: os fidalgos... chega - os
fidalgos... chegam, nós ia - nós íamos.
Foram uniformizadas expressões cono: o língua, que uniai vezes figura no
masculino e outras no feminino.
A expressão latina scilicet (s.), muito freqüerie, foi traduzida por seja.
Os nomes próprios, os representativos de personagens políticas ou religiosas e os
referentes à religião foram unifo rmizados com maiúscula.
Foi corrigida a numeração dos capítulos, da 1.1 Parte, de XXXV eín diante, por
estar repetido êste número.
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VERDADEIRA INFORMAÇÃO DAS TERRAS DO PRESTE JOÃO DAS
INDIAS
PELO
Padre Francisco Alvares

I PARTE

PROLOGO
a el-Rei Nosso Senhor muito alto e muito
poderoso príncipe (')
p OR ventura me julgará Vossa Alteza por tão ignorante
como atrevido, pois com tão fraco saber e pouca possibilidade, minhas pobres
obras lhe quis oferecer e porém o amor que a vosso serviço tenho, me desculpa do
êrro, porque com tão esforçada ousadia o fiz, como em verdade outras mores
cousas farei, se o favor de Vossa Alteza assim me obrigar como em esta obra do
Preste João das índias. Porque além do Bispo de Lamego a isso me incitar, Vossa
Alteza me mandou que a imprimisse dizendo que disso levaria contentamento que
para mim foi mui grande mercê, e dou por isso muitas graças a Deus, pois com
êste comêço me vieram outros em cuja esperança de bom fim? bemaventurados
fins espero. E como
(') D. João III.
Senhor isto tenha na memória, bem creio que assim receberá, com ânimo real, o
pouco, como dará o muito.
Porque passando um pobre homem um dia por onde seu rei caminhava, trouxe-lhe
com ambas as mãos uma pouca de água dizendo: - Bebe Senhor que a calma é
grande. O qual alegremente a recebeu, não olhando a pouca qualidade daquele
serviço, sômente a vontade com que se lhe ofereceu. Pois desta maneira ainda que
eu ofereça a Vossa Alteza êste pequeno serviço do livro do Preste João, receba
com ânimo alegre a utilidade dele, porque nêle se contêm muitas cousas notáveis,
as quais tanto se mostram nas palavras, como nas obras que foram verdade.
Porque é mui principal cousa no principe, trazer à memória exemplos de
proveitosas vidas passadas para ensino das presentes. E como eu Senhor sempre
dês que sou seu foi meu desejo endereçado a seu serviço para com êle trazer
algum fruto, pôsto que me faltem as fôrças não me falta vontade, -com a qual fui a
Paris buscar estampas, caratules (2) de letras, oficiais e outras cousas
convenientes à impressão, as quais não são de menos primor e qualidade, que as
de Itália, França e Alemanha onde mais esta arte floresce, como Vossa Alteza
pode ver pela obra que tenho assentada nesta cidade, e não com pequeno
contentamento por me parecer que Vossa Alteza nisto leva gôsto, como se
mostrou pelas mercês que me tem feitas e espero que me faça. Assim que com

esta confiança, esta pequena ocasião do Preste João tomei, a qual (como dizem os
poetas) não por isso seja menos de louvar. Vossa Alteza receba com real e
benigno ânimo êste pequeno serviço e primícia de minha pouca possibilidade, o
qual lhe poderá aproveitar e recrear dos trabalhos que os grandes e árduos
(2) Caracteres tipográficos.
negócios que tem, consigo trazem. E se Vossa Alteza algumas palavras neste livro
achar que lhe não contentem, lembre-lhe que os homens de cá fora somos
senhores das palavras e os príncipes são senhores das obras e da fortuna.
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Começa-se o tratado da entrada da terra
do Preste João
CAPITULO 1. - Como Diogo Lopes de Sequeira sucedeu na governação da Índia
por Lopo Soares Governador que ante êle foi e como levou Mateus ao pôrto
de Maçu,í.
p ORQu, digo que vim com Duarte Galvão, que Deus
haja, e assim é verdade, e êle se finou em Camarão.
ilha do mar Roxo, e cessou sua embaixada no tempo que Lopo Soares era
Capitão-mor e Governador das índias, como largamente já o tenho escrito (1) e
aqui deixo de escrever por não ser necessário, escreverei o que necessário é. Digo
que sucedendo Diogo Lopes de Sequeira na governação da índia após Lopo
Soares, pôs por obra o que Lopo Soares não quis acabar, seja, levar Mateus
embaixador que a Portugal foi por embaixador do Preste João,
(') Carta ao rei D. Manuel de 9 de Janeiro de 1518 in Alguns docurnentos do
Arquivo Nacional da Tórre do Tombo.
ao porto de Maçuá ('), que é junto de Arquico, pôrto e terra do Preste João. E fêz
sua grossa e formosa armada e caminhámos para o dito mar Roxo e chegámos à
dita ilha de Maçuá segunda-feira das oitavas da Páscoa, 7 dias do mês de Abril do
ano de 152o a qual achamos despejada porque havia 5 ou 6 dias que tinha novas
de nós.
Está a terra firme da ilha dois tiros de besta, pouco mais ou menos, para onde os
mouros da dita ilha salvaram suas fazendas, a qual terra firme é do Preste João.
Surgindo a frota entre a ilha e terra firme, na têrça-feira seguinte vieram a nós do
lugar de Arquico um cristão e um mouro, dizendo o cristão que o lugar de
Arquico era de cristãos e era de um senhor que se chama Barnagais (2) súbdito do
Preste João e que os mouros desta ilha de Maçuá e lugar de Arquico, quando a
êste porto vinham turcos ou rumes (3), que lhes mal fazem todos fugiam para a
serra e levavam suas fazendas que
levar podiam e que agora não quiseram
fugir porque
() Nesse pôrto, aliás de modesta aparência, os árabes trocavam os produtos da
India por ouro, marfim, manteiga, cêra e escravos etíopes aprisionados no interior.
(2) Governador que administrava em nome do Preste João as terras do litoral
abexim. Bar-mar, agais-rei: rei do mar.

() «Os verdadeiros turcos são aqueles que desceram dos montes Cáspios e foram
conquistar tôda essa Natólia, tôda essa Grécia e o grande Império de
Constantinopla. E porque a primeira parte que povoaram foi a de Natólia, se
chamou deles a gram Turquia, porque éles trouxeram já consigo êste nome de
turcos, porque desceram da província de Turquestão... Os rumes são todos aqueles
naturais da proNincia de Trácia e daquela parte de Constantinopla que se chamou
Romania... se ficou chamando... seus naturais romanis e os turcos, depois.
corrompendo-lhe o nome, lhe chamaram rumeli e nós depois rumes. E não só os
que se passaram à Lei de Mafamede, depois que aquéle Império se perdeu, mas
ainda os de tôda a Grécia que ficaram na sua antiga». (Diogo do Couto. Da Ásia.
Ddc4ad IV, liv. VIII, tap. IX).
ouviram dizer que éramos cristãos. Ouvindo isto o Gram-Capitão deu graças a Deus pela notícia e nome de cristão que achava e favoreceu em grande maneira a
Mateus, que assaz vinha desfavorecido, e mandou dar um rico vestido ao cristão e
ao mouro mostrou muita graça dizendo-lhes que fizeram o que deviam em se não
bulirem do lugar de Arquico, pois era de cristãos e do Preste como êles diziam e
que sua vinda não era senão para serviço e amizade do Preste João, e, de todos os
seus, e que se fôssem em boa hora e estivessem seguros.
CAPITULO II. - Como o Capitão de Arquico veio
visitar o Capitão-mor e assim certos frades de Bisão.
No dia seguinte, quarta-feira das oitavas, veio o Capitão do dito lugar de Arquico
falar ao Capitão-mor e lhe trouxe quatro vacas de presente e o Capitão-mor o
recebeu com grande gasalhado e honra e lhe deu ricas peças e soube por êle mais
compridamente (1) da cristandade da terra e como já era recado do Barnagais
senhor da terra para vir ali. Êste Capitão vinha desta maneira: trazia mui bom
cavalo e trazia um bedém (2) sôbre rica camisa mourisca e com êle trinta de
cavalo e bem duzentos homens de pé. E depois da grande e graciosa prática que
por línguas tiveram e por êle Capitão-mor, que aravia (3) bem falava, o 'Capitão
de Arquico se partiu com sua gente bem contentes, segundo por êles parecia.
Espaço de 7 ou
(1) Completamente.
(2) Túnica mourisca, curta e sem mangas.
(') Língua árabe.
8 léguas dêste lugar de Arquico em uma mui alta serra está um mui nobre
mosteiro de frades que Mateus muito nomeava que se chama Bisão. Houveram os
frades dêle notícia de nós e à quinta-feira depois das oitavas vieram a nós sete
frades do dito mosteiro e saiu o Capitão-mor a recebê-los à praia com tôda sua
gente com muito prazer e alegria e assim mostravam os ditos frades tomarem
prazer. Dizendo que havia muitos tempos que esperavam por cristãos, porque
tinham profecias escritas em seus livros, que diziam que haviam de vir cristãos a
êste pôrto, e haviam de abrir um poço em êle, e, êste poço aberto não haveria aí
mais mouros, falando outras muitas cousas em semelhantes autos e ajuntamentos
convenientes, sendo a tudo isto o Embaixador Mateus presente, ao qual Mateus os
ditos frades faziam muita honra, beijando-lhe a mão e o ombro porque assim é seu

costume e êle assim folgava muito com êles. Disseram estes frades que
guardavam oito dias depois da festa da Páscoa, e que não andavam caminho nem
faziam outro nenhum serviço, e que tanto que ouviram dizer que cristãos eram no
pôrto, cousa a êles tão desejada, pediram licença ao seu maior para virem fazer
êste caminho em serviço de Deus e que também era recado ao Barnagais de como
éramos vindos, mas que não partiria de sua casa, senão depois de passados os oito
dias depois da Páscoa. E passada a prática e recebimento dêstes frades, recolheuse o Capitão-mor a seu galeão com seus capitãis e os ditos frades com êle. Foram
estes frades recebidos a bordo com cruz e clérigos com sobrepelizes dando-lhe a
beijar a cruz, o que êles faziam com grande reverência, e foram banqueteados de
muitas conservas que lhe o Capitão-mor mandou dar, passando com êles muitas
práticas de prazer e alegria sôbre cousa tão desejada de uma e da outra parte.
Partiram-se os ditos frades e foram dormir a Arquico.
CAPITULO III. - Como o Capitão-mor mandou dizer
missa na mesquita maior de Mauá e mandou que se chamasse Santa Maria da
Conceição e como mandou
ver as cousas do mosteiro de Bisáo.
Sexta-feira depois das oitavas da Páscoa, 13 dias do dito mês de Abril pela
manhã, bem cedo, tornaram os ditos frades à praia e mandaram por êles
honradamente e o Governador com seus capitãis e com os frades se passaram à
dita ilha de Maçuá e na mesquita maior mandou dizer missa à honra das Cinco
Chagas por ser sexta-feira e no fim da missa disse o Capitão-mor, que aquela
mesquita se chamasse Santa Maria da Conceição e daí avante dizíamos cada dia
missa na dita mesquita. No fim daquela missa, ao recolhimento das naus, alguns
dos frades se foram com Mateus e outros com o Capitão-mor e a todos deram
panos para seus vestidos, seja teadas (1) de algodão grossas, que tal pano vestem
êles e assim lhe deram peças de sêda para o mosteiro e alguns retábulos e
campainhas para o mesmo mosteiro. Estes frades todos traziam cruzes nas mãos
porque assim é o seu costume e os leigos cruzes pequenas ao pescoço, de pau
prêto. A nossa gente geralmente comprava daquelas cruzes que os leigos traziam
e as traziam como êles por ser cousa nova e entre nós não acostumada. Andando
estes frades assim entre nós, mandou o Capitão-mor um homem por nome Fernão
Dias, que sabia aravia, que fôsse ver o mosteiro e por mais autoridade e a cousa
ser melhor sabida para se escrever a el-Rei Nosso Senhor, mandou após o dito
Fernão Dias o licenciado Pêro Gomes Teixeira, ouvidor das índias, os quais, cada
um por si, disseram ser cousa
(1) Tecidos.
grande e boa e por que a Deus Nosso Senhor devíamos dar muitas graças e
louvores, virmos de tão longas terras e mares por entre tantos imigos (1) da Fé e
nossos e acharmos aqui cristãos com mosteiro e casas de oração onde Deus era
servido. O dito ouvidor trouxe do dito mosteiro um livro de pergaminho escrito da
sua letra para mandar a el-Rei Nosso Senhor.
CAPITULO IV. - Como se viram o Capitão-mor e o
Barnagais e se ordenou que D. Rodrigo de Lima fôsse

com Mateus ao Preste João.
Ã têrça-feira, 17 dias do dito mês de Abril, veio o Barnagais ao lugar de Arquico
e mandou recado ao Governador de como era vindo e parecendo ao Governador
que lhe viria falar à praia, mandou ordenar tenda e concertar panos, o melhor que
se podia fazer, e mandou fazer assentos para se assentarem, e, tudo feito, chegou
recado que o Barnagais não queria vir ali e logo, neste dia, foi António de
Saldanha ao dito lugar de Arquico falar ao Barnagais e trouxe recado e concêrto
que se vissem no meio do caminho e assim nos fizemos todos prestes para ir com
o Governador, deles (2) por mar, deles (3) por terra, até o meio do caminho onde
se haviam de ver, onde o Governador mandou armar suas tendas e fazer assentos.
E vindo primeiro o Barnagais não quis chegar onde as tendas eram armadas e
assentos feitos, e, desembarcando
(1>Inimigos.
(2) Uns.
('>Outros.
'4
o Capitão-mor, e, sabendo, como o Barnagaís não queria chegar às tendas,
mandou andar com os assentos e ficar as tendas, e, ainda, não quis abalar com sua
gente para onde os assentos estavam. Mandou outra vez o Capitão-mor a êle
António de Saldanha, e o Embaixador Mateus e então concertaram que ambos
abalassem, seja, o Capitão-mor e o Barnagais. E assim o fizeram e se viram e
falaram em uma campina mui larga assentados no chão sôbre alcatifas, e, entre
outras muitas cousas que falaram, principalmente eram darem ambos muitas
graças a Deus por seu ajuntamento, dizendo o Barnagais que escrito tinham em
livros, que cristãos de longas terras haviam de vir àquele pôrto a se ajuntar com a
gente do Preste João e que fariam um poço de água e que não haveria aí mais
mouros e pois Deus isto cumpria, que afirmassem e jurassem amizades. E logo
tomaram uma cruz que para isso aí estava e o Barnagais a tomou na mão e disse
que jurava naquele sinal da cruz e na em que Nosso Senhor Jesus Cristo padecera,
em nome do Preste João e seu, que sempre favoreceria e ajudaria a favorecer e
ajudar as gentes e cousas del-Rei de Portugal e a seus capitãis, vindo a êste porto
ou a outros e terras onde lhe ajuda e favor pudessem dar e que assim tomaria em
sua guarda Mateus, embaixador, e assim a outros embaixadores e gentes, se as êle
Capitão-mor mandar quisesse pelos reinos e senhorios do Preste João e outro
tanto jurou o Capitão-mor fazer pelas cousas do Preste João e dele Barnagais, ali e
onde quer que os achasse e que assim o fariam os outros capitãis e senhores do
reino de Portugal. O Capitão-mor deu ao Barnagais armas, vestidos e peças ricas.
E o Barnagais deu ao Capitão-mor um cavalo e uma mula, ambos de grande
preço. E assim se despediram mui ledos e contentes, o Capitão-mor para as naus e
o Barnagais para Arquico. O Barnagais trazia consigo bem
duzentos de cavalo e mais de dois mil homens de pé. Vendo os nossos fidalgos e
capitãis esta novidade que Deus assim ajuntava e como se abria caminho para se
exalçar a Santa Fé católica, onde traziam pouca esperança tal se achar, porque
todos tinham Mateus por falso e mentiroso (1), sômente era fundamento pô-lo em

terra e deixá-lo só, muitos se alvoraçaram a pedir mercê ao Governador cada um
por si que os deixasse ir com o dito Mateus por embaixadores ao Preste João.
E aqui afirmaram, pelo que viam, Mateus ser verdadeiro embaixador. E pôsto que
muitos o pedissem deu-se a D. Rodrigo de Lima e então ordenou o Capitão-mor
os que com êle haviam de ir e fomos os seguintes: primeiramente êle D. Rodrigo
de Lima, Jorge de Abreu, Lopo da Gama, João Escolar, escrivão da embaixada,
João Gonçalves, língua (2) e feitor dela, Manuel de Mares, tangedor de órgãos,
Pero Lopes, Mestre João, Gaspar Pereira, Estêvão Palharte, ambos criados do dito
D. Rodrigo. João Fernandes e Lázaro de Andrade, pintor, Afonso Mendes e eu
indigno sacerdote Francisco Álvares. Estes íamos na companhia de D. Rodrigo,
dizendo aqui o Capitão-mor em presença de todos: - D. Rodrigo eu não mando o
Padre Francisco Álvares convosco, mas a vós mando com êle e cousa nenhuma
façais sem seu conselho.
Iam com Mateus três portugueses, um deles se chamava Magalhães e outro
Alvarenga e outro Diogo Fernandes.
(1) A-pesar-de ter sido recebido pelo rei D. Manuel com tódas as honras de
embaixador e a autenticidade das suas credenciais ter sido reconhecida, era
Mateus considerado por muitos como um impostor. Na India, antes da sua partida
para Portugal, chegara a ser tido por um espia mouro ao serviço do Egipto.
(2) Intérprete.
CAPITULO
V.- Das peças que o Capitão mandou
ao Preste João.
E logo ordenaram o presente que haviam de mandar
ao Preste e não tal como el-Rei Nosso Senhor lho mandava por Duarte Galvão
(1), porque já êste era desbaratado em Cochim por Lopo Soares (2), e, o que lhe
agora levámos, era assaz pobre e levámos por escusa que as peças que lhe traziam
se perderam na nau Santo António que se perdeu junto de Ara entre as portas do
estreito. E estas são as peças que levávamos ao Preste João: primeiramente uma
espada rica, um rico punhal, quatro panos de armar, umas ricas couraças e um
capacete e dois ber(') Entre outras dádivas figuravam: um leito de dossel com
paramentos de panos de Flandres de sêda e ouro e cortinados de tapetes azul e
amarelo, colchões de Holanda, travesseiro e almofadas bordadas a ouro, coberta
de damasco amarela e veludo preto atorçalado de ouro, colcha branca bordada,
cadeira guarnccida de brocado cravejada de pregos de prata, mesa marchetada
com pano de ouro e sêda de Flandres, toalhas e guardanapos bordados a ouro,
trajes completos um de sêda e ouro, outro de brocado e sêda com manto forrado
de marta, rica espada c cinto para a trazer, arnez brzinco dourado por partes com
elmo de grande penacho e ornamentos de ouro, couraças postas em brocado
guarnecidas de ouro, saia de malha com franjas de ouro, capacete com cha. pas de
ouro nas bordas, sela ornamentada de veludo carmezim com correias e franjas
atorçaladas com fio de ouro, sela ornamentada de prata e ouro, adargas com ricos
cordões, lanças de ferro dourado, pontifical de brocado, frontal, capa e
vestimentas e tôda a prata necessária para serviço do altar e missa, dois livros de
orações, um iluminado com brochas de esmalte, um retábulo de portas, panos de

armar de Flandres, de sêda e ouro. O presente fôra avaliado em mais de trinta mil
cruzados.
(2) «Tudo isto se perdeu, confirma Gaspar Correia nas Lendas da India (Tômo II,
parte I), por míngua de Lopo Soares, que nada houve efeito.., e Lopo Soares o não
pagou.»
ços ('), quatro câmaras e certos pelouros (-), dois barris de pólvora, e um mapamundi e uns órgãos. E com isto fizemos caminho das naus para Arquico onde nos
foram entregar ao Barnagais e dai nos foram apresentar acima do dito lugar dois
tiros de besta, em uma campina ao pé de um monte, onde nos logo mandaram
uma vaca e pão e vinho da terra. Esperámos aí porque da terra nos haviam de
mandar ou dar cavalgaduras e camelos para o fato (3).
£ste dia era sexta-feira e porque nesta terra guardam sábado e domingo, sábado
por Lei velha, domingo pela nova, portanto estivemos assim ambos os dois dias. E
nestes dias o Embaixador Mateus fêz com D. Rodrigo e com todos nós que não
fôssemos com o Barnagais, pôsto que fôsse senhor grande, que muito melhor nós
i ríamos ao mosteiro de Bisão e que dali nos seria dado melhor aviamento que do
Barnagais.
E fazendo-lhe esta vontade mandou D. Rodrigo dizer ao Barnagais que não
havíamos de ir com êle e que nós íamos a Bisão. E o Barnagais não lhe pesando
disso se partiu e nos deixou. E porque nosso aviamento havia de ser feito por seu
mandado nos deram oito cavalgaduras e não mais e trinta camelos para o fato e
assim ficámos descontentes conhecendo o êrro que fizemos em deixar Barnagais
por fazer prazer a Mateus.
(1) Peças de artilharia.
(2) Bolas de metal para serem lançadas por armas de fogo.
(1) Bagagem.
CAPITULO VI. - Do dia que partimos e a armada
se saíu do porto e onde fomos ter a sesta e de um
fidalgo que a nós chegou.
Partimos desta campina junto do lugar de Arquico segunda-feira a 3o do mês de
Abril. Neste dia tanto que deixámos de ver o mar e os do mar a nós, se saiu a
armada do pôrto, pôsto que o Capitão-mor nos havia dito que esperaria ali até ver
nosso recado e saber em que terra éramos portados.
E dali donde partimos não andaríamos ,mais de meia légua 'e logo nos
aposentámos em uma ribeira sêca que não tinha água, senão em alguns pocinhos.
Tivemos a sesta aqui por causa da grande seca da terra que avante não tínhamos
água e as calmas eram grandíssimas, todos levávamos nossas cabaças e guindes
(1) de couro e odres valadios da terra com água. Nesta sêca ribeira havia muitas
árvores e de diversas nações (2), entre as quais havia macieiras de anáfega (') e
outras árvores sem fruto. Estando nesta sesta e ribeira chegou a nós um fidalgo
por nome Frei Mazqual que na nossa língua quere dizer servo da cruz, o qual em
sua pretidão era gentil homem e dizia ser cunha-do do Barnagais, irmão de sua
mulher. Ante que a nós chegasse descavalgou, porque é assim o seu costume e o
têm assim por cortesia. Ouvindo o Embaixador Mateus de ísua vinda disse que era

ladrão e que vinha para nos roubar, dizendo que todos tomassem armas. E êle
Mateus tomou sua espada e pôs um capacete na cabeça. E vendo Frei Mazqual
êste alvoroço, mandou pedir
() Gomis.
(2) Espécies.
(8) Espécie de maçã.
licença para chegar a nós e ainda lha duvidava Mateus. E contudo chegou a nós
como homem bem criado e ensinado e cortês. Trazia este fidalgo muito bom
cavalo adestro (1) e formosa mula em que vinha e quatro homens a pé.
CAPITULO VII.- Como Mateus nos fêz deixar a estrada e caminhar pelo monte e
por uma ribeira sêca.
Partimos desta folga todos juntos e outra muita gente que em ela teve a sesta e
êste fidalgo ia connosco em sua mula e seu cavalo adestro e se chegou ao
Embaixador D. Rodrigo e fêz ai chegar o língua que levávamos e foram grande
pedaço falando e praticando. Era em suas práticas, falas, preguntas e respostas
homem bem avisado e cortês e o Embaixador Mateus não o podia ver, dizendo
que era ladrão.
E indo nós por mui boa estrada larga e chá, por onde caminhava tôda a gente que
na folga connosco folgara, e outra muita que detrás caminhava, Mateus que ia
diante deixa esta estrada e mete-se por uns matos e serras sem caminho nenhum e
por aí fêz ir os camelos e a nós outros todos com êles dizendo, que êle sabia
melhor a terra que outrem ;ninguém ;e que a êle havíamos de seguir. Quando isto
viu Frei Mazqual disse que éramos fora de todo o caminho e que não sabia por
que aquêle homem fazia aquilo. Todos começámos a bradar com êle, porque nos
levava pelos montes a perder e romper o que leváva() De luxo.
mos, deixando os caminhos reais e -caminhávamos por onde andam os lôbos.
Vendo êle Mateus nossos brados e como todos éramos contra êle, fêz volta e
rodeámos por umas montanhas sôbre a estrada mais de duas léguas até chegar a
ela, e, antes que a ela chegássemos, deu um vagado (1) a Mateus em que o
tivemos finado mais de uma hora e tornando em si o pusemos sôbre a mula e dois
homens um de um cabo e outro doutro a ter mão nêle e assim nos fomos todos
acompanhando-o e olhando por êle e o Frei Mazqual connosco, até chegarmos à
estrada que mui longe nos ficava, e, em a ela chegando, achámos uma mui grande
cáfila de camelos e muita gente que vinha para Arquico, porque não caminham
senão cáfilas com mêdo dos ladrões. Estes foram espantados do caminho que
trazíamos. Dormimos todos em um monte onde havia água e lugar certo de
aposentar as cáfilas e Frei Mazqual. Assim dormimos todos, tendo t&da a noite,
nós e os das cáfilas, grande vigia. Daqui nos partimos ao outro dia pela manhã
caminhando sempre por ribeiras sêcas e duma parte e da outra serranias mui altas
e de grandes arvoredos de 'diversas nações e sem fruto das demais, porque entre
elas há algumas mui grandes árvores que dão um fruto que chamam tamarindos
como cachos de uvas que entre os mouros são mui prezados porque fazem deles
vinagre e vendem-nos em feiras como passas de uvas.

As ribeiras sêcas e caminho por onde íamos mostram mui altas ciscadas (2) que se
fazem com trovoadas e não impedem muito o caminhar, segundo nos disseram e
nós depois em outros semelhantes vimos, que tudo é desviar e aguardar duas
horas a enchente da trovoada e logo tor(1) Desmaio.
(2) Cascalho.
nam a caminhar e por 'mui grandes que estas ribeiras vão com estas águas de
trovoadas, tanto que saem dentre as serras e chegam às terras campinas, logo
espraiam e se somem e não chegam ao tmar, nem podemos (saber que rio nenhum
de Etiópia entre no mar Roxo que todos assim fenecem como são na terra chá e
campina. Nestas montanhas e serranias há imuitas alimárias Ide diversas nações,
seja, leões, elefantes, tigres, onças, lôbos, porcos, veados, antas e ,de tôdas outras
nações que dizer se possam no mundo, salvo duas que nunca vi nem ouvi dizer
que as aí houvesse e são: ursos e coelhos. Aves 'de tôdas as nações que no mundo
se possam dizer, assim de nós conhecidas como não conhecidas; das grandes e
pequenas e outras duas aves não vi nem ouvi dizer havê-las aí, estas são pegas e
cucos e as demais das ervas destas montanhas e ribeiras é mangericão e de bom
cheiro.
CAPITULO VIII. - Como A4ateus outra vez nos tirou
da estrada e nos fêz ir ao mosteiro de Bisáo.
Tanto que foi hora de nos aposentarmos determinou Mateus todavia de nos levar
fora do caminho real e de nos levar ao -mosteiro de Bisão por serras e matos
endiabrados e houvemos conselho com Frei Mazqual, o qual nos disse que o
caminho do mosteiro era tal, que o fato às costas de homens não podia ir e o
caminho que deixávamos era caminho real por onde andavam as cáfilas de
cristãos e mouros e ninguém lhe fazia mal e que -menos o fariam a nós que íamos
em serviço de Deus e do Preste João. Contudo seguimos à vontade e apetito de
Mateus e na meijoada (') onde -dormimos houve grandes alterações sôbre o dito caminhar, se
volveríamos atrás ao caminho real que deixávamos. Vendo isto Mateus rogou a
mim que rogasse ao Embaixador D. Rodrigo, e assim a todos que lhes aprouvesse
irem pelo mosteiro de Bisão porque lhe relevava muito e que não estaria aí -mais
de seis ou sete dias (êle ficou ai para sempre porque aí morreu). E passados estes
sete ou oito dias em que negociaria o que lhe pertencia, nos iríamos embora nosso
caminho, e, a meu rogo, determinaram todos de lhe fazer a vontade pois que tanto
lhe relevava dizendo que estaríamos em uma aldeia ao pé do mosteiro. Partimos
desta meijoada por muito mais fragosas terras e ribeiras que as do dia dantes e
maiores arvoredos, nós a pé e as mulas diante vazias não podíamos caminhar. Os
camelos bradavam, parecia que os tomava o pecado e a todos parecia que nos
metera ali Mateus para nos ímatar e tornavam-se todos a mim porque eu o fizera,
onde não havia senão chamar por Deus, que os pecados andariam naqueles
bosques ao meio-dia, as alimárias bravas eram sem conto e tinham pouco temor
da gente. Contudo fomos avante e começámos a.char gente da terra que
guardavam milharadas de milho zaburro (2) e de longe vem semear a estas terras
e serras enrocadas que fazem nestas montanhas e, assim, andam por aí muito

formosos gados, seja, vacas e cabras e esta gente que aí achámos era gente quási
nua que lhes aparecia quanto tinham 'e muito negros e eram cristãos e as mulheres
alguma mais cobertura traziam, mas era mui pouca. Indo mais avante em outro
bosque que não podíamos passar apeados e camelos descarregados vieram a nós
seis ou
(1) Lugar de repouso.
(2) Milho gaande.
sete frades do imosteiro de Bisão, entre os quais vinham quatro ou cinco mui
velhos e um mais que todos e a que todos faziam grande reverência beijando-lhe a
mão, e nós outro tanto fizemos porque Mateus nos dizia que era bispo e depois
soubemos como não era bispo mas era seu título david que quere dizer guardião, e
ainda no mosteiro há outro sôbre êle a que chamam aba, que quere dizer padre e
êste padre é como provincial e, nas idades e em serem magros e sêcos como pau,
parecem homens de santa vida à primeira face. Andam nos ditos bosques
recolhendo seus -milhos assim de suas lavouras -como direitos que lhe pagam os
que nestas serras e bosques semeiam. Os vestidos que traziam são panos velhos
amarelos e de algodão e andam descalços. Daqui nos fomos mais avante tanto que
os camelos tomaram fôlego, e, em espaço de quarto de légua, chegámos ao pé de
uma árvore com todo nosso fato, e, o dito Mateus com o seu, e, o dito Frei
Mazqual connosco e assim os ditos frades principalmente os velhos eram aí
connosco, e, aquêle mais velho, a que Mateus chamava bispo nos deu aí uma
vaca, a qual logo imatámos para a ceia e fomos aqui cm dúvida por onde
poderíamos sair, porque não vimos remédio dormimos aí todos de volta,
embaixadores, frades e Frei Mazqual para sair.
CAPITULO IX. - Como aqui dissemos missa e se
apartou de nós Frei Mazqual e nós fomos a utm mosteiro onde nossa gente nos
adoeceu.
No seguinte dia era Santa Cruz de Maio, dissemos missa, ao pé de uma árvore, à
honra da Vera Cruz que nos quisesse bem encaminhar, rogando aos nossos
portugueses
que com devoção fizessem esta petição a Nosso Senhor que assim como a Santa
Helena abrira caminho para a achar, assim abrisse a nós caminho de nossa
salvação que tão cerrado o víamos. Acabada a missa jantámos e o Embaixador
Mateus mandou carregar seu fato às costas de negros e levá-lo a um pequeno
mosteiro que, donde estavamos, seria meia légua e chamam o orago dele São
Miguel e o sítio do ,mosteiro chama-se Dise. Com o qual fato fomos João Escolar,
escrivão da embaixada, e ýeu a pé, por não ser terra nem caminho para 'mulas;
íamos ver que terra lá ia e se faríamos nosso caminho ao dito mosteiro, ou se nos
tornaríamos atrás. Aqui se partiu de nós Frei Mazqual. No caminho que fizemos,
o escrivão e eu, chegámos quási ,mortos ao dito mosteiro assim do fragoso
caminho e subida ,mui grande, como da calma que fazia.
Depois de colhêr fôlego e havermos vista do dito mosteiro, e como havia nêle
casas para alojar nossa fazenda e a nós -com ela, se tornou o escrivão para a
companhia e eu fiquei no mosteiro.

No dia seguinte, 4 dias de Maio, veio tôda a nossa gente com a fazenda que
trazíamos, que ao pé do dito monte nos ficava tôda trazida às costas de negros. E,
na noite que lá ficaram e dormiram os nossos, não cessou Satanás de urdir suas
teias e logo fêz'haver brigas entre nossa gente e isto pelo Embaixador pôr em
prática o que se havia e devia fazer por serviço de Deus e del-Rei e salvamento de
nossas vidas e honras e um lhe responder que na companhia vinham homens, que
não haviam de fazer o que lhe bem parecesse e nisto vieram às lançadas. Deus
seja louvado nenhum se feriu. Tanto que fomos todos no mosteiro, fi-los logo
amigos, repreendendo as tais palavras pois era nosso como capitão e o que era
serviço de Deus e del-Rei era proveito -a nós todos e que não deviamos fazer
cousa nenhuma sem maduro conselho.
Aposentámo-nos no dito mosteiro de São Miguel parecendo-nos que, daí a sete ou
oito dias, como Mateus dissera, partiríamos e nos deram uma mui boa casa.
Estando nós, assim, vem Mateus a dizer que tinha escrito à côrte do Preste João e
à Rainha Helena e ao Patriarca e que o recado não poderia vir a menos de
quarenta dias e, sem êste recado nós não podíamos partir porque de lá nos haviam
de vir mulas para nós e para o fato. E não assentou ainda nisso, mas veio dizendo
que começavam os invernos que durariam três meses e que não podíamos
caminhar n.este tempo, que comprássemos mantimento para o inverno. Doutro
cabo inos dizia que esperássemos pelo Bispo de Bisão que vinha da côrte e que
êste nos daria aviamento. Êste que êle chama bispo não o é, mas é o Aba, ou
Provincial de Bisão.
No inverno e na vinda dêste Provincial concertaram os frades dêste mosteiro com
Mateus e não mentiam porque três meses não caminha ninguém ,nesta terra, seja,
meio Junho, Julho, Agôsto e meio Setembro e é inverno geral e também a vinda
do que êle chamava bispo não tardou muito, e., a poucos dias depois de nossa
chegada, nos adoeceu a gente, assim. os portugueses como nossos escravos, que
poucos ou nenhum ficou que não fôsse tentado e os demais em passo de morte e
por muitas vezes sangrados e purgados e com os primeiros adoeceu Mestre João
que outro remédio não tinhamos. Quis Nosso Senhor que êle por si se purgou e
sangrou e houve saúde e daí avante andou sôbre os outros com tôdas suas fôrças,
entre os quais adoeceu Mateus, enbaixador, e sôbre êle se fizeram muitos
remédios e parecendo-lhe que já estava bom, como enlevado e feito à sua
vontade, mandou abalar seu fato e levá-lo a uma póvoa de Bisão que se chama
Jangargara, a qual está no meio caminho, entre êste mosteiro e o de Bisão, em a
qual póvoa estão frades do dito
mosteiro que albergam aí suas vacas e aí há mui boas casas e muitas. Aí mandou
levar sua fazenda e êle com ela e aos dois dias de sua chegada mandou chamar o
Mestre que tornara a recair, o qual deixou todos os doentes e foi e 'não tardámos
muito após êle o Embaixador, D. Rodrigo, e eu, que o não fôssemos visitar e
achámo-lo muito trabalhado. E tornou-se D. Rodrigo, e, eu, fiquei com êle três
dias e o confessei e o comunguei, e, acabados os três dias, se finou aos 23 de
Maio de 152o e fêz seu testamento na língua portuguesa por Mestre Francisco
Gonçalves, seu padre espiritual, e, assim, na língua abexim, por um frade do 'dito

mosteiro. Tanto que foi finado foram logo aí o Embaixador, Jorge de Abreu e
João Escolar, escrivão, e grande parte dos frades de Bisão e o levámos a enterrar
mui honradamente ao dito mosteiro e lhe fizemos o ofício ao nosso costume e os
frades ao seu.
Nesta própria noite que se finou Mateus se finou Pereira, criado ,de D. Rodrigo,
embaixador. E, feito o enterramento de Mateus, o Embaixador, D. Rodrigo, e
Jorge de Abreu e João Escolar, escrivão, e cevtos frades do mosteiro, vieram de
volta à dita póvoa onde se finara Mateus, em que sua fazenda ficava e querendo
fazer inventário para que fôsse a bom recado a quem êle mandava, por Francisco
Mateus seu criado, que lhe el-Rei de Portugal, Nosso Senhor, dera e o forrara (1)
porque dantes era mouro escravo e e5tava a fazenda em seu poder, fôsse o dito
Francisco Mateus em não querer que se fizesse inventário e os frades por sua
parte esperando haver quinhão da fazenda. Vendo isto D. Rodrigo os deixou com
sua teima e veio-se embora e o dito Francisco Mateus e
(1) Tornara livre.
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os frades, levaram a fazenda sobredita ao mosteiro de Bisão e daí lha mandaram à
côrte do Preste para se dar à Raínha Helena a quem êle Mateus a mandava dar.
CAPITULO X. - Corno D. Rodrigo mandou pedir ao
Barnagais aviamento para a partida.
Estando nós assim sem remédio nenhum, havendo um mês que esperávamos e
nenhum recado vinha, não sabendo que fazer, e Mateus ser finado, determinámos
mandar ao Barnagais que nos mandasse dar algum aviamento de partida, porque
não estivéssemos ali perdendo-nos. Sabendo isto, os frades sentiram-no muito e
apertaram com D. Rodrigo que não mandasse e que esperasse pela vinda do
Provincial, que seria daí a dez dias no dito mosteiro e não vindo que êles queriam
dar aviamento à nossa partida. E porque êles são gente desconfiada, pôsto que o
dito Embaixador lho prometesse não quiseram em êle confiar e deram a nós todos
juramento em um crucifixo que esperássemos os -ditos dez dias e êles assim
juraram de cumprir o que prometiam.
E, porque de uma nem doutra parte não ficássemos em vão, ou havendo ambas
efeito escolham a melhor, ordenou D. Rodrigo mandar ao Barnagais João
Gonçalves, língua e feitor, e Manuel de Mares e outros dois portugueses pedindolhe que lhe lembrasse o juramento que jurara e prometera ao Capitão«~or del-rei
de Portugal, que era favorecer e haver em sua guarda as cousas dei-Rei, etc., e que
nos quisesse dar aviamento a nosso caminhar. E, os dez dias acabados, o feitor
mandou um dos portugueses que com êle foram com bom recado e com
êle um homem do dito Barnagais, dizendo que vinha para nos dar bois para o fato
e mulas para nossas pessoas. Da parte dos frades não vinha nada.
CAPITULO XI. - Da maneira e sítio dos mosteiros e
seus costumes, primeiramente este de São Miguel.
A maneira que têm nestes mosteiros e em seus assentos e costumes. Todos são
assentados nas maiores e mais altas fragas ou mais fundas que acham. £ste de São
Miguel está assentado em uma mui brava rocha ao pé doutra mui alta, onde não

podem subir. A penedia de que são estas rochas tem o grão dos muros do Pôrto de
Portugal (') e são penedos ,mui grandes. A terra fora destas rochas ltôda é -coberta
de mui grandes arvoredos e os demais azambujeiros e grandes ervas entre êles, em
que há muito mangericão. As árvores que não são azambujeiros não são de nós
conhecidas e tôdas são sem fruto. Nos vales cerrados que tem êste mosteiro há aí
larangeiras, limoeiros, cidreiras, pereiras, figueiras de tôda -casta, assim de
Portugal como da índia e pessegueiros, couves, coentros, mastruços, alosna, murta
e outras ervas de cheiros medicinais e tudo mal, aproveitado porque não são
homens bemfeitores e a terra cria isto, como cousa brava e criará tudo quanto lhe
plantarem e semearem.
A casa do -mosteiro bem parece casa de igreja, feita como as nossas, tem derredor
circuito como crasta (2), coberto por cima à maneira do corpo do mosteiro, tem
(J) Granito.
(2) Claustro.
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três portas assim como estão as nossas, uma principal e duas travessas. A
cobertura da igreja e seu circuito é de palha brava que dura vida de homens, o
corpo da igreja é feito de naves mui bem feitas e seus arcos mui bem cerrados,
tudo parece como abóbada, tem ousia (') e cruzeiro e no cruzeiro estão cortinas de
ca-bo a cabo. E outras cortinas estão diante das portas ,travessas também de
parede a parede e são cortinas de sêda. A serventia destas cortinas é por três
lugares, seja, são abertas pelo meio,
-contudo chega uma à outra e assim se servem por junto das paredes. E nas ditas
três serventias têm campaínhas pequenas penduradas nas mesmas cortinas e não
pode homem (-) entrar por -nenhuma das partes que -estas campainhas não
tanjam. Não há aí mais de um altar que está na capela, êste tem charola sôbre
quatro esteios e o altar chega a estes quatro esteios. Esta charola é por cima
coberta como abóbada e tem pedra de ara a que êles chamam tabuto e sôbre esta
pedra de ara tem sua bacia de arame (') muito grande, chão por baixo e de baixa
borda e esta bacia também chega aos esteios da charola, que estão compassadas
em quadra e dentro na bacia grande, tem outra pequena e desta charola abaixo,
seja, detrás e das bandas descem -cortinas até o chão que cobrem o altar, senão de
diante que está aberto. Todo o altar se anda derredor. Os sinos são de pedra e
desta maneira: pedras compridas e -delgadas penduradas, atravessadas por cordas
e dão-lhe com uns paus feitiços (4) e fazem som como sinos quebrados ouvidos
de longe. Também nas festas tiram as bacias do altar e dão-lhe com umas varas
(1) Capela-mor.
(2) Se.
(1) Cobre.
(4) Paus mais grossos em uma das extremidades.
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e ajudam a fazer som. Também têm outros sinos de ferio e não redondos serão
duas bandas, têm badalo que dá em uma banda e na outra, e faz som como quem
encava enxada. Assim têm outras campaínhas mal feitas que trazem nas mãos

quando fazem procissão e todos juntos tangem nas festas. Nos outros dias os sinos
de pedras e de ferro servem. Em tôdas igrejas e mosteiros tangem às matinas duas
horas ante manhã, rezam de cor e sem lume, sòmente nas alâmpadas ou
candieiros, que alâmpadas não têm; queimam manteiga nestes candieiros, porque
não têm azeite. Rezam ou cantam muito alto sem arte de canto e não rezam a
versos, senão todos seguem uma cousa. Seu rezar é salmos e nos dias das festas
além dos salmos, dizem prosas, segundo a festa assim a prosa e sempre estão na
igreja em pé, nas matinas dizem uma só lição. Esta diz um clérigo ou frade, mais
bradada que entoada e lê esta lição ante a porta principal. Acabada esta lição nos
sábados, domingos e festas, fazem procissão com quatro ou cinco cruzes em seus
paus e a cruz não mais erguida que levada como bordão na mão esquerda, porque
na mão direita levam turíbulo, porque quantoslevarem cruz levam turíbulo e
tantos são sempre os turíbulos como cruzes. Levam algumas capas de sêda e não
bem feitas, porque não são mais que a largueza da peça de damasco ou qualquer
outra sêda de alto a baixo. Diante do peito uma travessa e para as ilhargas de cada
parte de qualquer outro pano e de qualquer côr ainda que não diga com a principal
e da principal fica por detrás bem um côvado (1) rojando pelo chão. Esta
procissão fazem pelo circuito que é como crasta, e, isto acabado, nos ditos
sábados, domingos e festas o que há-de dizer a
(') 0o,48, aproximadamente; distância desde o osso saliente, no interior do
cotovelo, até à extremidade do dedo médio.
missa com outros dois entra na capela e tiram uma imagem de Nossa Senhora que
têm em retábulos antigos em tõdas igrejas e mosteiros e aquêle que há-de dizer a
missa põe-se no cruzeiro com o rosto para a porta principal e a imagem nas mãos
ante os peitos e os que estão das ilhargas têm velas acesas nas mãos e os outros
todos começam um cantar como prosa e andam todos bradando e saltando, como
em chacota, como quem anda por mãos diante da imagem, ao som daquele cantar
ou prosa que cantam e assim tangem as campainhas pequenas e pandeiros naquele
mesmo som.
E cada vez que passam por diante da imagem fazem reverência grande à imagem.
Certamente parece bem e faz devoção, por ser cousa feita em louvor do Senhor
Deus. Assim andam nesta festa cruzes e turíbulos como na procissão. Acabado
isto que dura grande peça, aposentam a imagem e vão-se a uma casinha que está
para parte do Norte e do evangelho segundo nossa missa e fora do circuito coberto
onde fazem o bôlo que êles chamam corbom e nós hóstia e levam cruz, turíbulo e
campainha e trazem de lá aquêle bôlo de farinha de trigo e asmo (1), feito daquela
hora, muito alvo e gentil, de tamanho e redondeza de uma patena, em êste
mosteiro, que há pouca gente. Em outros mosteiros e igrejas, que há muita gente,
fazem grande bôlo e muitos segundo a gente, porque todos comungam quantos
vão à igreja, e, segundo a largueza do bôlo, assim lhe fazem a grossura, seja, de
meio dedo até uma polegada o mais grande e trazem êste bôlo na bacia pequena,
que é uma das do altar, com um pano coberto com a cruz e turibulo, taigendo com
a campainha.
(1) Ázimo.
3.2

Detrás da igreja, seja, detrás da ousia, naquele circuito, que é como claustro, não
há-de estar pessoa nenhuma, senão fôr -de ordens sacras e ,todos os outros hão-de
estar ante a porta principal em outro grande circuito que têm tôdas as igrejas, que
cerca êste que é como claustro, bem pode estar neste quem quiser. E, trazendo
assim o bôlo quantos estão na igreja e circuito dela, como ouvem a campainha
abaixam as cabeças até que a campainha cala, que é quando põem o bôlo no altar
com a bacia pequena em que o trazem e põem esta bacia dentro na outra grande e
cobrem o bôlo com um pano prêto a anodo de corporais. Têm cálice de prata neste
,mosteiro e assim em tôdas as igrejas honradas e mosteiros há aí cálices de prata e
em alguns de ouro e, em igrejas pobres a que chamam igrejas de balgues, seja, de
lavradores, há cálices de cobre e os vasos são mui largos e mal feitos e não têm
patena. Deitam no cálice vinho de passas em grande quantidade, porque quantos
comungam do sacramento 'do corpo também tomam sangue. Êste que a missa háde dizer a começa em Aleluia com voz alta, mais bradada que cantada.
Respondem todos e seguem o canto e o da missa se cala e segue suas bênçãos, as
quais fazem com sua cruz pequena que têm na mão. E assim cantam os que estão
de fora como os que estão na igreja e circuito até um certo passo. E aqui um dos
que ,estão ao altar toma um livro e vai dizer a Epístola à porta principal da
-igreja. E 'depois de acabada o que a disse logo de lá vem começando um canto
como responso ou trato e os que estão ao altar e igreja o seguem. E, isto, acabado
o que diz a missa toma um livro do altar e dão ao que há-de dizer o Evangelho, o
qual abaixa a cabeça e pede a bênção. E -depois de recebida se vai onde se disse a
Epístola e com êle ,dois, um com cruz e turíbulo e outro com ,campainha. E
dizem o Evangelho, e, assim, a Epístola, corrido
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e alto quanto a língua pode dizer e a voz alevantar. E tornando para o altar, no
caminho, começa outro canto. e os que -com êle vão o seguem. E chegando ao
altar dão o livro a beijar ao que a missa diz e aposentam o livro em o seu lugar,
porque no altar nenhuma cousa dizem por livro. E logo o que diz a missa toma o
turíbulo ou lho dão em sua mão e incensa o altar por cima e então dá muitas
voltas derredor incensando. E, acabadas estas voltas de incensar, torna ao altar e
faz muitas bênçãos com a -cruz e nisto descobre o bôlo que tem coberto que está
para o sacramento e toma-o nas mãos ambas e solta-o da direita e fica sôbre a
esquerda e, com o dedo polegar da direita, faz no bôlo cinco sinais como
pocinhas, seja, uma na cabeça, outra no meio, outra no pé do bôlo, outra na parte
esquerda e outra na direita e então consagra em sua língua com as próprias nossas
palavras e não alevanta. Outro tanto faz ao cálice que diz sôbre êle as nossas
próprias palavras em sua língua e torna-o a cobrir e toma o sacramento do pão nas
mãos e parte-o pelo meio e da parte que fica para a mão esquerda, de cima dela
toma uma muito pequena quantidade e as outras põe uma sôbre a outra. Esta
pequena parte toma êste sacerdote para si e assim toma parte do sacramento -do
sangue. E depois toma a bacia com o sacramento coberto e dão ao que disse o
Evangelho e assim toma o cálice com sacramento e dão :ao que disse a Epístola. E
logo dá comunhão aos sacerdotes que acêrca do altar estão, tomando o

sacramento da bacia que o diácono tem à sua mão direita em muito pequena
quantidade. E tanto que Iho dá o sub-diácono toma do sangue com uma colher -de
ouro ou de prata ou de cobre segundo é a igreja e dá àquele que tomou o
sacramento do corpo mui pouca quantidade. E assim está de parte outro sacerdote
com um guinde de água benta e, aquêle que a
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comunhão tomou, põe a .palma da mão e deitam-lhe daquela água e com ela lava
a bôca e a leva para dentro. E, feito isto, vão todos ao altar com êste sacramento
diante da primeira cortina.
E por êste modo dão a comunhão aos que aí estão, e, daí, aos da outra cortina, e,
daí, à gente secular que está a porta principal assim homens como mulheres, se é
igreja onde as mulheres venham. Ao dar da comunhão e assim a todos os ofícios
da igreja todos estão em pé.
E quando vêm tomar a comunhão todos vêm com as mãos alçadas ante os ombros
as palmas por diante. E tanto que -cada um toma o sacramento do sangue toma a
dita água como ,dito é e assim geralmente quantos hão-de comungar.
Antes da missa lavam as mãos com água que está em tôdas as igrejas e mosteiros.
O clérigo que a missa disse e os que com êle ao altar estiveram, acabada a
comunhão se tornam ao altar e lavam aquela bacia em que foi o sacramento com a
água que ficou no guinde, que dizem ser benta. Esta água deitam no cálice e o que
a missa disse a toma tôda. Isto feito um dêstes ministros do altar toma a cruz e
campainha e começando um pequeno canto vai-se à 'porta principal onde se disse
a Epístola e Evangelho e se acabou de dar comunhão e quantos estão na igreja e
fora abaixam as cabeças -e vão-se embora, dizendo qoe esta é a bênção. Sem isto
nenhum se vai. Nos sábados, -domingos e festas em tôdas as igrejas e mosteiros
se dá pão bento. A maneira que se tem neste pequeno mosteiro que não terá mais
de vinte até vinte e cinco frades, se tem em todos os mosteiros e igrejas grandes e
pequenas. O ofício da missa tirando procissões é pequeno, que a missa da semana
asinha (') se acaba.
(1) Depressa.
CAPITULO XII. - Onde e como se faz o bôlo do sacramento e de uma procissão
que fizeram e do aparato com que se diz a missa e do entrar da igreja.
O fazer dêste bôlo do sacramento é desta maneira. A casa em que o fazem em
tôdas as igrejas e mosteiros está, como acima disse, para a parte do Evangelho,
fora de igreja e circuito dela, que é como crasta em tôdas as igrejas e mos'eiros no
outro -circuito ,de fora que não é coberto e serve de adro. Esta casa têm tôdas as
igrejas e mosteiros e não têm outra cousa senão o para isto necessário, seja, pilão
para pilar trigo, engenho para fazer farinha muito limpa e como se requere para tal
auto, porque não fazem êste sacramento de farinha, nem de trigo em que mulheres
ponham mão. Têm panelas para fazer o polme, o qual fazem mais grôsso que o
nosso. Têm uma fornalha como destilar águas e sôbre ela uma fôlha de ferro, e,
em algumas igrejas, de cobre e, em outras pobres, de barro. Esta fôlha é redonda e
de bom tamanho e metem o fogo debaixo e, como está quente, alimpam-na com
um pano encerado e deitam-lhe bom golpe de polme e estendem-no com uma

colher de pau em tamanha quantidade como querem fazer o bôlo e arredondam-no
mui bem. E como é coalhado tiram-no e põem-no de cabo e fazem outro pela
mesma maneira. E êste ,segundo, estando coalhado, tomam-no primeiro e deitamno sôbre êle, seja, do primeiro o .que estava para cima, deitam para baixo sôbre o
outro, fresco com fresco ie assim fica o bôlo todo um e não fazem senão
arredondá-lo e viram-no de uma e doutra parte e andam com êle derredor pela
fôlha que se coza de uma banda e -da outra e da redondeza e por este modo fazem
um e quantos querem. E nesta mesma casa estão as passas de que se faz o vinho e
engenho de
espremer e nesta mesma casa se faz o pão bento que dão aos sábados, domingos e
festas. E quando são festas grandes assim como Natal, Páscoa, Nossa Senhora de
Agôsto, etc., levam êste bôlo de sacramento com pálio, campaínha e cruz
devotamente. Ante que entrem com êle na igreja dão volta derredor dela pelo
circuito, que é como crasta, quando não é festa logo entram e sem pálio.
Em um sábado antes da Ascensão, fizeram ,estes frades uma procissão e por ser
em 'berra nova pareceu-nos muito bem e fizeram-na nesta maneira: tomaram
cruzes e uma pedra de ara coberta com um pano de sêda ie levava-a um frade à
cabeça que também ia coberto dos ditos panos e levavam livros e -campainhas e
turíbulos e água benta e foram-se todos a umas milharadas cantando e lá fizeram
suas devoções e clamores a modo de ladainhas e com esta procissão tornaram ao
mosteiro. E preguntámos porque fizeram aquilo, disseram que os bichos lhe
comiam o milho e que lhe foram deitar água benta e rogar a Deus que lhos tirasse.
O que diz a missa nesta terra, não ,tem outra diferença do diácono e sub-diácono
nas vestimentas, senão uma estola comprida fendida pelo meio quanto cabe a
cabeça e detrás e de diante chega ao chão.
Os frades dizem a missa com os capelos na cabeça e os clérigos não trazem
capelos e andam tosquiados e assim
-dizem a missa. E assim frades como clérigos, todos, dizem missa descalços e não
entra nenhum calçado na igreja e alegam para isto o que Deus disse a Moisés: Descalça teus pés que a terra em que estás santa é.
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CAPITULO XIII. - Como em tôdas as igrejas e mosteiros da terra do Preste Joáo
se não diz mais de uma missa cada dia. E do sítio do mosteiro de Bisão onde
enterrámos Mateus e do jejum de Quaresma.
No mosteiro de São Miguel, onde estávamos, dizíamos cada dia missa, não dentro no mosteiro mas no circuito, que é como crasta, 'e nesta terra não dizem
mais de uma missa em cada igreja ou mosteiro. Vinham os frades à nossa missa
com grande devoção segundo por êles parecia e supriam com turibulo e incenso,
porque nós o não levávamos e êles não têm por bem dizer-se missa sem incenso e
diziam que tudo lhes parecia bem, sòmente, um só sacerdobe dizer missa, porque
entre êles não diziam missa menos de três, cinco ou sete estarem ao altar. E assim
nos estranhavam entrarmos calçados na igreja e muito mais -cuspir nela. Desta
maneira dizíamos cada dia missa até domingo da Trindade. E querendo nós na
segunda-feira seguinte dizer missa, não no-la deixaram dizer, pelo qual ficámos

mui escandalizados e agravados, parecendo-nos que alguma má suspeita tinham
de nós, não sabendo o por que o faziam. Depois soubemos que êles guardavam
algumas cousas da Lei velha juntamente com a nova, assim como é o jejum da
Quaresma, a qual começam à segunda-feira depois do domingo da Sexagésima
que são dez dias antes do comêço da nossa Quaresma ie assim fazem cinqüenta dias de Quaresma. E dizem que tomam estes dias de antemão pelos sábados que
não têm de jejum.
Quando jejuam comem à noite e, porque todos jejuam, dizem as missas à noite
porque todos hão-de comungar. E, assim, como têm cinqüenta dias na Quaresma
de jejum, assim, tomam outros tantos depois de Páscoa que
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não têm jejum e quando não há aí jejum dizem a missa pela manhã. Este segrêdo
não sabíamos nem tínhamos quem no-lo declarasse. Tanto que a liberdade de não
jejuar se lhes acabou e sua missa se não havia de dizer senão à 'noite, não consentiram que nós a disséssemos, assim que éramos agravados sem causa.
Acabado êste tempo passada a Trindade, todos os clérigos e frades são obrigados
a jejuar todos os dias, salvo os sábados e domingos. Têm êste jejum até dia de
Natal e, porque todos jejuam, dizem a missa à noite. Alegam para isto a ceia de
Cristo, quando consagrou seu verdadeiro corpo ser jejum e quási noite. O geral,
seja, a gente secular homens e mulheres são obrigados a jejuar dês a Trindade até
o Advento, quartas e sextas de cada semana e de dia de Natal até à Purificação de
Nossa Senhora a que êles chamam festa de Simão, não têm nenhum jejum. Os três
dias primeiros depois da Purificação, não sendo sábado ou domingo, são de
grande jejum clérigos frades e leigos e afirmam nestes três dias não comerem
mais de uma vez 'e chama-se a penitência de Ninive. Estes três dias acabados até à
entrada da Quaresma, tornam a jejuar como da Trindade avante. Advento e
Quaresma tôda, para clérigos, frades, leigos, homens e mulheres, pequenos ,e
grandes sãos e doentes, todos são de jejum. Assim que de Páscoa até à Trindade e
de Natal até à Purificação se -diz a missa pela 'manhã, porque não há aí jejum e
todos os outros tempos à tarde porque são de jejum.
Onde enterrámos Mateus é grande e honrado mosteiro que se chama Bisão e seu
orago Jesus. Do mosteiro onde estivemos a êste é uma légua de mui fragosa terra,
está em um pico mui alto e para tôda parte dele olhando, parecem as profundezas
do inferno. É a casa do mosteiro muito grande em corpo e maior em renda. E está
êste mosteiro mui bem concertado; a feição da casa tem três
naves grandes e muito gentis com seus arcos e abóbadas e parecem ser de madeira
e porque tudo é pintado não se determina se é pedra se madeira. E tem duas
andainas (') de crastas derredor do corpo da igreja, ambas cobertas e muito
pintadas de figuras de apóstolos, patriarcas, profetas e muitas cousas da Lei velha
e muitos anjos e São Jorge a cavalo que está em tôdas as igrejas. E assim 'tem êste
mosteiro um pano grande como pano de armar, em que está o crucifixo e imagem
de Nossa Senhora e os Apóstolos e outras figuras de patriarcas e profetas, em
cada um escrito seu nome latino -como que o não fêz homem -da terra. Tem
muitos retábulos pequenos antigos não bem feitos e não estão nos altares porque

não é seu costume. Têm-nos em uma sacristia envoltos com muitos livros; tiramnos nas festas. Há neste mosteiro mui grande
-cozinha 'e amassaria, também mui grande casa de refeitório em que comem. Os
demais comem três e três em uma grande gamela, não é funda mas chá como
bandeja e seu comer é bem triste. O pão é de milho zaburro e cevada e outras
sementes que chamam tafo, semente pequena e negra. E fazem êste pão redondo
no tamanho e redondeza -de zamboa e dão .três dêstes a cada um e aos noviços
entre dois, três pãis; é de espantar como se podem manter. Também lhe dão umas
poucas de berças (2) sem sal e sem azeite e dêste comer mandam a muitos velhos
jubilados que não vêm ao refeitório. Estas cousas além de as ver quando
enterrámos Mateus, depois as vi muitas vezes porque vim a êle folgar com os
frades e principalmente nas festas quando ai estávamos perto. E portanto soube
deles e de -suas fazendas e rendas e costumes, ge(') Fileiras.
('-') Couves.
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ralmente neste mosteiro, a meu parecer, estavam sempre cem frades e -os demais
velhos em muita idade e secos como pau, mancebos mui poucos. Éste mosteiro é
todo cercado de muro e esta cêrca se cerra com duas portas que sempre estão
fechadas.
CAPITULO XIV. - Como o mosteiro de Bisão é cabeça de seis mosteiros e do
número dos frades e ornamentos e do castar que fazem a Felipos que dizem
ser san to.
Êste mosteiro é cabeça de seis mosteiros que estão derredor dele por estas
serranias e o de mais longe está espaço de três léguas dele e todos lhe são sujeitos,
regidos e governados por êle e em cada um deles está um david, seja, guardião
pôsto pelo Abade ou Provincial dêste mosteiro, que também é david debaixo do
Aba. Eu sempre ouvi dizer que havia neste mosteiro três mil frades e porque eu
muito o duvidava, vim aí ter uma festa de Nossa Senhora de Agôsto para ver se se
ajuntariam. E certo folguei de ver a riqueza do mosteiro e a procissão que fizeram.
A meu juízo os frades não passariam de trezentos e os demais mui velhos.
Vi um circuito que o mosteiro tem que cerca os dois que são como crastas e cobertos. E êste descoberto estava então todo coberto de brocados e brocadilhos e
veludos de Meca, tudo peças de comprido, cosidas umas com outras para que
abrangessem a todo -circuito. Fizeram por êste circuito assim toldado mui
formosa procissão, todos
-com capas dos mesmos panos, seja, brocados, brocadilhos e veludos de Meca
mal feitos como acima dito é. Traziam
cinqüenta cruzes de prata pequenas e mal feitas e outros tantos 'turíbulos de cobre.
Ao dizer da missa vi grande ,cálice de ouro e colher de ouro com que se dava a
comunhão e dos trezentos frades que a êste mosteiro vieram muito poucos eram
dos que eu dele conhecia. E preguntei a alguns meus amigos que pois no mosteiro
havia tão grande número de frades, como diziam, porque não eram presentes em
tal festa? Disseram-me que ainda eram mais do que diziam e que eram espalhados
por estes mosteiros e igrejas -e feiras a buscar suas vidas, porque no mosteiro não

tinham remédio enquan'to eram mancebos e quando eram velhos, que não podiam
andar, vinham morrer ao mosteiro. Neste dia vi deitar o hábito a dezassete moços.
Há neste mosteiro uma sepultura que dizem que é de um Aba ou Provincial do
dito mosteiro que se chama Felipo e dão-lhe seus merecimentos de santidade,
dizendo que foi um Rei Preste João que mandou que se não guardasse o sábado
em seus reinos e senhorios. E êste Aba Felipo se fôra àquele Rei Preste, com seus
frades e livraria, a mostrar como Deus mandara que se guardasse o sábado e quem
o não guardasse morresse apedrejado, que isto defendera perante todos os padres
de Etiópia e o fizera bom ante el-Rei. E por isto dizem que é santo por fazer
guardar o sábado e lhe fazem como santo e fazem-lhe cada ano, no mês de Julho,
uma festa a que chamam castar Felipos, que quere dizer saYmento ou memória de
Felipo e, por ísto os dêste mosteiro são os que mais ju*da'izam em todos os reinos
do Preste João. Eu vim duas vezes a êste castar de Felipo em o qual me faziam
muita honra e matam nêle muitas vacas. Em um ano mataram trinta e em outro
ano vinte e oito e em cada um dos anos que aí vim me deram dois quartos da mais
gorda vaca que se matava.
Reparte-se esta carne pela gente que vem ao castar e
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os frades não hão nada, porque não comem carne. E estas vacas tôdas vêm
oferecidas ,dêsses criadores da comarca, que as prometem a Felipo.
Mais tem êste mosteiro, e os outros súbditos a êle, que em êles não entram fêmeas
nenhumas, seja, mulheres, nem mulas, nem vacas, nem galinhas, nem outra cousa
nenhuma que fêmea seja. E estas vacas que matam, mui longe do muro as matam,
e eu quando aí vinha, a um tiro de besta me vinham tomar a mula e a levavam à
sua quintã (1) de Jangargara onde se finou Mateus.
CAPITULO XV. - Da agricultura desta terra e como
se guardam dos feros animais e das rendas do mosteiro.
Estes frades dêste mosteiro e doutros mosteiros seus súbditos, podiam fazer
bemfeitorias de criar árvores e vinhas, fazer jardins e hortas por seus exercícios e
nada fazem. A terra é para dar tudo segundo se vê pelo que está ermo e êles não
plantam nem criam outra nenhuma cousa, senão milhos e colmeias. Êles, nem
outrem, como é -noite, não saiem mais de suas casas com mêdo dos feros animais
que há na terra e os que guardam os milhos têm mui altas estâncias sôbre árvores
em que dormem de noite. Há nas comarcas ,dêste mosteiro pelos vales entre as
serras mui grandes fatos (2) de vacas guardadas por mouros alarves (3) e andam
em cada fato quarenta, cin(1) Quinta.
(2) Rebanhos.
(1) Árabes.
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qüenta mouros com suas mulheres e filhos e o capitão deles é cristão porque as
vacas que guardam são dos fidalgos cristãos da terra do Barnagais. Estes !mouros
outra cousa não têm por seu trabalho senão o leite e manteiga que tiram das vacas
e com isto se mantêm êles e mulheres e filhos. E algumas horas se nos acontecia
'dormir junto dêstes alarves, êles nos cometiam -se queríamos comprar vacas e

por bom preço no-las davam a escolher. Dizem que estes mouros e capitãis que
com êles andam todos são ladrões, com favor dos senhores cujas as vacas são, e,
assim, não passam senão cáfilas grossas.
As rendas que tem êste mosteiro são mui grandes, as que eu vi e soube,
principalmente esta serra em que o mosteiro está de dez léguas em que semeiam
muitos milhos, ,cevadas, centeios e de tudo, pagam ao mosteiro seus direitos e lhe
pagam outrosim dos pastos dos gados. Nas faldas destas serras há aí -muito
grandes aldeias e as demais são do mosteiro e depois de uma e duas jornadas,
muitos infindos lugares que são do mosteiro e chamam-se gultus do mosteiro que
quere 'dizer coutos ou celeiros, segundo -nosso Portugal.
D. Rodrigo, embaixador, e eu, íamos caminho da côrte, dêste mosteiro bem cinco
dias de caminho, e chegando em um concelho que se chama Caina, tivemos aí
sábado e domingo em um pequeno lugar -que seria de vinte vizinhos e aí nos
disseram que eram ,do mosteiro de Bisão e sem aquêle concelho havia cem
lugares todos do mosteiro e o em que pousávamos era um deles. E assim nos
amostraram muitos dos outros e nos diziam que pagavam ao dito mosteiro, de três
em três anos, um cavalo e isto cada lugar, que fazem cada ano trinta e três
cavalos.
E para disto sermos certos eu o fui preguntar ao Alicaxi do mosteiro, que quere
dizer ouvidor ou mordomo, porque êste recebe e faz justiça, êle me disse que era
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dade que pagavam os ditos cavalos e preguntei para que queria o mosteiro tantos
cavalos, pois em êles não cavalgavam. Disse-me que -cavalos eram obrigados a
pagar, mas que lhe ,não pagavam cavalos -senão que pagavam por
-cada cavalo cinqüenta .vacas e que êste fôro de cavalos fôra assim por serem
lugares do Rei e lhe pagavam êste fôro e como êle dotara estes lugares ao
mosteiro e assim entre o mosteiro e caseiros era trasmudado êste fôro 'de cavalos
em vacas. E além déstes foros de vacas, ainda lhe pagam foros das novidades. E
mais além quinze jornadas do mosteiro, no reino de Tigremahom, tem êste
mosteiro um muito grande concelho que se chama Adete, que é para ser um
grande ducado. Êste rende em cada um ano sessenta cavalos e muitos infindos
foros e direitos.
Neste concelho andam sempre mais de mil frades do mosteiro porque há nêle
muitas igrejas e favor que têm da casa. Dêstes frades deles são muito bons,
honrados e devotos e outros não tais. Além dêste fôro de ,cavalos que se paga a
êste mosteiro e a outros, ainda aí há muitos lugares que são próprios do Rei, que
pagam fôro dos ditos cavalos por assim sempre ser seu fôro, e são lugares
comarcãos deles ao Egipto, em que há mui grandes e bons cavalos e -outros da
Arábia em que os há mui bons, mas não tanto como os do Egipto.
CAPITULO XVI.De como os frades impediam a
nossa partida e do que nos aconteceu no caminho.
Tornando pois ao nosso caminho, estando nós ainda no mosteiro de São Miguel,
chegou o homem que nos mandava Barnagais para nos levar e com êle dois
nossos
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portugueses, a 4 dias ,do mês de Junho, e trazia alguns bois e homens para nos
levarem o fato. E o dito homem que assim vinha se foi logo por essas montanhas
a buscar mais bois e gente com a qual veio. Estando nossa fazenda na rua para nos
irmos, gente e bois prestes, vieram os frades e falaram tanto com a gente sem os
entendermos que desconcertaram a partida, de maneira que tornámos recolher a
fazenda e tornou o Embaixador mandar outra vez ao Barnagais e foi lá João
Escolar, escrivão, com o dito homem do Barnagais e tardaram lá seis dias. Vieram
com recado e aviamento de partida, seja, que nos levasWsem a Inós e a nossa
fazenda e nos dessem mulas e bois quantos mister houvéssemos. Ainda os frades
eram gran,demente em nos estorvar como quem nos queria mal.
Partimos dêste mosteiro de São Miguel aos 15 dias de Junho. E porque se fêz
detença no carregar, por os bois não -virem senão poucos e poucos e não haver ai
mulas que abundassem para todos e alguns partirem a pé, e assim haver ai pouca
gente para levar o fato por não poder ir nos bois pela terra ser fragosa, ficaram as
bombardas e quatro barris de pólvora. E nós não mui longe do mosteiro, meia
légua quando mais, chegou o Embaixador e nós que com êle ficávamos e achámos
todo o fato descarregado. Não podendo entender a causa por que o fizeram,
fizemos outra vez carregar e não abalando ainda de todo, alevantou-se rumor
entre os negros que nos levavam o fato, dizendo que havia aí ladrões e que nos
esperavam no caminho. Porém nem por isso deixámos de fazer partir o fato diante
por estes matos porque o caminho era pequeno.
Determinou o Embaixador e todos os que com êle iam morrer sôbre a fazenda delRei. E espantavam-se muito os negros do coração, de dez ou doze homens não
temerem passar tão fortes montanhas onde lhe diziam
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haver multidões de ladrões. Assim nos fomos embora reparti-dos com bois e
negros carregados diante de nós.
Indo nossa rota avante, caminhamos por mui bravas serras de montanhas, subidas
e descidas e mau caminho de pedras. As mais das matas destas serranias são mui
grandes azambujais de que se poderiam fazer bons olivais. Saindo destas serras
entramos em ribeiras sêcas, que no tempo do inverno são grandes, seja, enquanto
duram as trovoadas. Trovoada acabada ribeira sêca. Tem de uma e outra parte mui
altas serranias da mesma braveza das de atrás. Por estas ribeiras há grandes
arvoredos não conhecidos, entre os quais, acêrca das ribeiras há aí algumas
palmeiras bravas. Dormimos esta noite em uma ribeira com pouca água.
CAPITULO XVII. - Como passámos uma grande
serra em que havia muitos bugios, em um sábado, e no domingo seguinte
dissemos missa em um lugar
chamado Salote.
No dia seguinte tornámos a atravessar outra mui alta e bravíssima serra em a qual
nem em mulas, nem a pé não podíamos caminhar. Em esta serra há muitos
animais de diversas nações e infinitíssimos bugios em manadas e não são gerais
na serra senão onde tem quebradas e lapas e não andam menos de quinhentos e

daí para cima. Se alguma terra chá há sôbre estas quebraduras ali é seu andar e
não lhe fica pedra que não revolvam e cavam a terra que parece lavra-da. São mui
grandes como grandes carneiros e do meio por diante felpudos como leões.
Passámos a serra e fomos dormir ao pé de um lugar que se chama Salote. Haverá
dêste lugar ao mosteiro
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donde partimos quatro ou cinco léguas. Pousámos em uma ribeira corrente de mui
boa água, e, nós e nossa fazenda aposentados, nos fomos ao dito lugar a ver um
mui honrado fidalgo Capitão dele, homem muito velho que aí estava aposentado
mui honradamente. E fêz-nos grande gasalhado dando-nos muitas galinhas
cozidas em manteiga e muito vinho de mel e nos mandou uma mui grande e gorda
vaca, onde estávamos aposentados. No dia seguinte, que era domingo, fomos
dizer nossa missa à igreja do dito lugar, a qual se chama São Miguel, igreja pobre
assim casa como ornamentos dela. Há nesta igreja três clérigos casados e outros
três zagonais, seja, de Evangelho e todos são necessários que não menos podem dizer missa. Êste honrado Capitão vi eu depois frade no mosteiro de Bisão e
deixou seu estado e renda a seus filhos que eram honradas pessoas e o vi estar à
porta de fora e não entrava dentro no mosteiro e ali recebia a comunhão com os
noviços, e, os ofícios da igreja acabados, sempre estava honradamente com o
Provincial.
Neste domingo por tarde nós partimos, porque a gente da terra que nos levava
assim o quis. Aqui começámos caminhar terra chá, alqueives e lavouras à guisa de
Portugal e os matos que eram entre estas lavouras tudo são azambujais sem outras
árvores. Dormimos em umas ribeiras correntes entre muitas aldeias e boas.
CAPITUL.O XVIII. - Como chegámos ao lugar de
Baruá e como o Embaixador foi em busca do Barnagais e da maneira do seu
estado.
Chegámos ao lugar de Baruá que será três léguas do lugar de Salote a 28 dias de
Junho. Êste lugar é cabeça da terra e reino -do Barnagais, em que estão seus paços
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principais a que êles chamam betenegus que quere dizer casa dei-Rei. Em êste dia
que aqui chegámos se partiu dele Barnagais, antes de nós chegarmos, para o outro
lugar, cabeça doutro concelho o qual se chama Barra e o concelho se chama
Ceruel. Pareceu-nos que sua partida fôra por nos não agasalhar e alguns nos
diziam que se fôra com dor de olhos. Fomos aposentados, muito bem segundo a
terra, em mui grandes e boas casas térreas e por cima terradas. E ao terceiro dia da
nossa chegada determinou D. Rodrigo, embaixador, ir ver o Barnagais e fomos
com êle, cinco de mulas, e chegá,mos ao lugar onde estava, horas de véspera. E
será do lugar onde pousámos, a êste, três léguas e meia até quatro, e fomos descavalgar até os seus paços junto da porta de uma igreja a que fizemos nossa
oração. E logo fomos caminho dos paços ou betenegus, que êles chamam,
parecendo-nos que logo lhe falássemos, e não nos deixaram entrar dizendo que
dormia. E pôsto que um pedaço esperámos não houvemos maneira de lhe falar e
foram-nos aposentar em uma corte

-de cabras que escassamente cabíamos nela. E deram-nos para dormir dois couros
de bois com cabelo e para ceia pão e vinho da terra, que farte, e um carneiro. No
seguinte dia esperámos gram pedaço que nos chamassem e veio recado que
fôssemos. Logo na primeira porta achámos três homens como porteiros cada um
com seu azorrague na mão e não nos quiseram deixar entrar, dizendo que lhe
déssemos pimenta, e, nos tiveram bom pedaço à porta. E, passando esta porta,
chegámos a outra em que estavam outros três porteiros que pareciam mais
honrados e estes nos fizeram estar mais -de meia hora em pé em uma pouca de
palha e a calma era tão grande que nos matava, e, nisto, o Embaixador lhe
mandou dizer que nos mandasse entrar ou se tornaria à pousada. Então foi seu
recado por um que parecia mais honrado e veio que entrássemos.
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E o Barnagais estava desta maneira: em uma grande casa térrea, que nesta terra
não as há sobradadas, assen tado em um catre como é seu costume com pobres
cortinas armado, doente dos olhos e sua mulher assentada à cabeceira.
Feita nossa reverência, o Embaixador lhe ofereceu ,mestre para o curar, e, êle
disse que o não havia mister, como quem lho não agradecia. E nisto o Embaixador
lhe pediu por mercê e requereu da parte do Preste João que nos mandasse dar
aviamento para nosso caminho, alegando-lhe quanto serviço nisso faria a el-Rei
de Portugal e lhe seria bem pago por el-Rei e por seu Capitão-mor e que êle
Embaixador diria ao Preste João tôda a honra e mercê que dele recebesse.
Dizendo o Barnagais que era o que havíamos mister, disse o Embaixador que
havia mister bois e asnos para carregar e mulas para os portugueses. A isto
respondeu o Barnagais que mulas não podia dar que as comprássemos nós, que ao
mais daria logo aviamento e mandaria um seu filho connosco para a côrte ,do
Preste João e, com isto nos despediu.
CAPITULO XIX. - Como nos deram de comer em
casa do Barnagais e como nesta terra as jornadas se
não contam por léguas.
E sendo nós fora da casa onde o Barnagais estava, em um recebimento doutra
casa nos fizeram assentar no chão sôbre esteiras e trouxeram aí uma grande
gamela de fari,nha de cevada pouco amassada e um corno de vinho de mel. E
porque tal manjar não havíamos visto, não quisemos comer, mas dês que
houvemos a terra em costume,
So
comíamo-lo muito bem. E sem comer, desta feita, nos alevantámos e nos viemos à
nossa pousada e logo partimos, seria isto duas horas ante meio-dia. E indo nós por
nosso caminho bem meia légua e mais, veio a nós um homem correndo e -dizendo
que esperássemos, que a mãi do Barnagais nos mandava de comer e que houvera
por mal virmo-nos sem comer e não aceitámos o comer que nos davam que era
'usança da terra. Esperámos e veio-nos o comer, seja, cinco bolos grandes de pão
de trigo e um corno de vinho de mel. Não se espante quem ouvir corno de vinho,
porque dos grandes senhores e do Preste João, cornos de boi são suas vasilhas
para o vinho e há aí corno de cinco, seis canadas. Mais nos mandou esta mãi do

Barnagais -da mesma farinha amassada e então comemos dela. Esta farinha é de
cevada torrada e feita em farinha e com muito pouca água à alentejana, e, assim, a
comem.
Depois dêste banquete fizemos nosso caminho para o lugar de Baruá onde estava
nossa fazenda e a nossa companhia ficara. Nesta terra nem em todos os reinos do
Preste João não há léguas e se preguntais quanto há dêste lugar a tal lugar dizemnos: -Se partirdes pela manhã quando sair o sol, chegareis quando o sol fôr em tal
lugar e se andardes pouco chegareis lá quando encerrarem as vacas que é à noite;
e, se é longe, dizem: - Chegareis em um sambete, que é uma semana, e, assim,
assinam segundo as distâncias. E porque eu disse que de Baruá a Barra haveria
três léguas e meia até quatro, isto é, ao nosso parecer e não serão mais, e, nós, as
andámos depois por muitas vezes e partíamos de um e íamos jantar ao outro e
negociávamos e tornávamos donde partíramos com sol e os da terra contam isto
por andadura de um dia, porque caminham muito pouco.
Entre estes lugares ambos há aí mui singular terra, campinas de lavouras de trigos,
cevadas, milhos, grãos,
lentilhas e de tôda a outra semente de legumes que há na terra a nós não
conhecidas. Da estrada a uma e a outra parte parecem mais .de cinqüenta lugares,
digo lugares grandes e mui bons e todos nos altos. Nestas campinas e lavouras
andam manadas de vacas bravas, quarenta, cinqüenta em manadas; é a caça mui
desenfadadiça aos portugueses, que os da terra pouco nojo (1) lhe sabem fazer,
pôsto que delas recebam muito dano em seus pãis.
CAPITULO XX. - Do lugar de Baruá e das mulheres
e tráfego déle e casamentos que se fazem fora da
igreja.
Neste lugar de Baruá em que estávamos, e, depois estivemos o mais tempo,
haverá trezentos fogos e mais e grande parte deles mulheres, porque é aqui como
côrte por muitos respeitos. A uma é porque nunca daqui sai gente da côrte do
Preste João e, quantos vêm, não estão sem mulheres. A outra porque esta é a casa
e assento do Barnagais e de cote (2) andam em sua casa de trezentos em
cavalgaduras acima e outros tantos que cada dia vêm a negociar em demandas e
poucos estão sem mulheres. E isto faz viverem aqui muitas mulheres mancebas e
dês que são velhas tem outro remédio: que há neste lugar cada têrça-feira mercado
mui grande, ou feira, em que se ajuntarão trezontas ou quatrocentas pessoas e
tôdas as mulheres velhas e algumas mancebas, têm medidas para medir pão e sal e
vão à feira a medir e ganhar sua vida
() Mal.
(2) Quotidianamente.
e dão gasalhado aos que aquêle dia ali dormem e também lhe guardam o que fica
de vender para a outra feira. E a outra cousa porque há muitas mulheres neste
lugar é porque os homens que têm bem que comer, logo têm duas, três mulheres e
não lhe são defesas pelo Rei nem suas justiças, sòmente pela Igreja. Todo o
homem que tem mais de uma mulher não entra na igreja nem recebe nenhum
sacramento e o têm por excomungado.

Um ano e meio pousámos, um meu sobrinho e eu, em casa de um homem que se
chamava Ababitai e tinha três mulheres ainda vivas e conhecidas nossas amigas
em boa amizade e diziam que tivera sete, e trinta filhos delas. Ninguém lhas
defendia senão a Igreja, como dito é, não lhe dar benefícios de sacramentos, e,
agora,. antes da nossa partida, apartou de si e da sua conversação (') duas
mulheres e ficou com uma, seja, a que houve derradeiro que era mais moça. E já
lhe davam os sacramentos e entrava na igreja como qualquer outro e como que
não tivera mais de uma mulher e por esta causa há muitas mulheres neste lugar
porque os homens têm que comer e são como palacianos e tomam duas e três e
mais se lhe apraz.
Nesta terra não são fixos os casamentos, porque por qualquer causa se apartam.
Eu vi casar e fui em um casamento, o qual não foi na igreja e se fêz desta
maneira: ,nirm rossio diante umas casas puseram um catre e ali assentaram o
noivo e a noiva e vieram aí três clérigos e começaram um cantar. em aleluia;
então seguiram-no como verso andando estes três clérigos três vezes derredor do
catre em que os noivos estavam. Então cortaram ao noivo uma guedelha da
cabeça e outra da cabeça da
(') Convivência.
noiva e estas guedelhas molharam em vinho de mel e a guedelha do noivo
puseram-na na -cabeça da noiva e a da noiva -na cabeça do noivo, em aquêle
lugar de que lhas cortaram e sôbre isto lhe deitaram água benta e daí avante
festejaram suas festas e bodas. E por noite os meteram em sua casa e daí a um
mês não via ninguém a noiva, senão um homem só a que chamam padrinho, que
está todo êste mês com os noivos. E acabado êste mês se vai o homem ou
padrinho. E se é mulher honrada cinco, seis meses não sai de casa, nem tira véu
prêto diante do rosto e se primeiro emprenha tira o véu. E passados estes ,meses
pôsto que não emprenhe tira o véu.
CAPITULO XXI. - Dos casamentos e bênçãos e de
seus contratos e como se quitam (1) das mulheres e
elas deles e não se estranha.
Eu vi ao Abuná (2) Marcos, a que chamam papa, fazer bênçãos na igreja, seja,
ante a porta principal, também assentados os noivos em um catre e êle Abuná
andou derredor deles com incenso e cruz e lhes pôs as mãos sôbre as cabeças,
dizendo-lhes que guardassem o que Deus mandava no Evangelho e que já não
eram -dois apartados, mas eram dois em uma carne e que assim haviam de ser
seus corações e vontades e ali estiveram até missa dita e lhes deu a comunhão e
lhes lançou a bênção. E isto lhe vi fazer no lugar de Dara no reino de Xoa. Outro
vi fazer no lugar de Sequete no reino do Barnagais, e, quando
(1) Se separam.
(2) Abu-pai, na-nosso: pai nosso. Nas edições anteriores: Abima.
estes casamentos fazem, entram por contratos, seja: - Se me deixares ou eu a ti,
aquêle que fôr no apartamento, pagará tanta pena. E a pena põem segundo as
pessoas, tanto ouro ou tanta prata, ou tantas mulas, ou panos, ou vacas, ou cabras,
ou tantas medidas de pão. E se algum se aparta, busca logo causa de apartamento

por tais razões, que poucos incorrem nas penas e assim se apartam quando
querem, assim êles como elas. E se alguns guardam a ordem do casamento, são os
clérigos que nunca se podem apartar e os lavradores que têm amor às suas
mulheres porque lhe ajudam a criar seus filhos e sachar e
-mondar suas lavouras e à noite quando vêm para casa acham um pouco de
gasalhado e assim ou por jeito ou por fôrça são casados tôda sua vida. E porque
disse que punham pena aos casamentos, o primeiro barnagais que conhecemos
que se chamava Dori, se quitou de sua mulher e lhe pagou de pena cem ouquias
de ouro, que eram mil cruzados e casou com outra. E aquela de que se quitou
casou com un nobre fidalgo que se chama Aarão irmão do dito Barnagais. E desta
mulher ambos os irmãos
-houveram filhos .de nós conhecidos. E se estes eram ou são gTandes senhores
ambos são irmãos da mãi do Preste ,João que todos nós outros conhecemos.
Todos quantos cá andámos conhecemos Romana Orque, irmã do Preste João que
é nobre senhora casada com um grande senhor e nobre fidalgo mancebo. Em
nosso tempo se quitou dêste inarido e casou com um homem de mais de quarenta
anos, o qual é um dos grandes senhores da côrte e o título dêste com que se casou
se chama Abuquer e seu pai dele Cabeata. Êste é o mor senhor que na côrte há.
Assim .dêstes apartamentos vi e sei muitos e nomeei estes por 'serem de grandes
pessoas. E porque disse que casara Aarão com a mulher de seu irmão, não se
espante quem o ler, porque é usainça da terra, não estranharem -dormir
irmão com a mulher de seu irmão. E êste Aarão outro. sim -houve filhos da
mulher que foi -de seu irmão e a deixou e casou com outra com que ora é casado.
CAPITULO XXII. - Do modo do baptismo e circuncisão e como levam os mortos
a enterrar.
A circuncisão quem quere lha faz sem nenhuma cerimónia, sômente dizem que
assim o acham escrito nos livros que Deus mandou circuncidar. E não se espante
quem isto ler, que também circuncidam as fêmeas como os machos, o que não era
na Lei velha. E o baptismo fazem desta maneira: os machos baptizam aos
quarenta dias e as fêmeas aos sessenta dias -depois de seu nascimento e se antes
morrem vão sem baptismo. E eu por muitas vezes em muitos lugares lhe dizia que
faziam grande êrro e que iam contra o que -diz o Evangelho: Quod natum est ex
carne caro est, et, quod natum est ex spiritu, spiritus est. Responderam-me por
muitas vezes que lhe bastava a fé de -sua mãi -e a comunhão que recebia em
sendo prenhe. Êste baptismo fazem na igreja com água que têm em um vaso e a
benzem e põem óleo na moleira e nos peitos e espáduas. Não põem crisma nem a
têm, nem óleo da extrema-unção. Êste oficio de ,catecismo que fazem, bem me
parece tamanho como o romano e ao tempo de deitar a água na criança, fazem
desta -maneira: un que está como padrinho toma a criança da mão da mulher que
a tem e a levanta por baixo dos braços e a tem pendurada e o clérigo, que o
baptismo faz, com uma mão tem o vaso e -deita a água sôbre a criança e com a
outra mão a lava tôda dizendo
por -sua língua as palavras que nós dizemos, seja: - Eu te baptizo em nome -do
Padre, do Filho e do Espírito Santo. Êste ofí,cio fazem sempre em sábado ou em

domingo, o qual se faz pela manhã à missa, porque tôda criança que recebe
baptismo recebe comunhão e lha dão em mui pequena quantidade e a poder de
água lha fazem levar. A isto também lhes dizia que era esta comunhão mui
perigosa e nada necessária. E, porque disse que lhe põem *óleo na moleira:
sabereis que tôda criança vem ao baptismo rapada à navalha e o ferro ou sinais
que trazem no nariz entre os olhos e nos cabos -dos olhos, não é feito com fogo
nem por nenhuma cousa de cristandade, senão com ferro frio por louçainha (') e
por dizerem que é bom para a vista. E há aí mulheres que são grandes mestras de
fazerem estes sinais e fazem-nos desta maneira: tomam um dente de alho grande e
revindo (2) e põem-lho no cabo do ôlho e com uma faca aguda cortam a redor do
ôlho e então alargam com os -dedos aquêle golpe .e põem sôbre êle uma pequena
pasta de cera e sôbre a cera outra pasta de massa e apertam-no uma noite com um
pano e fica para sempre o sinal que parece fogo, por a côr deles ser preta.
No falecimento dos finados nunca vi levar grandes pessoas, pequenas e algum
tanto maiores, muitas infindas. Desta maneira é seu enterramento: não costumam
candeia depois de finado mas muito incenso, levam-nos embrulhados em lençol e
alguns mais honrados levam sôbre o lençol couro de boi Icurtido e postos em
'catres. Osclérigos vêm por êles e pouco lhe rezam e logo partem com êles
caminho -da igreja com cruz, turíbulo e água
(1) Adôrno.
(2) Meio círculo perfeito.
57
benta, correndo, que não há homem que os akance. Não metem o finado na igreja,
senão põem-no junto da cova, nem lhe fazem nosso ofício, nem lhe rezam salmos,
nem lhe dizem nada do livro de Job.
Preguntava que era o -que lhe rezavam. Disseram-me que lhe rezavam o
Evangelho de São João todo comprido (1).
E assim o dão à cova -com seu incenso e água benta e não se diz missa por
defunto, nem :de devoção por nenhum vivo, nem mais de uma missa no dia em
cada uma igr-eja. E todos comungam quantos vão a ela.
CAPITULO XXIII. - Do assento do lugar de Baruã,
cabeça do reino do Barnagais e de suas caças e veaçóes.
iste lugar de Baruá é mui bom e está assentado em uma rocha mui alta sôbre uma
ribeira, sôbre a qual estão assentadas as casas del-Rei a que chamam betenegus
que quere dizer casa del-Rei. Estão mui bem assentadas à maneira de fortaleza.
Todo o mais são mui grandes canmpinas e infindas aldeias grandes nos cabos dos
campos. É de mui grandes criações ;de todo gado: vacas, cabras, ovelhas e de
muitas caças de tôda sorte. No xio muito pescado e bom, muitas patas bravas,
adens, marrecas e na terra muita caça de tôda sorte, seja, vacas bravas; pelas
campinas muitas lebres em muita quantidade. De maneira que cada dia
matávamos pela manhã vinte ou trinta e isto sem cãis, sòmente tomadas em rêdes,
perdi(,) Completo.
zes de três maneiras, que não desviam das nossas senão na grandeza e ,côr dos
pés. Há ai perdizes como grandes capões da mesma côr e feição das nossas, salvo

que os pés e bicos são amarelos. Há aí outras tamanhas como galinhas, estas têm
pés e bkcos vermelhos como as nossas. Há aí outras do tamanho das nossas, nem
em côr nem em outra cousa diferentes, senão em pés e bicos pardos. Tôdas em
sabor são muito boas perdizes, assim como o são na côr. Rôlas assombram a terra,
galinhas bravas cobrem a terra, codornizes infinitíssimas. E assim -de tôdas outras
aves que dizer se possam, como papagaios e outras aves de nós não conhecidas,
grandes e pequenas e de muitas feições e côres. Aves de caçar, assim 'como
águias reais, falcões, açores, gaviões, garças reais e ribeirinhas, grous e de tôda
outra sorte que se possa dizer. Nas montanhas muitos porcos, veados, antas,
gazelas, corças. Dirão que como há aí tanta caça na terra e pescado no rio, sendo a
terra tão povoada?
Digo que ninguém caça, nem pesca, nem tem engenho, nem maneira, nem
vontade para o fazer, por isso é a caça muito boa de matar, porque não é corrida
da gente. Animais feros muitos: leões, onças, tigres, lôbos, raposas, adibes e
outros animais a nós não conhecidos. E dêstes feros animais nunca ouvi dizer que
fizessem mal, pôsto que a gente da terra lhes há muito grande mêdo, sòmente em
um lugar que se chama Camaruá, que será meia légua idêste lugar de Baruá,
jazendo um homem dormindo, à porta do seu curral, de noite, e um seu filho
pequeno com êle guardando suas vacas, veio um leão e matou êste homem, sem o
ninguém sentir e comeu-lhe os narizes e abriu-lhe o coração sem tocar na criança.
Houveram os da terra mui grande mêdo, dizendo que ficava cevado e que não
escaparia ninguém. Aprouve a Nosso Senhor Deus que nunca mais fêz mal. E nós
íamos
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caçar neste tempo mui perto dêste lugar e nunca achámos leão e achámos onças e
tigres. não lhe fazíamos mal, nem êles a nós.
CAPITULO XXIV. - Do senhorio do Barnagais e dos
senhores e capitãis que estão à sua ordenança e mandamento e direitos que
pagam.
O senhorio do Barnagais é desta maneira. Seu título é de Rei, porque nagais quere
dizer rei e bar quere dizer mar e assim Barnagais quere dizer Rei do Mar. E
quando lhe dão a senhoria, lha dão com coroa de ouro na cabeça., mas não dura
mais que enquanto o Preste João quere. Porque em nosso 'tempo, que foram seis
anos de estada, houve aí quatro banargais, seja, quando chegámos era Dori
barnagais. Êste se finou e veio a coroa por seu falecimento a Bula seu filho, moço
de dez ou doze anos, por mandado -do Preste João. E como o coroaram foi logo
chamado em côrte e sendo em côrte lhe tomou o Preste João o senhorio e o deu a
um nobre fidalgo que se chamava Rãs (') Ambiata. Éste a teria dois anos e
tomaram-lhe êste senhorio e fizeram-no o maior senhor da côrte que é betudete e
o senhorio do Barnagais deu a outro senhor que se chamava Adibi que ora era
barnagais. Debaixo do Barnagais estão mui grandes senhores a que chamam xuns
que quere dizer capitãis e são estes: primeiramente Xum Cire, muito grande
capitania, o que ora é, é casado
-com uma irmã do Preste João. Nesta terra e xumeta nunca fomos por ser longe e
fora de mão. Outra xumeta

(1) Arraz, nas edições anteriores.
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que se chama Ceruel. Este senhorio sabíamos e dizem que o xum dele põe em
campo quinze mil lanceiros com adargas e frècheiros. Item Xum Cama e Buno
Xum e Xum Bono. Estas xumetas foram uma e por ser grande, havendo o Preste
arreceio erguerem-se contra o Barnagais, fêz dela duas, e, ainda cada uma delas é
grande. E dizem que esta senhoria, que ora são duas, era o reino da Rainha
Candácia (1) sem em seu tempo ter mais senhoria. Esta foi a primeira cristã que
houve nesta terra e a que Nosso Senhor chamou poderosa. Item mais outras duas
capitanias, uma se chama Dafela e outra Canfela, estas duas confinam com Egipto
e estes capitãis estão como fronteiros.
Todos estes capitães atrás nomeados são de atabales, os quais não podem trazer
senão grandes senhores e todos estes servem com o Barnagais em guerras, quando
a elas vai, e onde quer que êle fôr. Têm outros grandes senhores sob seu mando a
que chamam rases, que quere dizer cabeças. Um dêstes conhecemos que se chama
Rás Aderaão, êste é cabeça sôbre quinze mil homens de armas, a que êles
chamam chavas. Eu vi já êste Rás Aderaão duas vezes em côrte e ambas o vi
diante da porta do Preste João andar sem camisa e da cinta abaixo mui bom pano
de sêda e sôbre os ombros uma pele dum leão, e na mão direita uma azagaia e na
esquerda uma adarga, e preguntei como andava um tão gram senhor daquela
maneira, disseram que a maior honra que êle tinha, pois era rás dos chavas, que é
cabeça ou capitão de homens de armas, era andar como homem de armas. E da
maneira que êle andava, andavam após êle vinte ou trinta homens com azagaias e
adargas, assim que em côrte arda como
(2) Candace.
meirinho com seus homens. Conheci outro Rás Tagale e Rás Jacob, senhores de
grandes terras e outros muitos xuns, senhores de terras, sem títulos.
Assim que o Barnagais é senhor de grandes senhores e de muitas terras e gentes,
e, assim êle, -como todos estes senhores nomeados, são sujeitos ao Preste e os tira
e põe quando êle quere e lhe pagam mui grandes direitos. E todos estes senhores e
suas senhorias por estarem para a parte do Egipto e Arábia onde vêm os bons
cavalos e os brocados e sêdas, nisto mesmo pagam, seja, em cavalos, brocados,
brocadilhos e outras sêdas e com todos estes direitos acodem ao Barnagais e o
Barnagais ao Preste João e paga por si e pelos outros em cada um ano -cento e
cinqüenta cavalos; os brocados e sêdas não se pode saber quanto é, sòmente ouvi
dizer que são muitos e assim ouvi que pagam grande soma de panos de algodão
da India pelos direitos que levam no pôrto de Arquico.
CAPiTULO XXV. - Do modo que têm para guardarem os gados dos feros
animais e como há nesta terra dois invernos e de duas igrejas que há no lugar 'de,
Baruá.
A vivenda dêste lugar de Baruá e dos a êle comarcãos é esta: são dez, doze ou
quinze casas em um curral cercado e cerrado, e -servem-se por uma porta, no qual
curral encerram suas vacas domésticas que trazem para seu leite e manteiga e
assim gado miúdo e mulas e asnos. Têm a porta bem cerrada e grande fogo e

homens de vigia que ali dormem, com mêdo dos animais que tôda a noite andam
pelos lugares e não fazendo esta vigia, não ficaria cousa viva que não comessem.
Desta terra e dos lugares comarcãos é a gente que vai fazer as milharadas às serras
de Bisão. A causa por que as vêm fazer é esta: aqui há muitos infindos pãis de
tôda feição e natureza que se pode dizer, como já disse, e por ser comarcão ao
mar, por onde vai todo mantimento para Arábia, Meca, Zebide, Judá (1) e Toro e
para outras partes, levam-se os mantimentos a vender ao mar. E porque nesta terra
há invernos divididos em temporadas e as novidades não crescem senão com as
águas, vão fazer estas milharadas à serra de Bisão que é inverno no mês de
Fevereiro, Março e Abril. £ste mesmo inverno é em uma serra que se chama
Cama. Neste reino do Barnagais, que será da serra de Bisão bem oito dias de
icaminho e em outra terra que será desta senhoria de Cama bem um mês de
caminho que se chama Dobá, é inverno nestes mesmos meses, assim que por estas
milharadas requererem chuvas e serem estes invernos fora de tempo as vêm fazer
onde chove e assim aproveitam ambos os invernos.
Há neste lugar de Baruá duas igrejas e de muitos clérigos uma junto da outra e
uma é dos homens e outra das mulheres. A igreja dos homens se chama São
Miguel e a das mulheres se chama dos Apóstolos Pedro e Paulo. A igreja dos
homens dizem que a fêz um grande senhor que então era barnagais e lhe deu
privilégio que não entrasse nela mulher, sômente a do barnagais com uma moça,
quando fôsse tomar comunhão, e ainda esta não entra já na igreja e à porta, no
circuito de dentro, ali tomam comunhão com os leigos e assim fazem as outras
mulheres na igreja dos Apóstolos que a tomam em seu lugar. E à igreja das
mulheres vi eu sempre ir as dos barnagais tomar a comunhão com as outras
mulheres e não
(1) Gidá ou Djeddah.
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lhes vi usar do privilégio que dizem que têm em tomar a comunhão com uma
moça na igreja dos homens.
Chegam os circuitos dos adros um a outro, são de mui altos muros, fazem o pão
do sacramento para elas ambas em uma casa e as missas dizem-nas ambas em
uma hora e os clérigos que servem uma igreja servem a outra, seja, duas partes
dos clérigos na igreja dos homens e uma parte na igreja das mulheres e assim se
repartem. Não têm estas igrejas dizimos, mas têm muitas terras que são dos
clérigos e êles as mandam aproveitar e repartem entre si as rendas destas terras e o
barnagais dá o necessário às igrejas, seja, ornamentos, cera, manteiga incenso
quanto abaste e as repara em tudo. E haverá nestas igrejas vinte clérigos e sempre
vinte e dois frades. Eu nunca vi igreja de clérigos que não tivesse frades, nem
mosteiro de frades que tivesse clérigos, porque os frades são tantos que cobrem o
mundo, assim nos mosteiros, tcomo nas igrejas, estradas e feiras e em todo o lugar
são.
CAPITULO XXVI. - Como são os clérigos e como se
ordenam e da reverência que acatam às igrejas e adros
delas.

Os clérigos são casados com uma mulher, guardam melhor a lei do matrimónio
que os leigos, vivem em suas casas com suas mulheres e filhos e se morre a
mulher não casa mais, nem a mulher, mas pode-se fazer freira ou ficar viúva se
quiser e se o clérigo dorme com outra sendo a sua viva, não entra mais na igreja,
nem goza dos bens dela e fica como leigo. E isto sei eu por ver ante o Patriarca
acusar um clérigo que dormira com uma mulher e vi que o clérigo confessou o
delito e lhe mandou o Pa64
triarca que não trouxesse cruz na mão, nem entrasse na igreja, nem gozasse das
liberdades dela e fôsse leigo. E se alguns clérigos depois de viúvos se casam
ficam leigos, assim como foi Abuquer que casou com Romana Orque, irmã ido
Preste João que já acima disse era clérigo, capelão-mor do Preste João e foi
desordenado e feito leigo, não entra jamais na igreja e recebe a comunhão à porta
da igreja como leigo e entre as mulheres. Os filhos dos clérigos os mais são
clérigos porque nesta terra não há aí escolas, nem estudos, nem mestres de ensinar
e os clérigos, essa pouca cousa que sabem, ensinam a seus filhos e assim os fazem
clérigos sem mais legitimação, nem me parece lhes ser necessário pois são filhos
legítimos.
Todos são ordenados pelo Abuná Marcos, que em todos os reinos de Etiópia, não
é outro bispo, nem pessoa que ordene.
As ordens se dão por duas vezes como direi avante, onde eu as vi dar com meus
olhos muitas vezes.
Em tôda esta terra são os adros cercados de mui fortes cêrcas pelos animais não
desenterrarem os ,defuntos.
Acatam-lhe muita reverência, nenhum homem de mula passa por ante a igreja,
pôsto que vá a grande pressa, que se não apeie, até passar bom pedaço a igreja e
adro.
CAPITULO XXVII. - Como partimos de Baruá e do
mau aviamento que houvemos até chegar a Barra.
Estivemos neste lugar de Baruá, a primeira vez sem nos darem aviamento de
partida, onze dias. Partimos aos 28 dias de Junho -de 152o ledos e contentes,
porque caminhávamos, e, os que nos levavam, foram com nossa fa65
zenda espaço de meia légua dizendo que não era mais seu têrmo, que outro lugar
nos havia de levar avante e como digo isto era em Julho na fôrça do inverno nesta
terra, e nos puseram em uma campina, a mui grandes chuvas, tôda nossa fazenda.
O Embaixador com três de nós outros fomos caminho de Barra a falar ao
Barnagais, ficando com a fazenda feitor e escrivão com os outros portugueses.
Tanto que chegámos nos fomos ao paço do Barnagais para lhe dizermos o que nos
faziam seus vassalos. Não nos -deram lugar aquêle dia para falar com êle. No dia
seguinte não dormimos a manhã e lhe fomos falar; tanto que lhe falámos, êle
disse-nos que logo mandaria pelo fato. Mandou o levassem espaço de légua e
meia, em o qual passou três têrmos pela grande povoação que ,é naquela terra e
vieram assentar o fato em outra campina onde o deixaram estar quatro dias à
chuva e trovoadas.

Nestes dias o Embaixador e os que com êle éramos não estávamos quêdos, ora
íamos ao fato, que estava de nós légua e meia, ora na pousada, ora na casa do
Barnagais, a requerer-lhe que mandasse por esta fazenda que era del-Rei e ia para
o Preste João ou dissesse que não queria e que lhe mandaríamos pôr fogo e
iríamos nosso caminho despejados. A palavra sempre era boa mas a obra não
chegava. Aos quatro dias cumpridos mandou pelo fato.
CAPITULO XXVIII. - Como chegou o fato ao lugar
de Barra e do mau aviamento do Barnagais.
Aos 3 dias de Julho do dito ano de 20, chegou o nosso fato ao lugar de Barra onde
nós estávamos, esperávamos logo partir, fomos falar ao Barnagais requerendo-lhe
o
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despacho. Achámos nêle boa palavra. No dia seguinte chegou um fidalgo da casa
do Preste João, fêz-lhe o Barnagais tal recebimento e festa que nós lhe
esquecemos. Quando êste fidalgo chegou saiu o Barnagais a o receber fora do
lugar, a um pequeno cabeço perto das casas e saíu com muita gente e êle nu -da
cinta para cima e ali se pôs o fidalgo no mais alto que todos e a primeira palavra
que disse foi: - El-Rei vos manda saüdar. A esta palavra todos foram com a mão
ao chão, que é a mesura e reverência desta terra, e de aí avante disse-lhe o recado
que trazia e acabado de o ouvir, o Barnagais se vestiu de ricos vestidos e levou o
fidalgo a sua casa. É usança desta terra ouvir a palavra que o Preste manda, fora
de casa e a pé e aquêle a que vem há-de estar nu da cinta acima até que seja dada
e se é o contentamento do Preste João, acabada de a dar logo se veste, se é em seu
descontentamento, fica nu como a ouviu.
Êste Barnagais é irmão da mãi do Preste João. Depois veio-se o Embaixador e nós
com êle para falarmos ao Barnagais e êle nos despediu dizendo que pelo amor de
Deus o deixássemos, que estava doente e quando vinhamos, nos não deixavam
entrar dizendo que dormia. Tanto se passou nisto que lhe disse o Embaixador que
mal se alembrava êle do que jurara e prometera ao Capitão-mor del-Rei de
Portugal, seja, ajudar-lhes e fazer-lhes dar bom aviamento para seu caminho e que
tudo isto lhe esquecia e também não era lembrado da amicidade (') em que
ficaram e juraram, pois tão pouco fazia pelas cousas del-Rei de Portugal. Nem por
isso deu mais pressa, escusando-se sempre com o hóspede e que estava doente.
(1) Amizade.
Aos 6 de Julho chegaram sete ou oito de cavalo muito bem adereçados, estes eram
mouros e pareciam homens honrados, vinham doutras terras e traziam muitos
cavalos e mui formosos que lhe vinham pagar do tributo que deviam ao Preste
João e ao Barnagais e porque a vinda dos mouros redundava em seu proveito, não
lhe embargaram os hóspedes, nem sua doença.
O grande gasalhado e honra que o Barnagais fazia a estes mouros nos dava grande
estôrvo, o Embaixador lhe havia dito que havia mister doze mulas, que lhas
mandasse emprestar, êle disse que lhas não podia emprestar, que as
comprássemos e querendo nós comprar as ditas mulas que a gente da terra nos
vendiam, vinham os criados do Barnagais estorvavam-nos a venda dizendo aos

vendedores que não as vendessem e se vendessem que os castigariam e lhes
tomariam o ouro, que nesta terra não corre moeda. De tal maneira foi isto, que a
fama corria por tôda a terra, diziam-nos estes que, ainda que queriam vender os da
terra, não ousavam com mêdo do Barnagais, porque êle queria vender as suas
mulas e portanto defendia a êles que não vendessem. Outra maneira tem com a
gente da sua terra.
Em todos os reinos do Preste João não corre moeda, senão ouro a pêso e o
principal pêso se chama ouquia e o que é uma onça faz em pêso dez cruzados e
por miúdo meia ouquia e daí doze o drame e dez drames fazem uma ouquia.
Defendia êste Barnagais que não houvesse nas suas terras outros pesos senão os
seus e ao Barnagais ou a seus feitores haviam de pedir os pesos quando
houvessem de vender ou receber ouro, de maneira que era sabedor do que na terra
havia e lho toma quando quere, segundo dizem seus naturais que o bem devem
saber.
CAPITULO XXIX. - Da igreja do lugar de Barra e
de seus ornamentos e da feira que se nele faz e mercadorias e trajos de frades,
freiras e clérigos.
Em êste lugar de Barra está uma igreja de Nossa Senhora, grande, nova e mui
bem pintada e bem feita e bem ornamentada de muitos brocados, brocadilhos,
carmesins e veludo de Meca e chamelotes (1) vermelhos. Servem neste lugar a
igreja como a de Baruá, senão que solenizam mais os ofícios por ser aqui o
Barnagais e haver aí mais clerezia e infindos frades.
A igreja rege-se por clérigos. Eu lhes vi fazer uma procissão derredor da igreja, no
maior circuito que é como adro, em o qual eram muitos clérigos e frades, homens
e mulheres, porque nesta igreja as mulheres recebem a comunhão onde os leigos.
Em aquela procissão vi ornamentos que digo dariam bem trinta voltas derredor da
igreja, cantando como ladainha e tangendo muitos tabaques (2) e pandeiros, assim
como os tangem quando fazem procissão ante a imagem de Nossa Senhora em os
domingos e festas e cantam e festejam, e, assim, quando dão a comunhão nas
festas. Esta procissão disseram que se fazia pedindo a Deus água para fazerem as
sementeiras. Os sinos são como os das outras igrejas de pedra e campaínhas mal
feitas.
Neste lugar se faz grande feira como a de Baruá e assim se faz em todos os
lugares que são cabeças de concelhos cada semana e as feiras são trocar uma
cousa por outra, seja, um asno por uma vaca e o que menos vale
('>Tecidos de lã de camelo.
(2) Espécie de tambor.
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torna ao outro duas ou três medidas de pão e por pão compram panos e por panos
compram mulas e vacas e o que querem, por sal, por incesso, por pimenta, por
mirra, por alcofor e por outras bechucarias ('). Compram galinhas e capões e o
que hão mister e querem comprar. Tudo se acha nestas feiras a troco doutras
cousas que moeda, não corre. Os maiores negociadores destas feiras são clérigos e
frades e freiras, os frades andam honestos de seus hábitos compridos até o chãý,

deles trazem hábitos amarelos de pano de algodão grôsso e deles hábitos de peles
de cabras curtidas como safões, também amarelos, e assim as freiras os mesmos
hábitos e trazem mais os frades capas da feição dos frades de São Domingos, da
mesma pele ou pano amarelo e trazem capelos e as freiras não trazem capas nem
capelos, sòmente o hábito, e rapadas à navalha e uma correia de couro cingida ou
apertada derredor da cabeça; dês que são velhas trazem tufas derredor da cabeça
sôbre suas tosquias. Não são encerradas estas freiras, nem estão em mosteiros
sôbre si, senão em aldeias e por todos os mosteiros dos frades, por serem daquelas
casas e ordem.
A ordem tôda é uma e as freiras obedecem onde recebem os hábitos, e, também,
acêrca do entrar das igrejas e mosteiros, as freiras não entram senão como as
outras mulheres. Há mui grande multidão de freiras como de frades, dizem que
delas são mulheres mui santas e outras não. Os clérigos em seus hábitos têm mui
pouca diferença dos leigos, porque tudo é um pano bom, cingido como, homens
limpos e sua diferença é que trazem uma cruz na mão e andam tosquiados e os
leigos trazem grande grenha.
(1) Quinquilharias.
70
Mais têm os clérigos que não fazem barba e os leigos fazem debaixo da barba e o
bebedouro, outros clérigos há aí a que chamam debeterás, que quere dizer
cónegos, estes são de grandes igrejas que são como sés catedrais ou igrejas
colegiadas e não são mosteiros, estes andam muito bem vestidos e logo parecem o
que são, não andam pelas feiras, nem mercados.
CAPITULO XXX. - Do estado do Barnagais e modo
de sua casa e como mandou dar pregão para ir contra
os núbios e de como faz justiça.
O serviço dêste Barnagais, pôsto que é grande senhor e intitulado rei, é mui pobre
estado, quantas vezes lhe falámos sempre o achámos assentado em um catre
coberto com uma colcha e êle coberto de panos de algodão guedelhudos, a que
êles chamam basutos, são bons para a terra e há deles aí de gande preço. Detrás
das costas do catre paredes sem outra cousa sòmente quatro terçados (1)
pendurados em sendas (2) estacas e dois livros grandes também pendurados em
estacas. Diante do catre esteiras pelo chão em que se assentam os que vêm. As
casas poucas vezes varridas. Sua mulher sempre assentada em uma esteira à
cabeceira do catre; sempre diante dele muita gente, os grandes assentados nas
esteiras.
Na vista do seu catre estão quatro cavalos, um deles sempre selado e os outros
acobertados não cobertas de
(1) Espadas.
(2) Respectivas.
guerra, senão como estão os cavalos nas estrebarias. Nestas suas casas são duas
cêrcas e, em cada uma, sua porta e nela porteiros com azorragues na mão e na
mais chegada a êle estão porteiros mais limpos e entre estas portas, as de dentro e
de fora, sempre está o seu alicaxi, quere dizer ouvidor, ouvindo partes e fazendo

justiça e, se a causa é grande, ouve as partes até estar como concluso, então vai
relatar a causa ao Barnagais e êle dá sentença e, se é pequena ou as partes querem,
o alicaxi dá sentença, e, acabada a causa e outro-sim todo julgar, quer julgue
Barnagais quer o Alicaxi, há-de estar presente um homem honrado a que chamam
por nome de seu ofício malaganha, que é como tabelião ou notário do Preste, e, se
alguma das partes quere apelar, a êste requere a certidão da causa para o Preste
João e seus ouvidores. Todos os senhores de terras de quaisquer reinos do Preste
João têm um alicaxi e malaganha pôsto pelo Preste e assim têm os capitãis
sujeitos ao Barnagais e aos outros grandes senhores.
Os fidalgos que andam em casa do Barnagais, e, outros grandes que vêm a
negociar, têm esta maneira de vir de suas pousadas: estando no lugar onde êle
está, cavalgam em sua mula, sete, oito ou dez homens de pé que vão diante dele
até à primeira porta e ali descavalgam, e, se é maior, leva sete, oito ou dez mulas
ou três ou quatro, segundo é a pessoa, e assim, descavalgam à primeira porta e
chegam até à segunda e, depois, se os mandam logo entrar entram, senão
assentam-se de fora como colmeias ao sol, sem nenhum outro passa-tempo.
Todos estes homens honrados trazem peles de carneiros ao pescoço ou ombros e o
que traz pele de leão, tigre ou onça é mais honrado, quando chegam diante do
senhor tiram a pele, como nós tiramos o barrete.
Estando nós neste lugar de Barra em um dia de feira,
deram pregão solene que o Barnagais queria ir em guerra contra os núbios, êste
pregão deram com um pendão e uma azagaia. Diziam ser estes núbios cinco ou
seis jornadas -dos extremos de suas terras, contra Egipto, comarcãos às terras de
Canfela e Dafela, sujeitos ao Barnagais como atrás dito é. Estes núbios, não são
mouros, judeus, nem cristãos, dizem que foram cristãos e perderam a crença e
estão assim sem fé, dizem que há nestes núbios muito ouro e fino. Diziam que
havia muito pouco tempo que mataram um filho do Barnagais e êle que queria ir
vingar sua morte e ouvi dizer que na fronteira dêstes núbios havia quatrocentos ou
quinheitos de cavalo, muito grandes guerreiros e que é terra muito abundada de
mantimentos e não pode aí (1) ser porque é daquém e dalém Nilo, que dizem ser
terra muito farta. Dizia o pregão que partia dai a cinco dias, mas ainda ai não
havia alardo (2), nem bulimento de armas e seria porque na terra não há muitas e
poucos as têm, senão os chavas que são os homens de armas e estes têm azagaias,
arcos e frechas. Estes grandes senhores têm algumas espadas, terçados e camisas
de malha (não muitas).
Sôbre esta pequena revolta o Barnagais pediu ao Embaixador espadas. O
Embaixador lhe deu uma sua que levava de caminho e era muito boa e ainda mui
afincadamente lhe pedia outra rica e guarnecida que levava, -dizendo que as havia
mister para a guerra que queria ir fazer, e, não se podendo o Embaixador escusar,
lhe conveio comprar outra, na companhia, de cabos dourados e baínha de veludo
que lhe deu em lugar da sua. E na casa onde tínhamos nossa fazenda e os nossos
por(') Outra coisa.
(2) Mostra de gente de guerra.

tugueses dormiam, a qual casa era sem portas, e a noite seguinte lhes furtaram
duas espadas e um capacete. Tudo seria para a guerra.
CAPITULO XXXI. - Como partimos de Barra para
Temei e da qualidade do lugar.
Aqui comprámos mulas para nossas cavalgaduras e o Barnagais nos deu três
camelos e a gram fadiga partimos daqui por grandes trovoadas e chuvas que nos
maltratavam, porque neste tempo é a fôrça do inverno, o qual se começa a 15 de
Junho pouco mais ou menos e acaba-se a 15 de Setembro, quanto toma de um,
tanto deixa do outro. Em todo êste tempo não caminham e nós todavia dávamos
pressa a nosso caminho, porque não sabíamos a usança da terra, nem o perigo a
que nos metiamos. E assim começamos nosso caminho com parte de nossa
fazenda, porque a demais ficava no dito lugar e o nosso feitor com ela. E fomos
aposentar a um lugar que se chama Temei, do concelho de Maiçada, que poderão
ser quatro léguas do lugar de Barra donde partimos. E andámos êste caminho em
três dias pelos bravos invernos perdendo-se-nos quanto levávamos.
Neste lugar de Temei onde arribámos morava um xum dêste concelho de Maiçada
que se chama primo-irmão do Barnagais, homem muito honrado e que nos fazia
muita honra e também era irmão da mãi (1) do Preste
(') ,Enquanto vive a mãi do Imperador, se ela era a Raínha e mulher do Imperador
defunto, não se chama Etié (Alteza) a mulher do Imperador que actualmente
reina, sempre a honra é da velha, tanto
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joão. Dizem haver em sua xumeta ou capitania vinte lugares e não mais, porque é
êste (segundo dizem) o mais pequeno concelho e xumeta que há no reino do
Barnagais.
£ste lugar está em um alto cabeço (e não de penedia) mas tudo terra lavradia e
campinas de pequenos vales e para três partes faz vista de catorze ou quinze
léguas, que para a outra à légua se começam funduras mui grandes descendo para
uma grande ribeira e para parte da ribeira parecem mais de cem aldeias grandes e
me parece que no mundo não é terra tão povoada e tão grossa de pãis e criações
de gados infindos, caças de tôdas maneiras as mais bravas. Não há aqui senão
tigres, lôbos e raposas e adibes e da outra caça. Não se espante quem isto ouvir ou
ler, como pode haver caça em terra campina e de tanta povoação, porque, como
atrás disse, não matam, nem sabem matar senão algumas perdizes, que matam
com frechas, e outras muitas caças não matam porque as não comem, outras
porque não sabem nem têm engenho para isso e, assim se cria porque as não
matam e é tôda a caça quási mansa, porque não é corrida e sem cãis matávamos e
levávamos vinte lebres às rêdes, em uma hora, e outras tantas perdizes às telas
assim como tangendo cabras ao curral ou galinhas para casa. Assim matávamos a
caça que queríamos.
que não só as mulheres do novo Imperador, mas èle mesmo, ainda que não seja
seu filho, a chama mãi e a trata e honra como se na realidade o fôra». (Baltasar
Teles. História Geral de Etiópia a A4ta. Liv. I, cap. XIX). A miã do imperador
chamava-se Mogueça, era mulher (lo imperador Naod. A raínha Helena, a regente

na menoridade de Lebna Denguel, era mulher do imperador Naod e era filha do
rei muculmano de Doaró.
CAPITULO XXXII.- Da multidão dos gafanhotos
que há na terra e do dano que fazem e como fizemos
procissão e os ganfanhotos morreram.
Nesta parte e em todo o senhorio do Preste João há mui grande praga de
gafanhotos -que destroem as novidades em mui grande maneira. Não é para crer
sua multidão que cobrem a terra e enchem o ar, tiram a claridade ao sol. Ainda
digo não ser cousa para crer quem os não vir, não são gerais em todos os reinos
cada ano, porque se o fôssem seria a terra deserta segundo a destruição que fazem,
mas um ano é em uma parte e outro em outra, como se disséssemos nas comarcas
de Portugal e de Espanha.
Um ano são nas partes de Galiza, outro Entre-Douro e Minho, Trás-os-Montes,
outro na Beira, outro na Estremadura, outro na Andaluzia, outro em Castela-aVelha, outro em Aragão, algumas vezes, em duas, três partes destas comarcas.
E onde chega, fica a terra como de lhe porem o fogo. E estes gafanhotos são como
grandes cigarras, são amarelos das asas e quando vêm de caminho um dia antes o
sabem, não porque os vejam, senão porque vêem o sol amarelo e a terra amarela,
seja, a sombra que sôbre ela dá. E logo a gente esmorece dizendo: - Perdidos
somos porque vêm os ambatas, e êste é o seu nome entre êles. E direi o que vi por
três vezes, a primeira foi no lugar de Baruá. Já havia três anos que estávamos
nesta terra, e por muitas vezes, ouvíamos dizer tal reino, tal terra, é perdida dos
ambatas e nós estando assim vimos êste sinal. O sol ser amarelo e a sombra na
terra outro tanto e a gente tôda esmorecida e no outro dia não era cousa
para crer, que traziam largueza de oito léguas. Segundo depois soubemos sendo
esta praga assim junta, vieram a mim os mais dos clérigos do lugar que lhes desse
alguma mèzinha (1) para ela. Eu lhes respondi que não sabia outra mezinha senão
encomendar a Deus e pedir-lhe que lance a praga fora da terra. Fui com isto ao
Embaixador dizendo-lhe que me parecia bem que fizéssemos uma procissão com
a gente da terra e que prazeria a Nosso Senhor Deus ouvir-nos. Pareceu bem ao
Embaixador, e, no outro dia pela manhã, fizemos ajuntar a gente do lugar e todos
os clérigos e tomámos nossa pedra de ara e os do lugar a sua, à sua usança, e
nossa cruz e a sua, cantando nossa ladainha saímos da igreja todos os portugueses
e a maior parte da gente do lugar. E eu disse a êles que não fôssem calados e que
bradassem como nós dizendo por sua língua: -Zio marenos, que quere dizer na
nossa língua: Senhor Jesus Cristo amerceia-te de nós. E com êste clamor e
ladainha fomos por uma campina de terras de trigos, espaço de um têrço de légua,
até um pequeno cabeço e ali fêz uma amostração que já levava escrita, que aquela
noite fizera com requerimento e amostração de excomunhão em cima, que dentro
de três horas começassem a fazer caminho, e se fôssem ao mar ou terra de mouros
ou montes sem proveito aos cristãos. E não o fazendo chamava e invocava as aves
do céu e alimárias da terra, pedra e tempestade que dissipassem e quebrantassem e
comessem seus corpos. E para isto mandei tomar soma dêstes gafanhotos e assim

fêz esta amostração a estes presentes em seus nomes e dos ausentes e mandei-os
soltar em paz.
Prouve a Nosso Senhor que ouviu os pecadores. E fa(1) Remédio.
zendo nós a volta para o lugar porque o seu caminho era para o mar onde êles
vieram, eram tantos após nós que não parecia senão que nos queriam quebrar as
costas e cabeças com pedradas, tais eram as porradas que punham em nós.
Quando chegámos ao lugar, homens, mulheres e meninos, que nêle ficaram todos
postos por cima dos terrados das casas, lhes achámos dando graças a Deus de
como os gafanhotos iam fugindo ante nós e outros que vinham após nós. E nisto
armou-se uma grande trovoada de contra o mar que lhes vinha de rosto com forte
água e pedra, que durou bem três horas, encheu a ribeira e ribeiros muito. Quando
acabaram de vazar foi cousa de espanto que mediram dois côvados de altura,
deles mortos na beira da água da grande ribeira e assim pelos regatos grande
multidão mortos pelas bordas.
No outro -dia pela manhã não havia em tôda a terra só um vivo. Ouvindo os
lugares derredor onde os gafanhotos chegavam, vieram ver o que fôra e diziam
alguns:
- Estes portugueses são santos e por virtude de Deus lançaram os ambatas fora.
Outros diziam, principalmente clérigos e frades das comarcas (não os dêste lugar):
- Mas são feiticeiros e com feitiços lançaram os ambatas e assim não têm êles
mêdo aos leões, nem a outros animais, pelas feitiçarias que fazem.
Aos 16 depois disto veio a mim um xum, seja, capitão do lugar que se chama
Coiberia, com homens e clérigos e frades rogar pelo amor de Deus que lhes
socorrêssemos que todos eram perdidos com os ambatas. Êste lugar será bem oito
léguas e mais de Baruá contra o mar, chegaram a nós horas de vésperas. Naquela
hora partimos cinco portugueses e andámos tôda a noite e chegámos uma hora
depois do sol saído. Já estava o lugar junto e doutros lugares derredor (em que
também eram os gafanhotos) a pedir pelo amor de Deus que fôssemos lá. Está
êste
lugar em um alto cabeço onde pareciam grandes terras e muitos lugares todos
amarelos com gafanhotos. A igreja está ao pé do lugar, fomos a ela e com nossa
procissão fomos ao lugar e demos uma volta derredor dele e para quatro partes em
quatro lugares fizemos amostração tendo os gafanhotos tomados e soltando-os
como da outra vez fizéramos. Acabada a procissão nos fomos a comer., acabando
de comer que saímos da casa, em tôda a terra não aparecia um -só e a gente da
terra não nos queria deixar que em tôdas maneiras fôssemos aos seus lugares e
que nos dariam quanto quiséssemos. Não me valia dizer que eram idos e que não
era necessário, todavia porfiavam que lhes fôssem deitar a bênção que haviam
mêdo de tornarem. E assim se foi a gente embora e nós ao outro dia tornámos
para nossas pousadas. Aqui começaram afirmar mais que por devoções e rezar se
iam os gafanhotos.
CAPITULO XXXIII. - Do dano que vimos em outra
terra, feito pelos gafanhotos em duas partes.

Outra vez vimos os gafanhotos em outra terra que se chama Abugima onde o
Preste nos mandou dar o mantimento no reino de Angote, esta terra é distante de
Baruá onde estivemos em andar trinta dias o caminho.
Sendo nós nesta terra eu fui com o Embaixador, que ia de Portugal, e cinco
genoveses connosco, contra uma terra que se chama Agau. Caminhámos cinco
dias por terras que estavam tôdas despovoadas e pelas canas de milho tão grossas,
como as mais grossas canas de empar vinhas, que não se pode dizer tôdas
cortadas e machadas,
como que as macharam asnos, tudo dos gafanhotos. Os trigos, cevadas, tafos,
como se nunca ali foram semeados; as árvores sem nenhuma fôlha, os paus tenros
todos comidos, não havia ai memória de erva de nenhuma feição. Se não fôramos
sôbre aviso com mulas carregadas de cevada e mantimentos para nós,
perecêramos à fome nós e as mulas.
Era esta terra tôda coberta de gafanhotos sem asas e diziam que era a semente dos
que ali andaram que destruiram a terra e diziam que como tivessem asas que logo
iriam buscar seus pais. A multidão dêstes sem asas calo, porque não é para crer e
é razão que diga o que mais vi nesta terra. Vi estar homens, mulheres, meninos,
como pasmados assentados entre estes gafanhotos.
Eu lhes dizia: - ¿Porque estais assim morrendo, porque não matais dêstes animais
e vingai-vos do mal que vos fizeram seus pais? e ao menos os mortos vos não
farão mais mal. Respondiam que não tinham coração para resistir à praga que lhes
Deus dava por seus pecados.
A gente que -desta terra se ia achámos caminhos cheios de homens, mulheres e
meninos a pé, e deles nos braços seus fatinhos nas cabeças, mudando-se a terra
onde achassem mantimento. Era uma piedade de os ver.
Estando nós nesta senhoria de Abugima em um lugar que se chama Aquate,
vieram aí de caminho tamanha multidão de gafanhotos que não é para dizer e
começaram de chegar aí um dia horas de têrça e até à noite não cessaram e assim
como chegavam se aposentavam. No outro dia horas de prima começaram a partir
e a meio-dia não era aí nenhum e não ficou fôlha em árvore. Naquele instante
começaram outros de vir e assim estiveram como os outros até outro dia àquelas
horas e estes não deixaram pão nenhum com casca, nem erva verde e por esta
maneira fizeram cinco dias um após outro e diziam que eram
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os filhos que iam em busca dos pais e levavam o caminho para os outros que não
tinham asas.
Depois deles passados soubemos a largueza que traziam por onde vinham estes
gafanhotos e vimos a destruição que fizeram, passaria a largueza de três léguas,
em que não ficou casca em árvore, e não parecia a terra ser queimada, mas muito
nevada com alvura dos paus e com sequidão das ervas. Quis Deus que as
novidades eram já recolhidas, não soubemos onde foi sua ida, porque vinham de
contra o mar do reino de Dandali que é de mouros de guerra, nem menos
soubemos onde fôra o fim do seu caminho.
CAPITULO XXXIV. - Como chegámos a Temei e o

Embaixador se foi em busca de Tigremabom e nos
mandou chamar.
Tornámos ao caminho. Aos dois dias de nossa chegada a êste lugar de Temei,
antes de nos vir o fato que ficara em Barra, se partiu o Embaixador, D. Rodrigo,
com seis cavalgaduras caminho da casa de Tigremahom, que é intitulado como rei
de grandes terras e mui grandes senhores debaixo de seu mandado e regimento, a
pedir-lhe que desse aviamento a nosso caminho, tanto que entrássemos em suas
terras.
Ficámos neste lugar de Temei João Escolar, eu e outros dois portugueses. Em isto
veio o feitor com o fato que ficara em Barra e assim o ajuntámos todo neste lugar
de Temei onde recebíamos muito gasalhado do primeiro xum do concelho, o qual
é irmão do Barnagais.
Aos 28 de Julho do dito ano de 152o nos veio recado
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do Embaixador, que nos fôssemos com a fazenda para onde êle estava em casa do
Tigremahom com os portugueses que com êle foram e ainda estivemos dois dias
esperando gente da terra que nos levassem o fato. Nisto veio um xum que nos deu
recado. E isto com grandes trovoadas e invernos fortes e chuvas, caminhámos
espaço de uma légua por campinas e logo começámos a descer um caminho mui
fragoso e descida mui funda, espaço doutra légua. Fomos dormir dentro no
circuito de uma igreja com mêdo dos tigres e bem apaixonados do inverno. No dia
seguinte fomos por montanhas, assim de serras como arvoredos sem fruto
nenhum, até uma mui grande ribeira que por ser inverno achámos grande de
passar; é esta sôbre que o lugar de Baruá está assentado e corre para Nilo onde
fenece o reino do Barnagais e começa o de Tigremahom. Será onde dormimos a
esta ribeira duas léguas, pouco mais ou menos, sem embargo das serras e matos,
tudo povoado.
CAPITULO XXXV. - Como o Tigremabom mandou
um capitão era busca da nossa fazenda e dos edificios
que estão no primeiro lugar.
Em chegando à ribeira descarregaram os homens, que com nós vinham, o fato e
da outra parte da ribeira ouvimos tabaques e rumor de gente, preguntámos que
cousa era e disseram que um capitão de Tigremahom que vinha por nós e nós,
passando sem a fazenda da outra parte ,do rio com assaz trabalho da forte e
grande água, achámos formosa gente que nos vinha a buscar, que seriam bem
quinhentos ou seiscentos homens para levarem nossa fazenda e foi logo dúvida
entre a gente duma e da outra
8.2
parte. Os da terra de Tigremahom diziam que não haviam de tomar o fato senão
na sua terra e os do Barnagais que não eram obrigados senão a pô-lo na ribeira
junto da água em sua terra e, sôbre isto, estiveram em grandes brados e porfia,
pela água ir grande terminaram irmamente passassem o fato e que não ficasse por
fora a uma nem a outra parte senão aquilo que fôsse justiça.

Tanto que o fato foi passado e tomado da gente do Tigremahom caminhavam
tanto com o fato como nós com nossas mulas, ainda caminhámos aquêle pedaço
do dia por montanhas como as de atrás. Neste caminho víamos manadas de porcos
monteses, e algumas passariam de cinqüenta porcos, e outras aves cobriam a terra
e as árvores e assim se dizia haver aí de todo género de alimárias, e, segundo as
montanhas são, não pode ser doutra maneira. E nesta noite dormimos fora no
campo cercados de fogueiras com mêdo das alimárias. Logo aqui a gente fêz
mudança e assim a terra e árvores e o trajo da gente, principalmente começámos
aqui entrar entre mui altos picos que parece que sobem ao céu segundo são de
altos, não é grande o sítio de seus pés e todos apartados uns dos outros e quási vão
em um compasso e tomam grande terra e todos aqueles, que subir se podem, pôsto
que há perigo, todos têm ermidas em cima e as mais são de Nossa Senhora. Em
muitos dêstes picos vimos ermidas que não podíamos terminar por onde poderão
ir a elas.
Fomos neste dia dormir a um lugar entre picos que se chama Abafazem, em o
qual lugar está uma mui boa igreja de Nossa Senhora mui bem feita com a nave
do meio erguida sôbre as duas ilhargas ou bandas e suas frestas mui bem feitas e
tôda a igreja abobadada. Nenhuma tínhamos vista desta feição nesta terra. EntreDouro e Minho em Portugal há mosteiros desta feição,
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Junto da dita igreja está uma tôrre mui grande e formosa, assim de altura como de
bem lavrada de parede e largueza, já se vai danificando e porém bem parece que
foi cousa real, tôda cantaria bem lavrada, outro tal edifício não havemos visto.
Esta tôrre está cercada de casas que bem dizem com ela, assim de boas paredes
como terrados por cima, como aposentamentos de grande senhor. Diziam ser estes
edifícios da Rainha Candácia e, porque, mui perto daqui, está sua casa, onde se
ela fêz cristã, seria isto verdade. ÇÊste lugar, igreja e terra estão assentados entre
estes picos, em mui formosos campos e todos regadios por levadas das águas que
descem do mais alto dos picos, feitas artificialmente de cantaria. As sementeiras
que aqui regam são trigos, cevadas, favas, grãos, ervilhas, alhos, cebolas, arruda
das casas, muita mostarda, nas levadas das águas muitas e boas rabaças e agriões.
Há neste lugar muitos clérigos e bem vestidos, pareciam homens de bem e nos
disseram que no princípio da cristandade nesta terra fizeram sete igrejas e que esta
era uma delas e bem parece que o será porque a cristandade se começou daqui
mui perto que é no lugar de Aquaxumo (').
CAPITULO XXXVI. - Como partimos de Abafazem
e fomos ao lugar que se chama Casas de Sáo Miguel.
Partimos dêste lugar assim como vínhamos e a gente da terra que nos levava o
fato (chama-se êste levamento elfa) e fomos dormir a outro lugar que se chama
Sâo Mi() Axum, cidade santa da Etiópia.
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guel. Neste lugar em achegando não nos deram pousada, dizendo que o lugar era
privilegiado e pelas chuvas nos fomos ao circuito da igreja e no primeiro circuito
que serve de adro metemos nossas mulas, porque tinha muita erva, pelos invernos

que eram. Nesta terra não se costuma dar de comer mais de uma vez ao dia e esta
na noite. Isto se costuma em todos os reinos do Preste João e seus senhorios e
chegando assim como nos não deram pousadas, assim nos não deram de comer
segundo seu costume, nós tínhamos fome e disse-me nosso feitor: Padre
comamos. Eu lhe respondi: - E que comeremos? E disse-me êle: - Eu trago duas
galinhas cozidas, comamo-las. O nosso escrivão e eu nos espantámos muito,
comer carne sem pão e porém todavia o acompanhámos.
Depois desta comida muitas vezes comíamos carne sem pão e pão sem carne e
pão sem sal, porque se não costuma na terra, e pão molhado na água e na pimenta,
assim que nos esqueceu o primeiro espanto.
Por noite nos mandaram o comer e dormindo nós no circuito da dita igreja, por
mais limpeza nos chegávamos onde se dava ou dá a comunhão; estando assim
com lume, começaram a bulir pombas, tanto que as ouvimos, acudimos às portas,
que o mais era tapado, não nos escapou nenhuma, nem pombinhos pequenos que
achámos por buracas e enchemos um saco. Depois tornámos a pousar neste lugar
e fomos recebidos não estimando privilégios por não matarmos as pombas da
igreja de que já estava povoada.
A diferença que tem a gente desta terra,. à do Barnagais, é em seus vestidos e
trajos, os homens trazem cingidas umas fraldinhas delas de pano, delas de couro
curtido, como de safões, assim franzidas como as de mulheres da nossa terra e seu
comprimento não será de dois palmos e indo em pé parece que lhas arredondaram
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até que cobrisse sua vergonha, abaixando-se ou assentando-se, ou fazendo vento
aparece. As mulheres casadas trazem mui pouca cobertura, e menos vergonha as
solteiras que não têm maridos ou amigos. As contas que as outras trazem ao
pescoço, estas trazem-nas cingidas derredor da carne e grande soma de timaquetes
sôbre sua natureza, e, quem pode haver cascavel ou pequena campainha ali a traz
e algumas destas (não casadas) trazem pele de carneiro ao pescoço que cobre uma
ilharga e mais não, porque a trazem solta, sòmente um pé e uma mão do carneiro
atado e lançado ao pescoço.
O caminho que se faz nesta terra do Preste, tanto que do mar Roxo chegamos ou
que vêm de Egipto a Suaquém, logo é pôr costas no Norte e caminhar ao Sul até
que cheguem às portas de Badabaje, e isto é porque dali algumas horas tomam
para alguma parte, outras para outra demandando onde será a côrte caminho
direito, ou a Levante ou a Poente segundo a terra onde o Preste anda. Nestes
portos se apartam os reinos de Amara e Xoa e porque nós andivemos (1) nestas
terras seis anos ora a uma parte, ora a outra, às vezes saindo fora do caminho e
depois tornando a êle por nos parecer que era assim melhor ordenado.
CAPITULO XXXVII. - Que fala do lugar de Aquaxumo e do ouro que a Rainha
Sabá levou a Salomão para o Templo e de um filho que houve de Salomão.
Dêstes picos onde ainda andávamos para a parte de Poente ficam maravilhosas
terras e senhorios mui grandes; entre os quais; é um mui bom lugar que se chama
(1) Andámos.
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Aquaxumo e é ,do lugar de São Miguel dois dias de caminho, sempre por entre
estes picos, e estivemos em êle por mandado do Preste João oito meses. Éste lugar
foi a cidade, câmara e estância (segundo dizem) da Rainha Sabá que levou os
camelos carregados de ouro a Salomão quando fazia o templo em Jerusalém. Está
em êste lugar uma mui nobre igreja na qual achámos uma mui grande crónica
escrita em língua da terra e dizia no princípio dela, como fôra escrita
primeiramente em hebraico e depois tirado em grego e de grego em caldeu, de
caldeu em língua abexim em que está e começa assim: «Como ouvindo dizer a
Rainha Sabá as grandes obras e ricas que Salomão tinha principiadas em
Jerusalém, determinou de as ir ver e carregou certos camelos -de ouro para dar às
obras e chegando perto da cidade, estando para passar um lago que passava por
uns pontões, ela descavalgou e adorou os paus e disse: - Não queira Deus que os
meus pés toquem os madeiros em que há-de pender o Salvador do mundo e
rodeou o lago e foi ver Salomão e fêz com êle que tirasse dali aquêles paus e veio
às obras e ofereceu seus dons e disse:- Estas obras não são tais como me disseram
de riqueza e formosura, porque sua formosura e riqueza não têm par e assim é
maior do que me disseram, tanto que línguas de homens o não podem dizer sua
nobreza e riqueza e muito me pesa do pequeno dom que trouxe, eu tornarei às
minhas terras e senhorios e mandarei tanto, quanto abunde às obras, de ouro e pau
prêto para marchetar».
Estando em Jerusalém houve Salomão parte com ela e emprenhou dum filho (') e
esteve em Jerusalém até que pariu e depois que pôde caminhar deixou o filho e
foi-se
(1) Menileque.
às suas terras e de lá mandou muito ouro e pau prêto para marchetar as obras. E
cresceu seu filho até idade de dezassete anos, e, entre outros muitos filhos que
tinha Salomão, êste era tão soberbo que soberbava (1) o povo de Israel e tôda a
terra de Judeia. E o povo se veio a Salomão e lhe disseram: - Nós não podemos
manter tantos reis quantos tu tens, que todos teus filhos são reis. especialmente
êste da Rainha Sabá, ela é maior senhora que tu, manda-o para sua mãi que nós o
não podemos manter. Salomão o mandou então mui honradamente, dando-lhe os oficiais que na casa dum rei pode haver (como em seu lugar direi) e mais lhe deu
em que descansasse no caminho à terra do Gazan que é na terra de Egipto e fêz
seu caminho até às terras de sua mãi onde foi grandíssimo senhor. Diz na crónica
que senhoreava de mar a mar e que no mar das Índias trazia sessenta naus. Fste
livro de crónica é muito grande, não tomei dela senão os princípios.
CAPITULO XXXVIII. - Como São Felipe declarou
uma profecia de Isaías ao capado da Raínha Candácia por onde ela e todo seu
reino se converteu e dos e difícios do lugar de Aquaxumo.
Em êste lugar de Aquaxumo foi a principal estância da Rainha Candácia que foi o
princípio da cristandade desta terra. Sua nascença (segundo dizem) foi daí meia
légua, em uma mui pequena aldeia, que ora é tôda de
(') Oprimia, vexava.
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ferreiros, da qual o princípio da cristandade foi êste. Segundo dizem em seus
livros, disse o anjo a São Felipe: Alevanta-te e vai contra o Meio-dia pela carreira
que vai de Jerusalém para Gaza a deserta.
São Felipe foi e achou um homem que era capado e era mordomo da Raínha
Candácia, senhora de Etiópia.
Da terra de Gaza, que Salomão dera a seu filho, êste era guarda de tôdas as
riquezas da Rainha e fôra a Jerusalém e tornara-se para sua casa e ia em cima dum
carro. Chegou a êle São Felipe e ouviu-lhe cantar uma profecia de Isaias e
preguntou-lhe como entendia o que cantava. Respondeu que o não sabia se
outrem o não ensinava. São Felipe subiu no carro e foi-lhe declarando aquela
profecia e converteu-lhe e baptizou e informou na Fé. Logo o Espírito arrebatou
São Felipe e acabado ficou informado e dizem que aqui foi cumprida a profecia
que disse David: Etiópia alçará e adiantará suas mãos a Deus. Assim dizem êles
que foram os primeiros cristãos do mundo.
O capado se partiu logo mui alegre, caminho da Etiópia a casa de sua senhora e
converteu a ela e a tôda sua casa e os baptizou pelo que lhe contou e fêz a Rainha
baptizar todo seu reino de Buno. Este Buno está dêste lugar de Aquaxumo contra
Levante no reino do Barnagais e são ora dois senhorios. Neste lugar de
Aquaxumo, onde se fêz cristã, fêz mui nobre igreja, a primeira que houve em
Etiópia, chama-se Santa Maria de Sion. Dizem que se chama assim porque de
Sion lhe veio a pedra de ara. Êles nesta terra (segundo dizemý têm por costume de
chamar às igrejas sempre pela pedra de ara, porque nela é escrito o nome do
orago. Esta pedra que têm nesta igreja, dizem que os Apóstolos lha mandaram do
monte Sion.
Esta igreja é mui grande, tem cinco naves de boa
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largueza e mui grande, comprida, abobadada por cima e cerradas tôdas as
abóbadas, pelo céu e ilhargas tôdas pintadas. Para baixo no andar da igreja, bem
lavradas de gentil cantaria, tem sete capelas tôdas as costas ao Levante com seus
altares bem concertados.
Tem côro à nossa guisa senão que é baixo e chegam com a cabeça à abóbada. E o
côro também é sôbre abóbada e não se servem dele. Tem esta igreja mui grande
cêrco e todo ladrilhado de grandes lágeas como campas e esta é de mui grande
muro e não coberto como as outras igrejas, senão desabafada. Esta igreja a grande
cêrca ainda é cercada de outra maior cêrca como cêrca de grande vila ou cidade,
e, dentro, nesta cêrca formosa casaria de casas térreas, e tôdas lançam suas águas
por fortes figuras de leões e cãis de pedra. Dentro nesta grande cerca estão dois
paços, um para a mão direita e outro para a esquerda, que são de dois reitores da
igreja e as outras casas são de cónegos e de frades. Dentro da grande cêrca, à
porta mais chegada à igreja, está um grande pardieiro feito em quadra, que em
outro tempo foi casa e tem para cada canto um grande padrão, quadrados e
lavrados. Chama-se esta casa ambaçabete, que quere dizer casa de leões. Dizem
que nesta casa estavam os leões presos, como ainda andam sempre caminhando e
estão diante do Preste João quatro leões presos. Diante da porta da grande cêrca,
está um grande patim e em êle uma grande árvore que chamam figueira de faraó e

para um cabo e outro dela estão mui frescos poiais de cantaria mui bem lavrada e
assentada sòmente. Onde chega perto o pé da figueira estão danados (') das raizes
que os erguem. Estão em cima dêstes poiais doze cadeiras de pedra, tão bem feitas
de pedra
(') Danificados.
como se fôssem de pau, com seus assentos e estâncias dos pés. Não são feitas em
penedo, senão cada uma de sua pedra e peça. Dizem estas ser dos doze juizes que
hoje em dia servem na côrte do Preste João. Fora desta cêrca há mui grande
povoação de mui boas casas o que não há em tôda Etiópia, muitos bons poços de
água de cantaria lavrada e assim nas demais das casas as ditas figuras antigas de
leões e cãis e aves, tudo bem feito em pedra. Nas costas -desta grande igreja, está
um tanque mui formoso de cantaria e sôbre esta cantaria estão outras tantas e tais
cadeiras de pedra como no circuito da igreja.
£ste lugar está assentado sôbre a cabeça de um formnoso campo e quási entre dois
cabeços e o demais desta campina é quási tôda cheia dêstes velhos edifícios e por
êles muitas destas cadeiras e altos padrões com letreiros.
No cimo dêste lugar estão muitas pedras erguidas e outras sem terra e muito
grandes e formosas e de formosos lavores lavradas, entre as quais está uma
erguida sôbre outra, lavrada como pedra de altar, senão que é em grande
grandeza, e é em ela metida como encastoada. Esta pedra erguida é de comprido
de sessenta e quatro côvados e de largo seis, em as ilhargas têm três, muito direita
e muito bem lavrada tôda feita em crastas de baixo até uma cabeça que faz como
lua meada ('), e a parte que esta meia lua tem para o Meio-dia. Aparecem em ela
cinco cravos que mais se não enxergam por terem ferrugem e assim estão como
quinas em compasso. E para que não digam como se podia tão alta pedra -medir,
já disse como era tôda em crastas, até o pé da meia lua.
E estas são de um compasso e aqueles que podíamos chegar medíamos e para
estas lançávamos conta às outras
(1) Meia lua.
e achámos sessenta côvados e à meia lua dávamos quatro, pôsto que ela fôsse de
mais, assim fazem sessenta e quatro. Esta pedra assim comprida, na parte do
Meio-dia, e, para onde estão os pregos na meia lua, altura de um homem, tem
feição de um portal na mesma pedra lavrado com ferrolho e fechadura como que
está fechada com pedra em que está assentada, tem um côvado de grossura e é
muito bem lavrada. Está assentada sôbre outras pedras grandes e cercada doutras
pedras miúdas, não pode homem saber quanto entra pela outra pedra ou se chega
ao chão. São outras pedras erguidas sôbre terra e mui bem lavradas que delas
serão bem de quarenta côvados e outras de trinta, e há destas mais de trinta pedras
e não têm lavores e as demais têm letreiros grandes que não sabem ler os da terra,
nem nós os podemos ler e, segundo parecem, devem estas letras ser hebraicas.
Duas pedras destas há mui grandes e formosas de lavores, de grandes crastas e
laçarias de bons compassos, as quais jazem inteiras e uma delas está quebrada em
três pedaços e cada uma delas passa de oitenta côvados e tem dez de largo, junto

delas estão pedras em que haviam de ser ou foram engastoadas, furadas e mui
bem lavradas.
CAPITULO XXXIX. Dos edificios que estão derredor de Aquaxumo e
como nêle se acha ouro e 'da
igreja do mesmo lugar.
Sôbre êste lugar em um cabeço que divisa para muitas terras e longe, que será do
lugar uma milha, seja têrço de légua, estão duas casas debaixo da terra, nas quais
homem não entra sem candeia. Estas casas não são
de abóbada, senão de mui formosa cantaria direita, assim paredes, como por cima.
Os cantos em vão afora, o que metem na parede é de doze côvados e tão juntos
uns dos outros -que parece tudo uma pedra. Uma destas casas é muito repartida
em câmaras e celeiros, em os portais furos das trancas e das couceiras das portas,
em uma destas câmaras estão duas arcas mui grandes cada uma de quatro côvados
em comprido e um e meio de largo e outro tanto de altura em vão e por cima para
a parte de dentro, cavadas na borda, como que tinham por cima coberturas de
pedras assim como são as mesmas arcas (dizem que eram as caixas dos tesouros
da Rainha Sabá). Há outra casa que é mais larga e não tem mais que casa dianteira
e uma câmara. Da porta de uma à porta da outra será um jôgo de mancal (1) e por
cima é campo.
Na nossa companhia andavam homens genoveses e catalãis que foram cativos de
turcos e afirmavam e juravam que viram a Tróia e o celeiro de José no reino de
Egipto e que seus edifícios foram grandes, mas que os dêste lugar foram e são
maiores em grande maneira. E a nós nos parecia que nos mandara aqui o Preste
João por vermos estes edifícios e nós folgáramos de os ver por serem como são
muito maiores do que escrevo. Neste lugar e suas campinas que tôdas em seu
tempo são semeadas de tôda semente, quando vêm trovoadas no cabo deles, não
ficam no lugar mulheres, nem homens, moços, nem meninos que de idade sejam,
que não saiam a buscar ouro pelas lavouras, que dizem que as chuvas o
descobrem e dizem que acham muito, assim andam por tôdas as ruas buscando as
correntes das águas e esgravatando com paus. Vendo eu isto e ouvindo dizer
como
(1) Pau a pino a que se atira a malha no jôgo.
achavam tanto ouro, assim no lugar como nas lavouras, determinei fazer uma
tábua assim como as eu vira em Portugal, em Foz de Arouca e na Ponte de
Mucela. E feita me meti a lavar terra e lancei duas tábuas e não achei ouro
nenhum, nem sei se o não sabia lavar, ou se o não ýconhecia, ou se o não havia aí;
a fama era que havia muito.
A igreja de Aquaxumo assim como dizem que é a mais antiga, assim a hão pela
mais honrada de tôda Etiópia e se fazem nela bem os ofícios. Há nesta igreja
cento e cinqüenta cónegos e outros tantos frades. Tem duas cabeças, uma se
chama nebrete dos cónegos, que quere dizer, mestre de ensinar e outra, nebrete
dos frades. Estas duas cabeças pousam nos paços que estão dentro da grande cêrca
e o circuito da igreja e o nebrete dos cónegos pousa à mão direita, êste é o maior e
mais honrado. Êste faz justiça dos cónegos e dos leigos de tôda a terra. E o

nebrete dos frades, sòmente ouve e rege aos frades e ambos se servem de atabales
(') e trombetas. Têm mui grandes rendas e além de suas rendas, têm cada dia uma
colação a que êles chamam mabar de pão e vinho da terra, em se acabando a
missa. E os frades têm isto sôbre si e os cónegos também e é tal êste mabar que
poucas vezes comem os frades outro comer senão aquêle. E têm isto todos os dias,
senão sexta-feira de Endoenças, porque em tal dia, nenhum come, nem bebe. Os
cónegos não fazem seu mabar dentro no circuito da igreja e poucas vezes estão lá,
senão às horas, nem o nebrete nos seus paços, senão alguma hora de ventura
quando vai ouvir partes, isto porque êles são casados e estão com suas mulheres e
filhos em suas casas mui boas que têm fora. E neste cir(') Espécie de tambor.
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cuito da igreja não entram mulheres, nem gente leiga, não entram os leigos e as
mulheres a receber sua comunhão.
E por causa de serem casados e as mulheres não entrarem neste circuito, fazem
seu mabar fora, por elas e filhos gozarem dele.
CAPITULO XL. - Como junto do lugar de Aquaxumo estão duas igrejas em dois
picos, onde jazem corpos de dois santos.
Não muito longe dêste lugar estão dois cabeços, um de um cabo e outro doutro,
um para Levante e outro para Poente. Em o que está para Poente, é um bom
pedaço de subida e em cima será bem meia légua de campina mui graciosa, tem
mui bons lugares e muitas vinhas de latadas. Neste cabeço para o lugar de
Aquaxumo, na vista dele, está um mui formoso edifício, de uma tôrre com mui
formosa cantaria e é muita desta tôrre derrocada, e da cantaria dela é feita uma
igreja de São Miguel, onde vem muita gente do lugar de Aquaxumo tomar a
comunhão aos sábados e domingos, por sua devoção. No cabeço que está contra
Levante no pico dele, está outra igreja que se chama Aba Licanos, o qual santo jaz
aí e dizem que êste era confessor da Rainha Candácia.
Esta igreja é como anexa da grande de Aquaxumo e serve-se pelos cónegos dela.
Esta casa e igreja de Aba Licanos, é entre êles de muita devoção, também vêm a
ela muita gente do lugar ouvir os ofícios e tomar a comunhão e assim tem esta igreja ao pé do cabeço um grande lugar que é sua freguesia.
Mais avante desta igreja será têrço de légua, está um pico delgado pelo pé que
parece que se vai ao céu, sobe-se a êle por trezentos degraus. Andando derredor
no alto dele, está uma mui galante e devota igreja pequena que não tem mais que
o pequeno corpo da igTeja e derredor um circuito de parede de cantaria mui
lavrada e tão alto que dá pelos peitos a um homem e hão mêdo os homens de
olhar para baixo. Não é mais de largueza do peitoril ao corpo da igreja que quanto
três homens juntos puderem andar por mãos. Não tem mais crasta, nem circuito,
nem por onde se lhe possa fazer.
Chama-se esta igreja: Aba Pantaleão e jaz aí o seu corpo. Esta igreja é de grande
renda, tem cinqüenta cónegos ou debeterás segundo seus nomes e tem nebrete
como os de Aquaxumo. E assim como a igreja de Aquaxumo foi o princípio da
cristandade em Etiópia, assim esta é cercada de sepulturas de cantos, como Braga,
em Portugal.

CAPITULO XLI. - Das terras e senhorios que estão
para Poente e Norte de Aquaxumo, onde há um mosteiro que se chama Aleluia e
outros dois mosteiros
para Levante.
Do lugar de Aquaxumo para Poente que é contra Nilo, há mui grandes terras e
senhorios, segundo dizem e para esta terra e parte é a terra de Sabaim, onde a
Raínha Sabá tinha seu nome e título e onde há o pau prêto
que ela mandou a Salomão, para marchetar o Templo. E há dêste lugar de
Aquaxumo até o princípio da terra de Sabaim dois dias de caminho. Esta senhoria
é agora sujeita ao reino do Tigremahom e é senhor e capitão dela um cunhado do
Preste João e dizem ser boa e grande senhoria. E para a parte do Norte fica outra
senhoria que se chama Torate, terra de serras e montanhas, é espaço de quatro
léguas para estas serranias e senhorio de Torate. Está em uma alta serra e grossa e
pelo pé em cima é chá, espaço de meia légua e de grandes árvores, um mosteiro
de grandes rendas (segundo dizem) e de muitos frades, chama-se Aleluia. E dizem
que levou êste nome porque no princípio da cristandade, nesta terra, quando se fêz
Santa Maria de Sion em Aquaxumo, logo se fêz êste mosteiro. Dizem não
saberem então o que tinham de rezar, nem cantar e que havia aí um padre devoto
que vigiava e encomendava-se a Deus de noite e afirmou êste devoto ouvir cantar
aos anjos no Céu e que cantavam Aleluia e que dali ficou, nesta terra, tôdas as
missas se começarem em Aleluia e assim êste mosteiro por nome se chama
Aleluia. E se naquele tempo aquêle frade foi bom e devoto, têm agora, os que aí
estão, fama de grandes ladrões.
O cabeço e serra onde está êste mosteiro, todo é cercado de ribeiras sêcas que não
têm água senão com trovoadas, espaço de duas ou três léguas.
Em a outra serra na senhoria mesma de Torate, está outro grande mosteiro e
porém não tão grande como o de Aleluia, e dizem ser de bons frades, ainda dizem,
que querem mal a estes, por terem má fama.
Tornando a nosso caminho, três léguas do lugar de Aquaxumo, está outro
mosteiro em outro cabeço, êste se chama São João.
Mais avante, espaço de duas léguas, está outro mos97
teiro que se chama Aba Garima. Dizem que êste Aba Garima que foi Rei da
Grécia e que deixou seu reino e se veio fazer penitência e que ali onde acabou sua
vida santamente. Está detrás da ousia dele, uma cova bem conveniente para fazer
penitência e dizem que ali morava. Êste Rei 'dizem que faz muitos milagres, nós
fomos aí no dia de sua festa e seriam aí mais de três mil aleijados, cegos e gafos.
Está êste mosteiro entre três picos quási na ladeira de um deles e parece que quere
cair à cova onde dizem que fêz penitência. Descem a ela por escada e tiram dela
terra como saibro ou pedra mole e levam-na e deitam-na ao colo dos doentes em
paninhos; dizem alguns receber saúde. Preguntei pela renda dêste mosteiro,
disseram-me os frades que tinham de renda dezasseis cavalos e mais outras muitas
comedorias. É mosteiro pequeno e de poucos frades e pouca renda e, ao pé dele,
semeiam muitos alhos e há entre os picos grandes lavouras, tem muitas infindas

vinhas de latadas e mui boas, fazem delas muita passa, vêm em mui bom tempo
que começam em Janeiro e acabam em Março.
CAPITULO XLII. - Como partimos da igreja e Casas
de São Miguel e fomos a Bacinete e daí a Maluche e
dos mosteiros que estão junto dele.
Partimos da igreja de São Miguel com a gente da terra que nos levava o fato e
fomos dormir a um lugar que se chama Angueba, a um betenegus, que quere dizer
casas dei-Rei, como atrás por vezes disse. E já em outros lugares pousámos em
semelhantes casas como estas e não se servem delas, senão os senhores da terra
que têm as
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vezes e lugar do Preste. Acatam tanto a estas casas que suas portas sempre estão
abertas e ninguém toca nelas, nem entra dentro, senão quando aí está o senhor e
quando se vai, nenhuma cousa fica dentro, senão as portas abertas e leitos de
dormir feitos iguais, e lugar de fazer o fogo. E dêste lugar partimos nós e nosso
fato e andaríamos três ou quatro léguas e fomos dormir sôbre um alto cabeço e
sôbre uma grande ribeira que se chama Abacinete e assim se chama a terra e
senhorio. Diziam ser aquela senhoria da avó do Preste João. E, sendo nós lá, lhe
foi tomada, por fazer má companhia à terra. E jaz esta senhoria no reino de
Tigremahom e é terra muito povoada por tôdas as partes e viçosa, de montanhas e
de ribeiras e todos os lugares estão nos altos e fora de caminhos e isto fazem por
causa dos caminhantes, que por fôrça lhes tomam quanto têm.
Os que nos levavam o fato fizeram grande cêrca de matos de espinhos para nós e
para as mulas, a qual era para nos defendermos das alimárias bravas e, porém, não
ouvimos, nem sentimos de noite nada. Partimos daqui e fomos dormir a um lugar
que se chama Maluche, que, pode ser onde -dormimos duas léguas. Êste lugar
estava cercado de mui formosas lavouras, de trigos e cevadas e milhos, os mais
juntos e melhores que ainda vimos.
Junto dêste lugar está uma serra mui alta e não larga pelo pé, porque tanto será de
largo em cima, como em baixo, porque tôda é talhada como muro, de fraga
direita, tôda calva, sem nenhuma erva, nem verdura, de nenhuma cousa. Faz como
três partimentos, os dois dos cabos são agudos e o do meio chão. Em um dos
agudos, seja, subindo do pé para cima está um mosteiro, casa de Nossa Senhora,
que se chama Aba Mata; dizem serem frades de. boa vida. A ordem tôda é uma,
em todos os senhorios do Preste João. É tôda Santo Antão do Ermo
e desta sai outra ordem, a que êles chamam: Estefarruz.
-Estes têm êles por maus e dizem que queimam muitos, por haver entre êles
heresias, assim 'como não adorarem a cruz. Estes são os que fazem as cruzes que
todo o clérigo e frade traz na mão e leigos ao pescoço e sua opinião é que não
temos mais de uma cruz de adorar e que é aquela em que Jesus Cristo padeceu e
que as cruzes que êles fazem e fazem outros homens não são de adorar porque são
obras feitas por mãos dos homens e outras heresias que dizem, têm e fazem.

Em a vista dêste mosteiro onde êle aparece, parece ser légua, eu quisera lá ir,
disseram-me que não fôsse que era um dia de caminho e que não podiam ir lá
senão asindo-se com as mãos e doutra maneira que não podiam ir.
No cabeço do meio, que é como mesa, está outra casa de Nossa Senhora que
dizem fazer-se nela grande romagem.
Em o outro pico está uma casa de Santa Cruz, é mais espaço de légua e meia, até
duas.
Em outro cabeço, que é assim talhado como é de Aba Mata, está outro mosteiro
que se chama São João, não há em cima dêste cabeço mais que o mosteiro e casas
de frades sem nenhuma verdura segundo parece debaixo e se mostra, porque os
oficiais dele moram ao pé do cabeço em terras viçosas e daí mandam o necessário
aos que estão no mosteiro e já nesta terra se faz gram diferença das terras atrás.
Nas terras e reino de Barnagais e entrada desta de Tigremahom há muitos
pedintes e aleijados e cegos e pobres, nesta não há tantos. Os homens trazem
trajos diferençados e assim as mulheres que são casadas ou estão com homens já
trazem derredor de si uns panos pretos de lã 'com grandes cadilhos do mesmo
pano e não trazem
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diademas nas cabeças como as de Barnagais. As moças andam de mal em pior,
são mulheres de vinte ou vinte e cinco anos, e trazem as mamas até à cinta e
descoberto seu corpo galante cheio de continhas por cima dele. E algumas muito
grandes de corpo e de idade trazem pele de carneiro pendurada pelo ombro, sem
cobrir mais que uma ilharga. Casam-se nas partes de Portugal e Espanha por
amores e por verem bons rostos e as cousas de dentro lhes são escondidas, nesta
terra bem podem casar por verem tudo certo.
CAPITULO XLIII. - Das alimárias que há na terra
e como tornámos atrás onde estava o Embaixador.
Há nesta terra tigres e outras alimárias que, dentro nos lugares que são cerrados de
noite, matam as vacas, mulas -e asnos, o que não faziam atrás no reino do
Barnagais.
Partimos dêste lugar a 6 de Agôsto de 152o anos, tornámos atrás, onde nos ficava
o Embaixador que estava aposentado por mandado do Tigremahom e bem a seu
prazer com todos os portugueses que com êle partiram de Temei, terra do reino do
Barnagais. No dito lugar era aposentado um senhor grande, por mandado do
Tigremahom, para que guardasse e olhasse pelo Embaixador e assim estavam
aposentados outros fidalgos por lugares à vista dêste e outros muitos que
acompanhavam o Tigremahom. Êle estava aposentado em um betenegus e estava
o Embaixador dêste lugar espaço de uma légua.
Neste dia que chegámos mandou Tigremahom chamar o Embaixador e logo foi e
todos os portugueses fomos com êle.
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Chegando nós ao betenegus onde êle pousava, disseram-nos -que era na igreja, êle
e sua mulher, a tomar a comunhão, e isto era uma hora ante o sol pôsto, que são as
horas de se dizer missa nos dias do jejum. Fomos caminho da igreja e topámos no

caminho com êle e vinham cada um em sua mula em mui bom aparato, como
grandes senhores que são, e assim vinham acompanhados de muitos e grandes
senhores.
£ste Tigremahom é um velho bem apessoado e reverendo; sua mulher vinha tôda
coberta de panos azuis de algodão, não lhe vimos seu rosto, nem corpo, porque
tudo era coberto. Tanto que a êle chegámos me pediu uma cruz que eu levava na
mão e a beijou e mandou dar a sua mulher que a beijasse, ela a beijou por cima do
pano e recebeu-nos com grande gasalhado.
Traz êste Tigremahom mui grande casa, assim de homens como de mulheres e
grande aparato em grande maneira, maior que o Barnagais. E contaram-nos, o
Embaixador e os que com êle eram, que era gram honra e gasalhado o que tinham
recebido do Tigremahom, assin em favor, como nos mantimentos.
Êste Tigremahom há pouco que tem esta senhoria e ainda não acabou de correr
tôdas suas terras que debaixo de seu mandado e senhorio são, assim os intitulados
em reis, como os outros que são debaixo deles. O Preste João os tira e põe quando
êle quere por causa ou sem causa e, por isto, não há aí menencoria (1) e se há aí é
secreta, porque por estes tempos que estivemos nesta terra, vi grandes senhores
tirados de seus senhorios e outros em êles postos, e os vi juntos e pareciam serem
amigos (Deus sabe seus corações). E êles nesta terra qualquer cousa que
(1) Melancolia.
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lhes acontece de bonança ou perda, tudo dizem que Deus o faz.
Estes grandes senhores que são como reis, todos são tributários ao Preste João, em
cavalos, os dêste reino, e o do Barnagais é em brocados e sêdas e alguns panos de
algodão. E os daqui avante (segundo dizem) são tributários em ouro, sêda, mulas
e vacas e bois de arado e outras cousas que há na côrte. Os senhores que debaixo
dêstes estão, ainda que tenham as senhorias da mão do Preste João, pagam o
tributo a estes e de tudo dão conta com entrega ao Preste. As terras são tão
povoadas que as rendas não podem deixar de serem grandes e estes ainda que
recebem suas rendas, comem à custa do povo e pobre gente.
CAPITULO XLIV. - Como estando Tigremahom de
caminho, o Embaixador lhe pediu despacho e lhe mandou certas peças e lhe deu
aviamento e fomos a
um mosteiro onde os frades davam graças a Deus.
Estando Tigremahom de caminho para outras terras, fomo-nos despedir dele,
pedindo-lhe que nos mandasse dar bom aviamento para nosso caminho, e
respondeu-nos a isto dizendo que a fazenda que levávamos para o Preste João,
que êle a mandaria levar e a nossa fazenda que eram nossos vestidos e pimenta e
panos para nosso mantimento, que a mandássemos nós levar e com isto nos
despediu e partiu seu caminho e nós para onde estávamos aposentados.
Vendo como não podíamos caminhar com tanto fato, acordámos mandar outra vez
ao Tigremahom e foram
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Jorge de Abreu e Mestre João e levaram-lhe certas peças, seja, um punhal rico e
uma espada guarnecida de baínha de veludo e cabos dourados. Veio recado que
nos levassem todo nosso fato, e nos dessem de comer em tôdas suas terras, pão,
vinho e carnes. Tanto que chegou êste recado neste dia, nos partimos, que eram 9
de Agôsto.
Fomos dormir a umas pequenas aldeias, cercadas como as de atrás, com mêdo dos
tigres. Na noite que aí dormimos, sendo duas horas de noite, pouco mais ou
menos, saindo dois homens da terra, fora de um curral, saltaram os tigres com êles
e feriram um deles em uma perna; valeu-lhe Deus e nós que acudimos, porque
certo o matavam segundo são alimárias mui pestíferas.
Nesta terra há aldeias de mouros e apartadas dos mesmos cristãos, dizem serem
muito tributários aos senhores da terra, em ouro, em panos de sêda; não servem
nas sementeiras gerais, como os cristãos; não têm mesquitas, porque lhas não
deixam fazer, nem ter.
Tôdas estas terras são de mui grandes pastos, como as detrás e não menos
lavradias e serranias (não mui altas) mas como quási campinas.
Dêstes pequenos lugares fomos dormir, espaço de quatro léguas, em outro
pequeno lugar. Um pouco atrás vimos, à mão esquerda, em uma alta serra, muita
erva verde e arvoredos, em que está outro mosteiro de São João, como o de atrás,
dizem ser mosteiro de muita renda e frades. Junto do lugar, onde pousámos está
uma igreja de São Jorge, casa mui bem ordenada, quási de feição das nossas,
pequena e abobadada e mui bem pintada de suas pinturas, seja apóstolos,
patriarcas, profetas: Elias. Enoque. Servem em ela dez clérigos e frades.
Até aqui não achámos igreja, regida por clérigos, em que não houvesse frades e
nos mosteiros clérigo nenhum.
Em a verdade, os frades andam mais honestos em seus
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hábitos e os clérigos andam como leigos, senão são mais honestos. Nas feiras
clérigos e frades, todos são uns e êles são os marchantes.
Através desta igreja de São Jorge, contra Levante, ao pé duma serra, que será
desta igreja uma légua, está um. mosteiro em uma ribeira o qual se chama
Paracleto, que, entre nós, quere dizer Espírito Santo. Haverá nêle vinte ou vinte e
cinco frades. A casa é mui devota e assim o parecem os frades. Quando nos lá
viram, deram muitas graças a Deus por verem cristãos doutra terra e língua que
nunca viram. Mostraram-nos tôdas suas cousas.
A casa do mosteiro é abobadada e pequena e bem pintada, suas crastas e as celas
mui bem ordenadas, melhor do que ainda vimos. Nesta terra suas hortas têm mui
bem feitas e de muitas couves, alhos, cebolas e outras nações de suas hortaliças;
muitos limões, limas e cidras, muitos pêssegos, uvas, figos, nozes naturais e figos
da índia e muitos altos aciprestes e outras muitas árvores de fruto e outras
semilhas.
Depois de tudo visto matavam-se os frades porque era sábado e não podiam
colhêr cousa nenhuma para nos dar, dizendo que lhes perdoássemos, que nos
dariam do que tinham em casa. Então nos deram alhos sêcos e limões. Em cabo
de tudo nos levaram ao refeitório e aí nos deram de comer: couves cozidas do

outro dia, picadas como saladas, misturadas com alhos, sem nenhum outro adubo,
senão cozi-das com água e sal. Mais nos deram dois bôlos um de trigo e outro de
cevada e uma jarra de beberragem da terra, que chamam cana e é feito de milho;
tudo nos davam com boa vontade e nós assim o recebemos, dando graças a Deus
como êles.
Atrás dêste lugar onde pousámos espaço de duas léguas, em um lugar que se
chama Agró, onde tem Tigremahom um betenegus em que nós fomos muitas veio5
zes, está uma casa de Nossa Senhora feita em uma roca, talhada e lavrada a picão,
muito bem feita, de três naves, com seus esteios da mesma roca. A capela-mor e
sacristia e altar, tudo é da mesma roca e a porta principal com seus esteios, que de
peças não poderão melhor ser, não tem portas travessas, porque ambos lados são
de roca talhada ou roca brava, é cousa formosa e para folgar de ver e de ouvir nela
cantar o grande tom que faz.
Escusado é falar em sinos, porque todos são de pedra, atabaques e pandeiros, no
geral e especial.
CAPITULO XLV. - Como fomos ter ao lugar de Angtiguim e Abefete e como
nos veio visitar Balgadarobel e o serviço que trouxe e do sal que há na terra.
A 13 dias do mês de Agôsto partimos dêste lugar, onde tivemos o sábado e
domingo e fomos ter a um lugar que se chama de Anguguim. Está neste lugar uma
igreja bem feita e muito bem obrada, suas naves sôbre esteios de pedra mui
grossos e mui bem obrados. O orago desta igreja se chama Quiriços que, entre
nós, se chama Quirici ('). o lugar é mui bom, junto duma formosa ribeira e dizem
que tem êste lugar privilégio que não entre ninguém em êle a cavalo e de mula
sim. E daí fomos dormir a umas aldeias muito más e dormimos sem ceia e
apartados, porque não podíamos doutra guisa.
Noutro dia pela manhã nos partimos e fomos cedo a um lugar que se chama
Belete, onde está um betenegus.
(1) S. Ciríaco.
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Estando nós assim, veio um grande fidalgo que se chama Robel e sua senhoria se
chama Balgada e, assim, fica seu nome e senhoria Balgadarobel. Trazia muita
gente de cavalo e mulas e cavalos e mulas adestro, por estado, e tambores. Este
fidalgo é sujeito ao Tigremahom e mandou este fidalgo rogar ao Embaixador que
lhe fôsse falar fora do betenegus e aposentamento, porquanto não podia chegar
sem estar aí o Tigremahom, porque, como atrás é escrito, acatam muito a estes
betes que estão com as portas abertas e ninguém chega a êles, dizendo que está
defeso, sob pena de morte, entrar em nenhum betenegus sem estar aí o senhor que
rege a terra em nome do Preste João. E, chegando êste recado, o Embaixador lhe
mandou dizer -que êle vinha de cinco mil léguas, e, quem o quisesse ver, que
viesse à sua pousada, que êle não havia de ir fora. Em isto o fidalgo mandou uma
vaca e um grande cântaro de mel alvo como neve e rijo como pedra e mandou
dizer que em estrevimento do Embaixador, êle queria chegar ao betenegus e que
por razão de estrangeiros cristãos, êle seria escuso da pena. E chegando junto do

bete, foi a chuva tanta que lhe conveio entrar dentro e esteve falando com o
Embaixador e com todos nós outros em nossa vinda e da cristandade e de nossas
terras a êles não sabidas. E depois êle contou das guerras que êles tinham com
mouros que partiam suas terras de contra o mar e que nunca cessava de guerrear e
deu uma mui boa mula por uma espada e o Embaixador lhe deu um capacete.
Soubemos depois em côrte, por muitas vezes que lá vimos'êste fidalgo, que era
um grande homem de guerras e que nunca delas saía, assim como êles nos
disseram, e que era muito ditoso. Suas terras indo por nosso caminho ao Sul,
ficam a Levante contra o mar Roxo e em estrada que levámos chegam parte delas
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nhoria. Há em ela a melhor cousa que há em Etiópia, seja o sal (1), que em tôda a
terra corre por moeda, assim nos reinos e senhorios do Preste, como nos reinos
dos mouros e gentios, até dizerem que vai para Manicongo. Êste sal é de pedra
tirado em serra (segundo dizem) e vem de feição de adôbes (2). Tem de comprido
cada pedra palmo e meio e do meio quatro dedos, de través três dedos, assim vão
carregadas nas bêstas como lenha curta.
Neste lugar onde se colhe êste sal dizem que valem cento e vinte, cento e trinta
pedras o drame e o drame (como já disse) vale trezentos reais segundo nosso
estimar. E logo em uma feira que está em nossa estrada, cujo lugar se chama
Corcora, que será uma jornada, onde se o sal tira, já vale menos cinco, seis pedras
e assim vai diminuindo de feira em feira. Quando chega em côrte vale seis, sete
pedras o drame. Eu as vi já cinco o drame quando é inverno. 1 o sal muito barato
onde se tira e muito caro na côrte, porque não corre caminho.
Dizem que entrando em Damute, acham por três, quatro pedras um bom escravo.
Entrando por essas terras de escravos, dizem que acham escravo por pedra e,
quási por ela, a pêso de ouro.
Achamos por êste caminho trezentas, quatrocentas bêstas, em manadas,
carregadas de sal e desta maneira outras vazias a vir buscar sal. Estas dizem que
são dos grandes senhores que todos mandam fazer um caminho cada ano para o
gasto da côrte. E outras recovas (3) acha homem de vinte, trinta bêstas (estas são
como de almocreves), em outras partes, acha homem os homens carregados
() Sal-gema.
(2) Tijolos de barro.
(8) Récuas.
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de sal que levam para suas pessoas, outros para ganharem de feira em feira, assim
que vale e corre como moeda e quem o leva acha tudo o que há mister.
CAPITULO XLVI. - Como partimos e o fato diante
e como o Capitão do Tigremabom que nos levava foi espancado por um frade que
vinha em nossa busca.
Partimos dêste betenegus a uns bem cives (') lugares em uma serra que se chama
Benacel. E no outro dia partimos e ia nosso fato diante e achámo-lo aposentado na
metade de um campo, de muita água. Quando chegámos, pesou-nos de ver assim

nossa fazenda, estando assim fora de nós, chegaram quatro ou cinco de mulas e
dez ou doze homens de pé com êles, entre os quais vinha um frade (2) e, tanto que
êste frade chegou, tomou logo pelo cabeção ao Capitão que nos fazia levar o fato
e deu-lhe de pancadas, vendo nós isto corremos todos a acudir e saber por que
causa fazia aquilo. Vendo o Embaixador o Capitão ensangüentado levou o frade
pelos peitos e quisera-lhe dar e se lhe deu não sei. Eu e todos os que com êle
chegavam levavam suas armas prestes e quási nos peitos do frade e valeu-lhe falar
um pouco italiano, porque ia aí Jorge de Abreu que algum tanto o entendeu, e, se
isto não fôra e eu que lhe vi capêlo e disse que era frade, êle não passara bem.
(1) Acolhedores.
(2) O licacanate Zagazabo, futuro embaixador do imperador abexim junto do rei
de Portugal.
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Isto pacificado, disse o frade como vinha por mandado do Preste João para nos
fazer levar nossa fazenda e que se espantara daquele Capitão e o que tinha feito o
fêz pelo mau aviamento que nos dava. Respondeu o Embaixador que aquelas
pancadas não foram dadas ao Capitão senão a êle, pois lhas dera em sua presença
e que o sentia muito. Tudo pacificado, disse o frade que tinha de ir avante pelo
caminho onde nós vinhamos a casa do Balgadarobel fidalgo que atrás nós
deixámos e que dêle e de sua casa traria mulas e camelos que levassem o fato e
que o fôssemos esperar a um betenegus que estava de aí espaço de meia jornada.
£ste é o frade que vai por embaixador a Portugal.
Partimos nosso caminho e fomos dormir a uma pequena aldeia onde está uma boa
igreja e seu orago é Quercos e de noite cuidámos ser comidos dos tigres. No dia
seguinte fomos avante pouco mais de meia légua ao betenegus que nos o frade
havia dito, o qual está bem um lugar que se chama Corcora, casas de mui bom
aposentamento e muito boa igreja e aí esti<emos sábado e domingo e segundafeira, esperando pelo frade. Dêste lugar para a parte do Levante nos disseram que
estava um grande mosteiro, -que se chama Nazaré, dizem ser de muita renda e de
muitos frades e que há nêle muitas uvas e pêssegos e outras frutas e dele nos
trouxeram nozes pequenas. Para a parte do Poente, que é contra Nilo, dizem haver
grandes minas de prata e que a não sabem tirar, nem aproveitar.
IlO
CAPITULO
XLVII, -Como partimos do lugar de
Corcora e da vifosa terra por onde fomos e outra áspera em que nos perdemos de
noite uns dos outros ?
como nos combatiam os tigres.
Têrça-feira pela manhã vendo que não vinha o frade, começámos nosso caminho
espaço de duas léguas, por uma ribeira acima, mui graciosa de verduras e
arvoredos sem fruto, e, de uma banda e da outra, mui altas ladeiras de serras e de
muitas sementeiras de trigos e cevadas e de formosos azambujais que parecem
olivais novos, porque são muitas vezes roçados e cortados para dar trigo e cevada.
Em o meio deste vale está uma mui formosa igreja, casa de Nossa Senhora, tem
derredor casinhas para os clérigos e doze aciprestes os mais altos e grossos que se

possam dizer e outros muitos arvoredos. É junto da porta principal uma mui gentil
fonte e derredor da igreja grandes campos (mas todos de regadios) que se
semeiam todo o ano de tôda semente, seja trigo, cevada, milho. grãos, lentilhas,
ervilhas, favas, tafo, daguça (') e quantos outros legumes há na terra, umas
semeadas, outras em erva, outras maduras, outras segadas, outras debulhadas. No
cimo dêste vale está uma mui alta subida e ante do viso dela está uma igreja que
não tem outra povoação 6enão umas mui poucas casas para os clérigos, terra mui
sêca. No viso dela está um muro velho em que está feição de portas, como que
guardavam em outro tempo aquêle passo, e guardando-se segundo é a braveza das
ser(') Nachenim.
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ras que os da terra dizem que em mais de vinte léguas a uma nem a outra parte
não há outro passo, e, bem parece ser assim, pela muita gente que aqui corre.
Descendo esta serra para outra tal descida, como foi a subida, viemos ter a uma
mui grande veiga de muitas e grandes semeadas de tôda semente de todo o ano
(como atrás) e muita erva de pastos. Na entrada desta veiga está uma grande e
formosa igreja, seu orago Quercos, acompanhada de boas casas para os clérigos
quási como cerramento de mosteiro e logo um betenegus e grande lugar acima.
Esta veiga ou vale será de duas léguas em comprido e meia légua em ancho (') e
de ambas as partes mui altas serranias.
Pelos pés duma e da outra parte da serra, há muitos lugares pequenos e igrejas em
êles, entre as quais igrejas estão dois mosteiros, um de um cabo e outro doutro e
um é de Santa Cruz e outro de São João. São ambos pequenos e de poucos frades,
não tem cada um mais que dez ou doze frades.
Nesta veiga começámos a mudar nova sustância de terra. Entrando em serrania
não de altura, mas fundura, passámos parte da noite perdidos uns dos outros.
Na parte onde foi o Embaixador, foram quatro onde eu fui, na outra foram dois, e
o fato esteve por essas frágas, como Deus quis, com um homem só. Na parte onde
eu ia vimos fogo fora das valuras (2), e, por ser de noite, parecia perto e era mais
de duas léguas e, indo demandá-lo, seguiram-nos tantos tigres que não é cousa
para crer e se chegávamos perto de algum mato, chegavam-se tanto a nós que com
a mão tente (3) lhe puderam
(') Largo.
(2) Vales muito profundos entre serras muito altas.
(1) Muito perto.
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dar com uma lança. Na companhia não ia mais de uma lança, os outros todos
levavam espadas nuas e eu que a não levava ia no meio. Seguindo o fogo
chegámos perto de um mato, dissemos: - Se o mato entramos, somos comidos
dêstes tigres, tornemo-nos a estes lavradios e dormamos aqui que não sabemos
onde imos. Assim nos aposentámos no mais limpo que achámos no meio de uma
lavoura e prendemos as mulas tôdas juntas e os companheiros por sua virtude me
disseram: - Padre vós dormi que nós vigiaremos as mulas com as espadas nuas. E
assim o fizeram.

No dia seguinte às duas horas depois do meio-dia nos ajuntámos todos com o
Embaixador e ainda não todos e nos ajuntámos em um lugar que será duas léguas
de onde dormimos que se chama Manadelei, será êste lugar de mil vizinhos todos
mouros, tributários ao Preste João e, em um cabo como apartado, vivem vinte ou
trinta cristãos, que estão e moram aí com suas mulheres, e recebem estes cristãos
direitos como portagem ('). E porque disse que mudáramos sustância da terra,
digo que há dois meses que começámos caminhar e sempre inverno.
Nesta terra em que entrámos onde nos perdemos não é inverno, antes é mui
grande estio de verão. Esta é uma das terras, seja, das três que atrás nomeei no
capítulo XXV que é inverno Fevereiro, Março, Abril e esta se chama Doba. Estas
terras que assim têm o inverno mudado, são terras baixas sujeitas às serras e a
grandeza desta terra de Doba, será de comprido grandes cinco jornadas, de largo
não sei quanto será porque entra muito por terra de mouros que eu não pude saber.
Há nesta
(1) Tributo que se pagava à entrada duma povoação ou duma ponte.
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terra mui formosas vacas que não podem ter número, nem conto e as maiores que
se no mundo podem achar.
Antes que chegássemos a êste lugar de Manadelei em um monte bravo, ouvimos
grandes vozes, chegámos ao mato, achámos aí muita gente cristã com tendas
armadas e preguntando-lhes como estavam ali, responderam que estavam pedindo
a Deus misericórdia que lhes desse água que se lhes perdiam os gados e que não
semeavam os milhos, nem outra nenhuma semente com a seca. Seu clamor era:
Zio mazera Cristus, que quere dizer: Cristo Deus amerceia-te de nós.
Este lugar de Manadelei é lugar de mui grande trato como grande cidade ou pôrto
de mar, aqui acham tôda feição de mercadorias que há no mundo e naturezas de
mercadores e assim tôdas falas de mouros de Giada, de Marrocos, de Fêz, de
Bugia, de Tunes, turcos, rumes, demes de Grécia, mouros da índia, de Ormuz, do
Cairo e, assim, trazem mercadorias de tôdas partes. Estando nós nesta terra, se
queixavam os mouros moradores dêste lugar, dizendo que por fôrça lhes lançara o
Preste João mil ouquias de ouro, dizendo que lhas emprestava para tratarem com
elas e que cada ano lhe dessem outras mil ouquias de ganho e que as suas mil
sempre fôssem vivas. Os naturais e moradores do lugar diziam que se não fôsse
pelas criações dos gados, que se iriam da terra (os forasteiros não têm que fazer
com isto) e assim dizem que além disto que lhes levava o Preste João, o
Tigremahom cuja a terra era, lhes dava outra cresta, assim se queixam que não
podem viver (segundo êles dizem).
Neste lugar se faz uma mui grande feira à têrça-feira de cada semana de quantas
cousas se possam nomear e
-de infinitíssima gente das comarcas e cada dia é feira na praça de quanto é mister
fazer para os mercadores.
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CAPITULO XLVIII. - De como neste lugar chegou

a nós o frade e logo partimos caminho de um lugas que se chama Dofarfo e do
pão que nêle se colhe e
pão que comem e vinho que bebem.
Estando nós neste lugar de Manadelei meios esquecidos do frade, chegou-nos
recado como êle vinha e trazia mulas e camelos para nos levar, logo alguns dos
nossos o foram receber com prazer e alegria esquecidos do primeiro ajuntamento
e tanto que chegou, logo nos partimos, e ainda não havíamos andado meia légua e
logo depois de outra meia légua andada não caminhámos mais e fomos dormir a
um betenegus que está em uma serra.
No dia seguinte andariamos espaço de duas léguas fômos dormir a um grande
lugar de cristãos que terá perto de mil vizinhos e chama-se Dofarfo. Há na igreja
dêste lugar mais de cem clérigos e frades e outras tantas freiras e não têm
mosteiro, pousam por o lugar como leigas, os frades quási apartados em dois
currais em que têm muitas casinhas cousa de pouca sustância e tamanho é o
número dêstes frades e freiras e clérigos e o outro povo, que não cabem. Na anteporta da igreja é sempre costume de se dar a comunhão nas outras igrejas e estes
vão dar a comunhão fora do lugar em um rossio da mesma igreja, em uma tenda
de sêda que aí armam muito bem adereçada e ali andam com sua solenidade de
tangeres com seus atabaques e pandeiros, enquanto a comunhão se dá, como
fazem nas outras igrejas onde é costume de se dar a comunhão à porta da igreja e
não em outro lugar. Duas noites que neste lugar dormimos as freiras nos vinham
lavar os pés e bebiam da água depois de lavados e lavam o seu rosto com ela
dizendo que eramos santos cristãos de Jerusalém.
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Há neste lugar mui grandes lavouras de tôda a feição. Aqui vimos eiras de
coentros assim como as de trigo e não menos de uma semente que se chama nugo
que parece pampilhos e das cabeças deles, depois de bem maduros e sêcos fazem
azeite. Não desta vez, mas doutra que aqui viemos que já mais conhecimento
tínhamos da terra e os da terra connosco, ouvi dizer a moradores dêste lugar que
colheram aquêle ano tanto pão de tôda sorte que se não fôsse o gorgulho,
abundaria para dez anos e, porque me espantei, me disseram: - Honrado hóspede
não te espantes, porque o ano que aqui colhemos pouco, colhemos para três anos
abundar a terra e se não fôssem pela multidão dos gafanhotos e pedra que às
vezes, fazem muito dano, não semeariamos a metade do que semeamos, porque
tanto é o que dá, que se não pode crer, assim semeando trigo, como cevada,
lentilhas, grãos e outra semente qualquer. E semeamos tanto com esperança que já
que venham cada um dos ditos danos, dêle se danará e dêle ficará e danando-se,
todo o ano o de atrás abunda de tal maneira que não temos falta.
£ste lugar está quási em vale e sôbre êle dois cabeços e por aí estivemos um
sábado e um domingo. Subíamos às tardes nos cabeços a ver as formosas vacarias
que se recolhiam às faldas do lugar e cabeços dêle. Apodavam os da nossa
companhia a cinqüenta mil vacas, não digo mais número e porém não se pode crer
a multidão que é.

A língua desta terra não é como a 'detrás que aqui se começa a língua do reino de
Angote que se chama angutinha e à terra. Êste lugar está fronteiro do reino de
Tigremahom até os mouros que se chama os dobas.
Depois que duas vezes por êle passámos, se aconteceu nêle uma boa cousa (como
acima disse). Tem dois altos cabeços e sempre em êles têm vigias, porque dai
avante é terra de mouros. São grandes campinas pôsto que de arvoredos e serão bem duas léguas e logo serranias em que os mouros vivem. Viram
as vigias os mouros vir e despejaram o lugar e fugiram, vieram os mouros e
roubaram estes mantimentos que acharam, levaram o que puderam e quiseram.
Fez-lhes vergonha esta fugida e falaram-se com muitos lugares comarcãos que se
lhes vissem fazer sinal que lhes acudissem, porque determinavam aguardar os
mouros se aí tornassem. Êles não tardaram muito em fazer volta. Fizeram os do
lugar seus sinais, acudiu-lhe muita gente e vieram em campo com os mouios e
quis Deus ajudar os cristãos que mataram oitocentos dos mouros e dos cristãos
morreram cinco. Cortaram os cristãos as cabeças a todos os mouros e foram-nos
enforcar de aí a meia légua em árvores sôbre grande estrada por onde todo o
mundo passa e mandaram de todos os mouros mortos as adargas e azagaias ao
Preste João (e isto sendo nós em côrte). E da vinda que de lá viemos achámos as
cabeças penduradas nas árvores sôbre a estrada como dito é e haviamos mêdo e
nojo passar por baixo delas.
Por tôda esta terra fazem pão de tôda semente, seja de trigo, cevada e milho
zaburro, grãos, ervilhas, lentilhas, feijões, favas, linhaça, tafo, daguça e assim
fazem vinho de muitas destas sementes e o vinho de mel é muito melhor que
todos e como o povo nos dava de comer dês que o frade nos achou por mandado
do Preste João, nos davam dêste pão e como não era de trigo não o podíamos
comer e assim o traziam fora de tempo, porque em tôda esta terra se acostuma,
não comer mais que uma só vez no dia e esta é à noite. E mais seu comer é carne
crua e fazem-lhe salsa (1) do lixo da vaca e isto não comiamos nós,
(') Môlho.
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nem pão senão de trigo ou ao menos de grãos. E da carne nós mandávamos fazer
de comer aos nossos escravos até que o frade veio a tomar nosso costume e
conhecer nossas vontades e trabalhava de nos dar galinhas, carneiro, vaca, cozido
ou assado, isto por nossos escravos.
CAPITULO XLIX. - Como partimos 'do lugar Dofarfo bem apercebidos porque
havíamos de passar
pela falda da terra dos mouros.
Partimos dêste lugar, fomos caminhando por entre fortes milharadas altas com
grandes canaviais e fomos dormir não muito longe ao pé dum cabeço junto duma
igreja, porque sempre de noite éramos fora da estrada e perto dos lugares, por
causa do comer que nos davam. Aqui nos disse o frade que nos não
desmandássemos e fôssemos todos juntos e as armas prestes e tôda a fazenda
diante, porque havíamos de passar mui perigosa terra de mouros que sempre
estavam de guerra.

Desta estrada que ora caminhamos que é contra o mar e para a parte do Sul, todos
são mouros que se chamam dobas porque a terra se chama Doba e não é reino.
Dizem ser vinte e quatro capitanias e que as doze, às vezes, estão de paz e as
outras sempre de guerra. Em nossos tempos os vimos, todos de guerra, e vimos os
doze capitãis que soem (1) estar às vezes em paz, todos em côrte por se
alevantarem e iam fazer paz e quando chegaram perto da tenda do Preste João,
cada um dêstes capitãis levava uma pedra na cabeça e ambas as mãos em ela.
(') Costumam. Do verbo soer: costumar.
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Diziam que era sinal de paz e que vinham pedir misericórdia. Foram recebidos
estes capitãis com honra e traziam consigo mais de cem homens e mui bons
cavalos e mulas adestro, porque êles entravam a pé com as pedras na cabeça.
Andariam em côrte mais de dois meses, davam-lhes cada dia vaca, carneiro, mel,
manteiga.
Em fim das pazes, mandou-lhes o Preste João desterrar de suas terras, mais de
cem léguas e as capitanias com a gente que traziam e os mandou meter no reino
de Damute com grandes guardas.
Tanto que a gente dêstes capitãis souberam que seus senhores eram desterrados,
fizeram outros capitãis e alevantaram a terra tôda de guerra. E caminhando nós
outra vez êste caminho, viemos ter um dia dos Reis nesta terra e era em sextafeira e assim folgámos sexta, sábado e domingo.
Neste tempo sôbre o alevantamento dêstes capitãis mandou o Preste João lá
muitos fidalgos, capitãis da terra e foram assentar seu arraial sôbre uma serra que
parecia de onde nós pousámos e víamos o fumo que lá faziam. Ordenou o
Embaixador de mandar lá dois portugueses a visitar aqueles capitãis e senhores de
sua parte e trouxeram de lá seis vacas que os capitãis nos mandaram e disseramnos, estes portugueses, que estavam lá muitos grandes senhores por ,capitãis e que
tinham aí mais de quinze mil homens todos metidos em uma mui grande cêrca de
espinheiros e chamam êles a esta cêrca catamar e, disseram os portugueses, que
tinham água fora da cêrca e que não ousavam ir por ela, nem levar cavalos, nem
mulas a beber, senão com grande gente, porque os mouros, como viam poucos,
saltavam com êles e os matavam. Assim disseram que todos os sábados e
domingos os mouros lhes vinham fazer afrontas, porque os cristãos não pelejavam
em tais dias.
''9
Dizem que esta guerra e malquerença é com êste Preste João, mais que com seus
antecessores, porquanto êles são tributários ao Preste. Os prestes antepassados até
o pai dêste que agora reina, sempre tiveram cinco, seis mulheres e as haviam
filhas dos reis mouros comarcãos e dos gentios. E dos capitãis destas senhorias ou
capitanias haviam uma ou duas se as achavam pertencentes (1). e dei-Rei de
Dancali outra, dei-Rei de Adel e dei-Rei de Adea. E hoje em dia a nós conhecida
veio para êste David (2) que agora reina, uma filha dei-Rei de Adea ante que êle
tivesse outra mulher e porque tinha os dentes dianteiros grandes, em vendo-a a
não quis. E, porque já a mandara fazer cristã e não podia tornar a seu pai, a casou

com um grande senhor e não quis tomar mais filha de rei mouro, nem destas
senhorias e casou com filha de cristão e não quis mais de uma mulher, dizendo
que quere seguir a lei do Evangelho (3). Pede o tributo a estes reis seus tributários
que lhe são obrigados a pagar seus antecessores. Não lhe levavam estes tributos
por causa do casamento e por isso fazem esta guerra que continuadamente têm. E
mais dizem nesta terra que estes dobas
(1) Convenientes, próprias.
(2) «Entre os abexins há grande diversidade e multidão de nomes, principalmente
nos reis, os quais, pelo menos, têm dois um da pia. outro da sua coroação... O Rei
que -mandou a primeira embaixada aos portugueses, quando teve notícia de serem
os portugueses entrados na índia, se chamou primeiro David, depois Lebna
Denguel, que quere dizer incenso da Virgem e finalmente se chamou Onag
Segued». (Baltasar Teles, História Geral de Etiópia a Alta, Liv. I, cap. XXXII).
(3) «Ainda que o Padre Álvares diga do Imperador Onag Segued... que não tinha
muitas mulheres, ou foi o dito Padre mal informado, ou isto devia ser quando êle
lá chegou, porque consta por informações que por vezes deu aos Padres da
Companhia o excelentíssimo Príncipe Rãs Celá Cristós... que tinha muitas, e,
algumas, gentias.» (Baltasar Teles, opus, cit. Liv. 1, cap. XIX.
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são tão grandes guerreiros que têm lei entre si, que não tomam mulher sem fazer
certo que matou doze cristãos.
Por êste caminho aqui não passa ninguém senão em cáfila a que êles chamam
negada. Êste ajuntamento passa duas vezes na semana, uma de vinda e outra da
tornada, ou para melhor dizermos, uma vai e outra vem e sempre passam de mil
pessoas acima, com um capitão das negadas que os aguarda em certos lugares.
São dois capitãis porque a negada se começa em duas partes e partem de um cabo
e doutro. Hão princípio estas negadas em duas feiras, seja, em Manadelei e em
Corcora de Angote e ainda nestas negadas e ajuntamento, de passagem se mata
muita gente. E isto sei, porque um meu sobrinho cavaleiro da casa dei-Rei Nosso
Senhor e um criado do Embaixador de Portugal D. Rodrigo se acertaram passar
com esta negada e disseram-nos que na dianteira dela deram os mouros dobas e
mataram doze pessoas antes que a gente se pusesse em defensão. De passar êste
mau passo é grande perigo, porque são duas jornadas e tudo terra mui chá e
grandíssimos arvoredos de espinheiros mui altos e mui espessos e em estas duas
jornadas além de o caminho ser chão e mui largo porque o roçam muitas vezes,
seja os espinheiros da cêrca do caminho e põem-lhe o fogo e não ardem, senão os
secos roçados e algum feno dos de pé por baixo, porque os espinheiros que em pé
estão ficam em sua virtude. Será desta estrada para a parte dos dobas ao princípio
da serra duas léguas e tudo dêstes espinheiros é terra chá.
Há nesta várzea ou montanha infindos elefantes e outras alimárias como nas
outras montanhas.
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CAPITULO L. - Como a gente de Janamora tem conquista com estes mouros
dobas e da grande trovoada

que nos veio, tendo a sesta em uma ribeira.
A conquista dêstes mouros de Doba é de um grande capitão que se chama Xum
Janamora, seja, capitão da terra. A capitania se chama Janamora que é uma grande
terra e muita gente a êle sujeita e tudo serranias e dizem deles serem bons homens
de guerra e assim o devem sei porque sempre têm o ôlho sôbre o ombro. Nas
terras e serras onde vivem, ali vêm os mouros queimar as casas e as igrejas e levar
as vacas dos currais.
Nesta terra vi um clérigo com frechas ervadas e contradisse-o por ser mal feito,
sendo clérigo. Éle me re" pondeu: - Olhai para ali e verás a igreja queimada cios
mouros e de junto dela me levaram cinqüenta vacas t, assim me queimaram as
minhas colmeias que era a minha vida e por isto trago esta peçonha para matar
quem me matou. Não soube que lhe responder, à tristeza que lhe vi em seu rosto e
senti em seu coração.
Partimos desta meijoada e caminhámos pelo dito camninho chão ao longo das
serras que estão da parte dos cristãos e tôdas povoadas dêstes janamoras e
atravessámos fibeiras que descem das ditas serras e junto duma delas em mui boas
sombras de amieiros fomos ter a sesta; fazia grande calma e o sol e dia mui claro
e a ribeira não levava água que fôsse para regar uma horta. Nós estávamos em
duas partes daquém e dalém de água à fala. Em isto começou-se um trovão muito
longe e dizíamos que eram trovoadas como às vezes há na índia.
Estando seguros sem aí haver vento nem chuva e o dito trovão cessado,
começámos a colhêr o fato para ca122
minhar e ia uma tenda onde jantávamos e nos recolhíamos. A sesta batida, um
nosso português, seja Mestre João, se foi folgar ribeira acima e logo tornou
correndo, dizendo com grandes vozes: - Guardar, guardar. Olhámos todos a parte
para onde êle vinha bradando e vimos vir água altura de uma lança (sem nenhuma
dúvida) e tôda direita em esquadra e nós não nos pudemos guardar tanto que nos
não levasse parte de nossa fazenda e levara a nós e nossa fazenda, se ainda
estivéramos na tenda onde jantáramos. A mim, entre as outras cousas, levou um
breviário e uma redoma cheia de vinho que levava para
-celebrar as missas e assim a cada um levou sua parte. A um levava a capa, a
outro o chapéu, a outro a espada, outro por fugir caía, de maneira que por parte
uma era cousa temerosa e por outra de rir e quis Deus que tinha
-eu o cálice de prata, metido em um fole de cabrito e pendurado altura de um
homem, ao pé de um amieiro e correu a êle um homem da terra e salvou a si e ao
cálice que subiu com êle pelo amieiro acima e lá esteve até que abrandou a água.
Vinha esta ribeira por entre serras mui altas, contra as quais transbordou e dela
saiu esta água junta.
Correram por esta ribeira pedras tão grandes, como quartos de doze almudes e do
arruído que estas pedras levavam parecia que a terra se alagava e o céu caía, foi
;cousa para se não crer. E assim como veio súbita esta água, assim passou em
breve espaço porque ainda êste dia a passámos e não vimos nela os penedos que
dantes víramos e vimos outros novamente vindos que desceram das serras. Nós
fomos dormir a umas pobres casas ou junto delas, onde nos receberam com

muitas pedradas e dormimos sem ceia e a grandes chuvas que vieram de noite
com trovoada na terra chá, como de dia nas serras.
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CAPITULO LI. - Como partimos déste pobre lugar
e o mêdo que nos punham e como fomos dormir sábado e domingo e ter em uma
ribeira que se chama
Sabalete.
De aqui partimos nós e os portugueses porque aí não havia que comer, porque a
terra é muito estéril e deixámos o frade com tôda nossa fazenda que não podia
andar e não tínhamos gente que a levasse, e, antes que partíssemos, nos puseram
mais mêdo que dantes, dizendo que além dos mouros, que havia aí muitos ladrões
que andavam entre os matos e matavam aos caminhantes com erva, e porque
geralmente nós a víamos trazer, tínhamos receio e assim nos diziam que fôssemos
todos juntos e com as armas prestes.
O caminho que êste dia fizemos era chão como o de atrás e de maiores matos e
largo caminho por ser cada ano roçado; sempre caminhámos ao longo da serra
como o dia dantes e tanto e mais alargados da serra dos mouros, porque cada vez
mais os deixávamos. Contudo diziam que era aqui maior perigo e havia aí maiores
passos de ribeiras sêcas e espessas árvores para jazer má gente. E também nos
punham mêdo que não dormíssemos nos baixos, nem tivéssemos sestas perto das
águas, porque era a terra muito doentia e que subíssemos aos altos o mais que
pudéssemos.
Assim caminhámos sem a fazenda todo êste dia e chegámos dormir a uma ribeira
grande que se chama Sabalete em a qual ribeira se acaba o reino de Tigremahom e
começa o reino de Angote. Em uma serra mui alta para Poente onde esta ribeira
vem, está uma igreja de São Pedro que se chama por nossa língua, São Pedro de
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Angote e dizem que ali é a cabeça dêste reino e que é igreja dos reis e que quando
se dá êste reino, que ali vêm tomar a posse dele. E da parte de Levante em outra
mui alta serra que será desta estrada duas ou três léguas (e já não é terra de
mouros), está um mosteiro que dizem ser grande e de muita renda e frades e
porém não víamos dele senão os arvoredos. Nesta ribeira estivemos sábado e
domingo e ao domingo na noite ao primeiro sono, saltaram os tigres connosco
com quantas fogueiras tínhamos e soltaram-se grande parte das mulas e as demais
tomámos logo. Uma mula e um asno nos fugiram e cuidámos serem comidos. No
outro dia pela manhã nos vieram dizer de uma aldeia que na noite foram lá ter
duas bêstas fugindo, que víssemos se eram nossas e foram lá e trouxeram-nas.
Ã segunda-feira, 3 dias do mês de Outubro de 1520, fizemos nosso caminho e
caminhámos, espaço de duas léguas, caminho mui chão, e daí nos levou o frade
que já connosco era com a fazenda, a dormir por mui bravos caminhos e serras a
uns pináculos dizendo que os baixos eram doentios. A fazenda não pôde subir,
esteve na estrada. Da pousada desta noite todos fomos descontentes do frade e lhe
dissemos que nos não metesse a nós e a nossas mulas por tais serranias que nós
não havíamos mêdo às doenças e, se o fazia pelo comer, que nós trazíamos

fazenda del-Rei de Portugal para comermos e daranos de comer a êle. Aqui disse
que nos não levaria mais fora do caminho e que êle iria por onde nós quiséssemos
e fôssemos contentes.
Ã têrça-feira descemos do dito pináculo e viemos ter
* estrada onde a fazenda ficara junto de uma grande igreja de Nossa Senhora; em
ela tivemos a sesta. Esta igreja tem muitos clérigos e frades e freiras e é regida
pelos clérigos. Êste lugar se chama Corcora de Angote. Há diferença de Corcora
do Tigremahom, onde em cada
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semana, à quarta-feira, se faz um grande mercado ou feira.
Nesta igreja deixámos os camelos com grande parte da fazenda, porque não
podiam mais ir pelas bravas serras que tínhamos de passar e nós a grande trabalho
passámos, esta tarde, uma serra que em muitos lugares íamos a pé, em pés e em
mãos como gatos. Passando êste mau caminho no cimo da serra, ainda entre
serras, são umas coladas, quási terra chã, pela qual vem uma ribeira de grandes
pastos e lavouras de tôdas sementes e é de todo o ano, porque, muitas vezes,
passámos por aqui e sempre achámos trigo de então semeado, outro que começa a
nascer, outro em erva, outro em espiga, outro madurece, outro segado ou
debulhado na eira e, assim, outras sementes que há na terra, pela mesma maneira
que é do trigo é de tôdas as outras cousas. Esta terra não se rega, porque é quási
paúl e tôda a terra desta feição, o que regar se pode todo ano dá novidade, uma
tirada outra lançada.
Há nesta terra de uma parte e da outra, por tôdas as ladeiras, muitos infindos
lugares e todos têm igrejas e é mui boa terra. E para homem saber onde estão as
igrejas têm derredor grandes árvores e por aqui se conhecem ainda que não
cheguem a elas.
CAPITULO LII. Da igreja de AIncona e como no
reino de Angote corre ferro e sal por moeda e de um
mosteiro que está em uma lapa.
Ã quarta-feira seguinte caminhámos (não grande caminho), começámos a descer
por um grande e formoso vale e grande ribeira e de mui grandes milhos e favas
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e chama-se esta ribeira a terra de Ancona. No cimo dêste vale está uma mui nobre
igreja que se chama Santa Maria de Ancona (segundo dizem) de grandes rendas.
Tem esta igreja muitos -cónegos e licacanate sôbre êles, além dêstes cónegos tem
muitos clérigos e frades. Em tôdas as igrejas grandes daqui avante se chamam
igrejas de Rei, em tôdas há cônegos a que êles -chamam debeterás, em tôdas
licacanate que é como prior. Tem esta igreja dois sinos pequenos mal feitos e temnos baixos junto do chão e ainda não vimos outros em tôda a terra que havemos
andado. Estivemos neste lugar até quinta-feira, porque se faz aí grande mercado a
que êles chamam gabeja.
Corre nesta terra e em todo o reino de Angote ferro por moeda, é feito como pás,
que para nada aproveitam naquela feição, senão para fazerem outra cousa. Valem
dêstes ferros dez, onze, às vezes, doze um drame que em nosso Portugal, ou na

índia, pode valer um cruzado (assim como dito é). Também corre o sal por
moeda, porque corre em tôda a terra e valem aqui seis, sete pedras um ferro.
Aqui nos fica quási no través contra o Poente uma grande terra que se chama
Abugima, é terra de mui altas serras e terra mui fria e por cima desta serra muito
esparto e dizem ser mui bom. Eu trouxe dele aos genoveses que connosco
andavam e diziam que nunca o viram tão bom, que era melhor que o de Alicante.
E os mantimentos destas serras, tudo são cevadas em os baixos, tudo são trigos
nos vales, os melhores que se podem dizer de muitos e bons. Os gados, assim
vacas, como ovelhas e cabras, muito pequenos, como na terra da Maia, entre
Douro e Minho, em Portugal. Chamam esta terra Abimerás, é debaixo de
Angoterás que é o reino de Angote. Será esta terra Abugima de comprido seis dias
de caminho e de largo três. Dizem que depois de se
127
fazer a terra de Aquaxumo de cristãos com sua comarca, esta, foi logo após ela.
Em esta terra tiveram os reis câmara como as rainhas em Aquaxumo.
Sendo tão estéril e tão triste terra à primeira face, há nesta terra os edifícios que eu
vi. Primeiramente em uma mui alta serra, está uma mui grande lapa e dentro em
ela, um mui formoso mosteiro, casa de Nossa Senhora que se chama
Iconoamelaca, que quere dizer: Deus o abasta, e o sítio da terra se chama Acate.
Não é a casa tão grande como é a gentileza, não tem muita renda e porém tem
grande número de frades e freiras. Os frades têm sua habitação no cimo da lapa
em um cabeço todo cercado e por um só caminho descem ao mosteiro. As freiras
têm sua habitação no baixo da lapa, não estão cercadas, estão em uma ladeira da
serra. Todos estes frades e freiras cavam e roçam por esta terra e semeiam trigos e
cevadas que comem que o mosteiro pouco lhe dá. A afeição que têm a esta terra e
mosteiro lhes faz habitar ali. Este mosteiro está em esta lapa e é feito em cruz bem
compassado na mesma lapa, que largamente podem andar com sua procissão
derredor da casa. Ante a porta desta casa está um muro de dez ou doze braças (')
de comprido e alto até à borda da lapa e entre o muro e as portas do mosteiro que
ainda não são igrejas no cêrco da lapa, são cinco braças, aqui estão as freiras
ouvindo os ofícios e aqui recebem a comunhão. Esta estância de freiras fica para o
Sul, porque a igreja está a Levante, Poente fica para a parte da Epístola. Para cima
desta lapa descendo da serra, corre um ribeiro de todo o ano e cai água pelo
direito dêste mosteiro, por o lugar
(1) 2,n,2.
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onde estão as freiras, muito além do muro que as ampara. Os frades pôsto que
fôssem muitos mais do que são, caberão na lapa derredor da igreja pôsto que não
entram nela. O mosteiro ou corpo da igreja tem três portas, seja uma principal e
duas travessas, como que estivera em campo e outra larga.
E porque digo que está em cruz é desta maneira: seja da feição e tamanho de um
mosteiro de São Frutuoso que está junto da cidade de Braga no reino de Portugal.
CAPITULO LIII.- De Nma igreja de cónegos que
estão em outra lapa neste mesmo senhorio, em que

jaz um Preste João e um patriarca de Alexandria.
Êste mosteiro atrás dito, contra Poente duas jornadas, tem uma grande e rica
igreja em outra lapa, a qual lapa a meu juízo em ela caberão três grandes naus
com seus mastros e a entrada dela, não é mais que quanto poderão entrar dois
carros com seus fueiros. E para sôbre a lapa subirá a serra bem duas léguas e eu as
andei e me queria finar nelas da mui grande subida, valeu-me Deus com gram frio
que fazia. E eu atado a uma corda e um escravo forte a puxar por ela que me
ajudava a subir e outro detrás que tangia as mulas, porque as não levava diante
por mêdo de não caírem em cima de mim. Partimos ante manhã e era meio dia e
não acabava de subir a serra.
Esta igreja que está nesta lapa é muito grande como uma sé e de suas naves
grandes e mui bem lavradas e ela muito bem abobadada e tem três capelas mui
louçãs, seus altares bem guarnecidos. A entrada desta lapa está para Levante e
para aí estão as costas das capelas e como vai
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para horas de têrça, não há aí vista nenhuma na igreja, todos os ofícios se fazem
com candeias. Há nesta igreja (segundo dizem) duzentos cónegos ou debeterás
segundo sua língua e eu vi muitos infindos que não têm frade., têm licacanate,
prior mui nobre, êste é sôbre todos (como atrás dito é), dizem que tem muitas
rendas. Estes estão como homens fartos e honrados, chama-se esta igreja Imbra
Cristos que quere dizer caminho de Cristo.
Entrando por esta lapa, dá homem de rosto nas capelas e à mão direita quando
homem entra estão duas camaretas pintadas, as quais eram de um rei que fêz vida
nesta lapa, o qual mandou fazer esta igreja. À parte da Epístola estão três
sepulturas honradas e ainda não vimos em Etiópia outras tais, esta principalmente
está alta e tem cinco degraus tôda derredor. As sepulturas estavam desta maneira:
esta sepultura está coberta com un grande pano de brocadilho e veludo de Meca,
um pano dum e outro doutro, que de uma e de outra parte chegavam ao chão,
estava -coberta porque era dia da sua grande festa; esta sepultura dizem ser de elrei que aí habitou cujo nome é Abraão. E as outras duas sepulturas são da mesma
feição, senão que uma delas tem quatro degraus e outra três e tôdas são no meio
da lapa. A maior destas duas dizem ser de um patriarca de Alexandria que veio
ver êste rei, por ouvir de sua santidade e morreu ai. A mais pequena e mais baixa
dizem ser de uma filha dêste rei.
Mas dizem dêste rei que foi clérigo de missa quarenta anos e, depois que se
retraiu, dizia missa nesta igreja cada dia e isto está escrito em um livro grande e
antigo, o qual eu tive com meus olhos e tive nas minhas mãos todo como crónica
ou vida dêste rei e me passaram parte dele em dois dias que aí estive desocupado.
Entre outros milagres que se diziam dêste rei e me leram naquele livro é dizerem
que quando queria cele13o
brar que os anjos lhe ministravam o necessário, seja pão e vinho e isto foi nestes
quarenta anos que foi retraído. Em o princípio do dito livro está pintado êste rei
em aparato de clérigo ao altar e por uma fresta da mesma pintura saía uma mão

com um bôlo e um pichelinho de vinho, como que traz pão e vinho e assim está
pintada na capela-mor (digo que ouvi e o vi ler no livro). E de fora dele me
disseram cónegos que a pedra de que era feita esta igreja que viera de Jerusalém e
que é como a pedra de Jerusalém a qual é preta e de grão miúda. E indo eu pela
serra acima, onde me levava ou ajudava o meu escravo, em cima daquela serra
achei uma antiga pedreira de grandes cavas e muitos pedaços de pedras e pedras
muito grandes com cunheiras antigas, as quais eu andei muito bem olhando e
aquela pedra é da mesma côr e grão que é a da igreja, porque eu quebrei pedaços
dela e a examinei bem, conheci ser tôda uma e de aqui ser levada a pedra da igreja
e não vir de Jerusalém como me disseram. Mais é escrito no dito livro que em
tôda a vida dêste rei não levara direitos a seus vassalos e alguns se os levava que
os mandava repartir pelos pobres e sua mantença era por grandes lavouras que
mandava fazer. E mais é escrito que a êste rei foi revelado que não houvesse nos
reinos parentes do rei e que todos fôssem encerrados, sòmente o primogénito filho
herdeiro como adiante se dirá.
Eu vim a esta igreja o dia de sua festa para ver pelo que dela ouvia, vieram a ela
neste dia bem vinte pessoas e todos quantos vêm à romaria, todos, hão-de
comungar. Era esta festa em dia de domingo e disseram a missa bem cedo e logo
começaram a dar comunhão em tôdas as três portas da igreja e acabaram horas de
noite. Isto vi eu porque estive ao princípio e me fui a jantar e tornei e estive até
que acabaram com as tochas.
13'
CAPITULO LIV.- Dos grandes edifícios de igrejas
que há na terra de Abugima que féz Labilela Rei e
da sepultura sua na igreja de Golgota.
Uma jornada desta igreja de Imbra Cristo estão edifícios os quais me parecem que
no mundo se possam achar outros tais e tantos, e são de igrejas tôdas cavadas em
pedras mui bem lavradas e os nomes destas igrejas são estes: Emanuel, Salvador,
Santa Maria, Santa Cruz, São Jorge, Golgota, Belém, Marcóreos ('), os Mártires.
A principal é Lalibela. Êste Lalibela dizem que foi um rei na mesma terra oitenta
anos e foi o primeiro rei que o de atrás que se chamava Abraão. Êste mandou
fazer estes edifícios. Êle não jaz na igreja que tem o seu nome, jaz na igreja
Golgota a qual é de menos edifícios que aí há. É desta maneira: tôda cavada na
mesma pedra -de comprido cento e vinte palmos (2) e de largo setenta e dois
palmos. Está o céu desta igreja sôbre cinco esteios, dois por banda e um no meio
como em quinas e o céu ou teto todo é chão como o andar da igreja e das bandas
em grande maneira lavradas, assim frestas como portas, com tôda a laçaria que
dizer se possa, que ourives em prata, nem cirieiro em cera não podiam fazer mais
obra. A sepultura dêste rei está da maneira que a de Santiago de Galiza, em
Compostela, e é desta maneira: o andaimo (3) que é derredor da igreja é como
crasta e mais baixo que o corpo da igreja e desce homem da igreja para êste
andaimo estão três frestas por banda, seja naquela altura que a igreja é mais alta
que o andaimo e quanto é o corpo da igreja,
(') S. Mercúrio.
(2) O palmo, metade do côvado, corresponde aproximadamente a 0m,24.

(') Galeria alta e exterior.
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tanto é cavado por baixo e em tanta altura e fundo, quanto é o andar da igreja
acima. E olhando homem de cada dia destas frestas que é contra o sol, vê estar a
sepultura no direito do altar-mór. Em o meio do corpo da igreja está sinal de uma
porta como porta de alçapão, está tapada com uma grande pedra, como pedra de
altar, muito justa na dita porta. Dizem que aquela é entrada da casa de baixo e que
ninguem entra dentro, nem parece que aquela pedra ou porta se possa tirar. Tem
esta pedra um furo no meio que a fura tôda, é a grossura dela três palmos. Aqui
nesta pedra metem todos os romeiros as mãos (que escassamente cabem) e dizem
que se fazem muitos milagres. E da parte da mão esquerda quando vão da porta
principal ante da capela maior, está uma sepultura entalhada na mesma pedra da
igreja que dizem que é feita à feição da sepultura de Cristo em Jerusalém. Assim a
têm honrada e acatada e reverenciada como a cuja reverência e memória têm.
Para a outra parte da igreja estão duas imagens grandes entalhadas na mesma
parede que ficam quási apartadas dela. Estas cousas me amostravam como que me
espantaria eu de as ver. É uma das imagens de São Pedro e outra de São João,
fazem-nas muita reverência.
Tem mais esta igreja uma capela sôbre si quási igreja, esta é de naves sôbre seis
esteios, seja, três por banda. Esta é mui bem lavrada, de muita gentileza e a nave
do meio bem erguida e enarcada (') e suas frestas e portais bem lavrados, seja,
porta principal e uma travessa, que a outra serve para a igreja grande. Esta capela
é tanto de ancho (2) como de longo, seja cinqüenta e dois palmos de ancho e
outros tantos de comprido. Outra ca(1) Arqueada.
<2) Largo.
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pela tem, muito alta e pequena, como coruchéu com muitas frestas na mesma
altura, também estas têm tanto de ancho como de longo, seja doze palmos.
Esta igreja e suas capelas têm seus altares e charolas com seus esteios da mesma
pedra. Tem esta igreja mui grande circuito na mesma pedra em a altura que é a
mesma igreja, nessa é o circuito, e, tudo em quadra e tôdas as paredes furadas em
tamanho como bôca de cuba.
Todos estes furos estão tapados com pedra miúda e dizem serem sepulturas e
assim o parecem, porque umas são tapadas de muito e outras de pouco. A entrada
dêste circuito é por baixo da roca em grande altura e comprido de treze palmos,
tudo artificialmente cavado ou picado que aí não há que cavar, porque a pedra (1)
é dura e de grandes muros como o Pôrto em Portugal.
CAPITULO LV. - Da feição da igreja de São Salvador e de outras igrejas que bá
no dito lugar e do nascimento do Rei Lalibela e direitos desta terra.
A igreja de São Salvador está só em uma roca talhada, é muito grande, tem no vão
em comprido duzentos palmos e de largo cento e vinte. Tem cinco naves, em cada
uma sete colunas de quadra, a grande quatro palmos e outro tanto têm as paredes
da igreja. As colunas muito bem lavradas e arcos que descem, quantidade e de
grossura, de um palmo no baixo da abóbada e as abóbadas em grande maneira

bem lavradas e de grande altura, principalmente a do meio que é muito alta e as
outras ao longo chegadas e está esta em formosa altura e os mais
(1) Granito.
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dos cabos mais baixos, todos em seu compasso. Na principal altura destas naves
há grandes laçarias, como espelhos ou fechos ou rosas que põem nas abóbadas em
que fazem rosas e outras obras gentis. Tem pelas bandas mui formosas frestas e
de grandes laçarias compridas e estreitas no meio e para dentro e fora largas como
frècheiros de muros, estreitas de fora e largas de dentro. Estas são para dentro e
para fora largas e no meio estreitas com seus arcos e laços. A capela-mor é muito
alta e mui alta a charola sôbre o altar com esteio em cada quadra. Tudo é do
mesmo penedo e a tôdas as outras não vestem suas capelas e altares com suas
charolas, como a capela-mor em suas grandezas. A porta principal tem de cada
cabo muitos e grandes boatréus e começa a porta em mui grandes arcos e vem
apertando, em feição doutros arcos, até que vem em pequena porta que não é mais
de nove palmos em alto e quatro e meio de largo. Desta maneira são as portas
travessas, senão que não começam em tanta largueza e acabam na largueza da
porta principal.
Da parte de fora desta igreja estão sete esteios com lunas as quais estão afastadas
da parede da igreja doze palmos e, de esteio a esteio, um arco e, de cima da igreja
para estes arcos, abóbada em tal maneira lavrada que sendo obra de peças e pedra
mole que mais direita nem melhor lavrada, nem de mais lavores se não possa
fazer. Serão estes arcos de fora mais de duas lanças de altura. Não há em tôda esta
roca em que está a igreja uma só diferença, tôda parece um só mármore. O campo
ou crasta que tem esta igreja derredor, todo lavrado na mesma pedra é de sessenta
palmos de ancho, para cada cabo, e defronte da porta principal é de cem palmos.
Sôbre esta igreja, onde havia de ser telhado, estão por bandas nove arcos grandes,
como crastas, deitados que descem de cima por baixo às sepulturas, pelas bandas,
como as da outra igreja. A en135
trada desta igreja é por baixo da mesma roca oitenta passos (1) lavrados na pedra
artificialmente, em largueza que poderão ir dez homens por mãos, e alto, altura de
uma lança ou mais. Tem esta serventia quatro furos para cima que dão vista no
caminho por cima das bordas. Desta roca à cêrca da igreja é como campo, estão
muitas casas e semeiam cevadas.
A casa ou igreja de Nossa Senhora não é tão grande como a do Salvador, mas é
muito bem obrada. Tem três naves e a do meio muito alta com grandes laços e
rosas na mesma roca lavradas muito subtilmente.
Tem em cada nave cinco colunas e sôbre elas seus cêrcos e abóbadas mui
revindas e mui bem feitas. Tem mais uma coluna mui alta no cruzeiro sôbre que
se afirma uma charola que parece em sua laçaria que foi imprimida em cera. Tem
na cabeça de cada nave uma capela com seu altar, assim como as do Salvador.
Sòmente tem mais estas em cada uma das portas que são tamanhas e da feição das
do Salvador. Tem seis esteios da parte de fora, os dois de cada parte estão como

apegados na parede e os quatro afastados e de uns para outros mui bem feitos
arcos e sôbre êles mui bem feitas charolas, muito altas, que ficam como alpendres,
sôbre as portas. São estas charolas tôdas de um compasso, tanto longas como
anchas, seja quinze palmos de comprido e outros tantos de ancho. Tem muito alto
e gentil circuito, assim detrás como das bandas e diante na roca derredor tôda da
altura da igreja. Esta igreja é de comprido oitenta palmos e de largo sessenta e
quatro. Tem mais esta igreja defronte à porta principal, na mesma roca grande,
casa em que dão de comer a pobres. E para esta casa sai a serventia da igreja para
fora ou por ela entram à igreja por
(1) om,82j.
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baixo da própria roca mui gram peça e de cada parte desta igreja, em frente das
portas travessas estão duas igrejas cada uma de seu cabo. Esta igreja de Nossa
Senhora é a cabeça de tôdas as outras igrejas dêste lugar. Tem muitos infindos
cónegos em sua quantidade e a igreja que está para a parte da Epístola é de
comprido e de largo como a de Nossa Senhora. Tem três naves e em cada nave
três colunas mui bem obradas e de obra chá, não tem mais que uma capela e um
altar feito como as outras igrejas. Tem a porta principal mui bem obrada, não tem
rosto diante senão corredor por baixo da roca que vem como caminho para a casa
de Nossa Senhora. Êste corredor vem de mui longe, onde começa sobem a êle por
quinze degraus da mesma roca, esta é mui escura serventia. Para a parte da igreja
de Nossa Senhora tem esta igreja muito gentil porta travessa e duas mui galantes
frestas e para detrás e para a outra parte tudo roca talhada e mui brava sem haver
aí obra nenhuma.
Esta igreja se chama os Mártires e a igreja que está para a parte do Evangelho do
circuito de Nossa Senhora, se chama Santa Cruz, é pequena, tem de comprido
sessenta e oito palmos, não tem naves, tem três colunas, pelo meio, que parece
que têm o cume para cima, muito bem feita, abobadada e tudo é por dentro obra
chá. Para a parte da igreja de Nossa Senhora tem muito louçã porta travessa e
duas frestas mui bem obradas, tem um só altar, como outras, tem a porta principal
bem obrada, não tem patim, nem rossio diante, sômente corredor como caminho
que sai para fora, por baixo da roca, mui longe e mui escuro.
A igreja de Emanuel é mui obrada assim de dentro como de fora, é pequena, tem
de comprido quarenta e dois palmos em vão, em largo vinte. Tem três naves, a do
meio é muito alta e muito revinda, abobadada, as
137
naves das bandas não são abobadadas e são chãs por baixo, seja o céu delas assim
como o andar da igreja. Estas naves estão sôbre cinco esteios, a largura ou
grossura dêstes esteios são de quatro palmos de quadra, a quadra e outros quatro
tem a parede da igreja. Tem muito bem lavradas portas, assim a travessa, como a
principal e tôdas de um tamanho, seja nove palmos em alto e quatro em largo. É
tôda cercada, da parte de fora curral, de três degraus que a cercam derredor, salvo
as portas que tem cada uma seu patim largo, em cada um cinco degraus sôbre os
que cercam a igreja, tôda é da mesma roca sem peça nem falha. Tem mais esta

igreja o que não tem outra nenhuma, seja, côro, ao qual sobem por escada de
caracol e não é muito porque um homem alto e grande com mais um palmo dará
em cima com a cabeça e por cima chão como o andar da igreja e assim sôbre as
naves e bandas tamanho como elas são, tanto vão em casinhas e portas de uma
para outra e do mesmo côro vão portas para estas casinhas ou celas. Não se
servem dêste côro senão de ter caixas de roupas e ornamentos da igreja. Estas
caixas deviam ser feitas dentro neste côro, porque não podiam entrar por nenhuma
parte a êle ainda em peças não sei como entraram. Têm mais as paredes de fora
desta igreja o que não têm as outras, seja como fiadas de paredes, e uma sai para
fora e outra entra para dentro dois dedos e outra torna a sair e outra a entrar, assim
são dês o comêço dois degraus até cima da igreja e a fiada da pedra que sai é de
dois palmos de largo e a que entra é de um e desta maneira e largueza correm tôda
a parede e lancando conta aos palmos, esta parede é de altura cinqüenta e dois
palmos. Tem a igreja todo seu circuito como muro talhado de dentro e de fora da
mesma roca e entra-se a êste muro por mui boas três portas, como portas
pequenas de cidade ou vila cercada.
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A igreja de São Jorge está um grande pedaço abaixo das outras quási como
apartada do lugar em roca como as outras, a entrada por que se entra a ela é por
baixo da roca ou fraga, são oito degraus de subir e subidos estes degraus entram
em uma casa boa e grande com um poial que a cerca tôda derredor, da parte de
dentro, que, de fora, é roca brava, nesta casa se dão esmola aos pobres e assentase nos poiais. Entrando desta casa para dentro é logo circuito da igreja que é feito
em cruz e assim é feita a igreja em cruz e tanto é da porta principal à ousia, como
de uma porta travessa a outra, tudo de um compasso e mui lavrada das portas de
fora, que dentro não entrei por estar fechada. No circuito da igreja, entrando de
fora para a mão direita que tudo é roca brava sem ter mais de uma entrada, está na
altura de um homem pouco mais, metida na mesma parede, como arca cheia de
água, e, sobem a ela por degraus, e, dizem nascer aí aquela água, mas ela não
corre, levam-na para as maleitas e dizem que lhe presta. Todo êste circuito é cheio
de sepulturas como as outras igrejas. Por cima desta igreja ,tamanha, está uma
cruz dobrada, seja uma dentro em outra, como as cruzes da ordem de Cristo.
Da parte de fora é mais alta a roca que a igreja e sôbre a roca, de fora, estão
aciprestes e azambujeiros. Enfado-me de mais escrever destas obras, porque me
parece que me não crerão se mais escrever e porque, ao que escrito tenho, me
poderão tachar de não verdade, portanto juro em Deus em cujo poder estou que
todo o escrito é verdade e é muito mais do que escrevi e o deixei por me não
tacharem ser mentira. E porque a estas obras não foi outro português senão eu que
fui lá duas vezes para as ver, pelo que ouvia delas.
£ste lugar está em uma ladeira de serra, e, do pico da serra até êste lugar, há dia e
meio de caminho. De
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descida esta serra ou ladeira quási amostra que se aparta da outra serra e, contudo,
é a ela sujeita, e, dêste lugar para baixo, ainda é grande descida, e, no fim dela, à

vista de quatro ou cinco léguas, estão muitas grandes campinas que dizem ser
dêste lugar dois dias de caminho (a mim me parece que se andara em um). Nestas
campinas dizem estar outros tais edifícios como os de Aquaxumo de cadeiras de
pedra e de todos outros edifícios e que ali eram as estâncias dos reis, como os
outros das raínhas e isto é contra a parte de Nilo. E eu não fui lá e digo de ouvida
cousa de que me mais me espantei. Disseramme que tôdas as obras destas igrejas
se fizeram em vinte e quatro anos e que está escrito e que foram feitas por gibetas,
seja, homens brancos, porque êles bem conhecem não saberem fazer cousa
nenhuma bem feita. Dizem que o Rei Lalibela mandou isto fazer, o qual nome de
Lalibela quere dizer milagre.
Dizem que êste levou, ou lhe puseram, porque quando nasceu foi coberto de
abelhas e que as abelhas o alimparam -sem dano nenhum. Mas dizem que não era
filho del-Rei, mas era filho de uma irmã dei-Rei e morreu o Rei sem haver filho e
herdou o sobrinho, filho da irmã, o reino. Dizem ser santo e que faz muitos
milagres e assim é muito grande romagem aqui.
Esta senhoria de Abugima, ante de nossa partida, deu o Preste João ao
Embaixador que manda a Portugal., e, porque digo que duas vezes vim ver estas
igrejas e edifícios, a segunda vez que os vim ver, vinha com o Embaixador a
tomar a posse da senhoria. E andando nós assim pela terra, vieram a nós dois
calacens que quere dizer mensageiros ou palavra del-Rei, e, disseram, estes
calacens, ao Embaixador que tomava a senhoria de Abugima que lhe mandava o
Preste João dizer que lhe mandasse o gibre, seja direito que lhe era devido de seu
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cessor, que êle ainda não devia, que então tomava a posse. E o que disseram que
lhe era devido é isto, seja, cento e cinqüenta bois de arado e trinta cãis e trinta
azagaias e trinta adargas. Deu em resposta êste novo capitão que logo mandaria
saber a fazenda que se achava de seu antecessor e que o pagaria dela. Desta
maneira pagavam nestes reinos como em outros cabos. Disse que os de contra
Egipto e Arábia pagam cavalos e sédas e assim pagam as terras e senhorias, cada
uma suas cousas segundo suas qualidades e criações.
CAPITULO LVI. - Como partimos de Ancona e fomos a ingabelu e como
tornámos em busca do fato.
Partimos da igreja e feira de Ancona e, andadas espaço de três léguas, chegámos a
uns lugares com tôda a fazenda, em os quais nos não quiseram receber nem levar
a fazenda, dizendo serem lugares da mãi do Preste João e que não obedeciam a
ninguém senão a êle e quiseram espancar o frade que nos trazia e espancaram um
seu homem. Deixámos aí o fato e fomos dormir a um lugar que se chama
Ingabelu, lugar grande e de boas casas. O assento dele é em um cabeço no meio
de uma grande várzea entre mui altas serras cercadas pelos pés delas de muitos
infindos lugares os mais e maiores que ainda vimos, parece-me que passam de
cem lugares. Tem mais êste lugar graciosas ribeiras de uma parte e da outra.
Fazia-se neste lugar uma formosa igreja de cantaria bem lavrada e porque não
pareça mentira como se poderiam ver tantos lugares dêste Ingabelu, digo que dele
se não viam todos, mas vimo-los das serras por onde passámos e
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os que mais longe poderiam estar dêste lugar seria légua e meia.
Achámos neste lugar infindas galinhas que a pé quêdo se poderiam comprar cento
se tantas quisessem a trôco de pouca pimenta. Há neste lugar muitos limões e
cidras e tivemos aqui um sábado e domingo.
O domingo na noite saltaram os tigres no lugar e deram com um moço, os quais
lhe tolheram e de aí deram em uma grande quinta em que nós pousávamos e
soltou-se-nos um mulato (1) e um asno que já outra vez escapara na ribeira de
Sabalete; saíram-se fora da quinta, o mulato saltou em um curral de vacas e aí
escapou e o asno comeram-no.
Segunda-feira pela manhã, 1i dias do mês de Setembro, partimos do dito lugar,
volta atrás para onde ficara o fato e no caminho achámos muita gente, a metade de
paz e a outra de guerra (estes eram os que não quiseram receber o fato), e as suas
armas eram paus. Receberam-nos com gasalhado e nós a êles assim lho
mostrámos e dormimos aquela noite no seu lugar e emendaram o passado que nos
deram mui bem de comer. No dia seguinte fizemos nosso caminho espaço de duas
léguas ou três e ainda dormimos sem a fazenda. Em a quinta-feira tornámos atrás
em busca dela e depois que a achámos, ainda fizemos caminho direito, bem três
léguas, todo atravessando serras e passando vales como atrás, e tudo parecia ser
uma serra. Este reino de Angote quási todo é de uma maneira, vales, serras e as
sementeiras; tem pouco trigo e pouca cevada e porém dá muito milho e tafo,
daguça, grãos, ervilhas, lentilhas, favas e muitos figos, alhos e cebolas, de todos
estes legumes grande abastança.
Corre ferro por moeda nesta terra como dito é.
(') Macho.
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CAPITULO LVII. - Como se apartou o Embaixador
do frade e como os que com o frade ficámos fomos apedrejados e deles presos e
como tornou o Embaixador e fomos convidados do Angoterás e com êle fomos a
igreja e das preguntas que nos fêz e jantar'
que nos deu.
Ã quinta-feira 14 do dito mês de Setembro foi nossa fazenda ter a uma ribeira
sêca, sem água nenhuma e seria uma légua onde estava o Angoterás que é o
senhor dêste reino de Angote e por ser terra sêca e por o Embaixador não ter
vontade -de falar ao Angoterás, porque não tínhamos dele necessidade, passou
avante do fato espaço de légua e meia e alguns foram com êle e outros ficámos
com o frade e com o fato, o qual frade nos disse que nos fôssemos com êle a uma
aldeia que seria através da estrada uma légua e o fato ficava no caminho com
gente da terra que o trazia e caminhando antes de chegarmos à aldeia, apelidavam
a terra e nós cuidámos que chamavam a gente para nos levarem o fato e êles
ajuntaram-se para nos sacudir e tomaram três cabeços e nós ficámos nos baixos.
Em cada cabeço estavam bem cem homens, os mais com fundas e outros tiravam
com as mãos e as pedras tão espessas que pareciam chover sôbre nós (bem
cuidámos em nossas mortes). Seriam na companhia do frade bem quarenta

pessoas, seja, capitãis que o acompanhavam e homens seus e nossos escravos.
Não ficou nenhum sem pedrada ou ferida, eu e um moço que ia connosco,
chamado Cafu, ia doente de bexigas. Quis Deus guardar que não houvéssemos
pedradas e cinco ou seis homens do frade e um capitão do Angoterás saíram com
as cabeças quebradas e Mestre João outro tanto. Não contentes de
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os ferir, prenderam ainda os mais feridos e nós êsses que escapámos, tornámos a
dormir ao fato e sem ceia, cada um bradava das pedradas que trazia, senão eu e o
moço das bexigas.
Logo sexta-feira, pela ,manhã, parti eu em busca do Embaixador que era avante
de nós, bem légua e meia.
Chegando a êle, logo se fêz prestes como lhe eu contei o caso que nos acontecera,
deu pressa a selar, cavalgar e partir, dizendo que morreria pelos portugueses e
chegando e os que com êle vinham ao fato. Achámos aí o Angoterás que era
vindo a nós e trazia consigo razoàvelmente de gente, e, chegando nós onde êle
estava, o frade que nos trazia estava com êle. Disse o Embaixador ao língua: Dizei ao Angoterás que o não venho eu ver, nem a êsse frade que está com êle,
senão que venho em busca dos portugueses que me ficaram na sua terra.
Estando contando da batalha chegou Mestre João que ficara ferido e prêso, muito
ensangüentado e grandes feridas pela cabeça, dizendo que fugira. E acabada
grande prática que sôbre isto tiveram o Embaixador e Angoterás e o frade, o
Angoterás rogou ao Embaixador que êle e eu e nossa companhia fôssemos ter o
sábado e domingo a sua casa e havendo o Embaixador conselho com todos nós
outros, parecendo-nos bem fazer-lhe seu rogo, outorgou-lhe a ida e todos fomos
com êle e seria onde estávamos até sua casa uma légua e meia e mandou-nos
aposentar mui bem. Aí tivemos sábado e domingo e ao sábado mandou-nos
chamar, viemos e achámo-lo em seu estrado com sua mulher e pouca gente com
êle, não tivemos detença na entrada, sòmente como casa de qualquer homem. O
aparato, rosto e gasalhado tudo redundava em beber. Tinha acêrca de si quatro
jarras grandes de vinho de mel mui bom e com cada jarra uma copa de vidro
cristalino, começámos a beber e sua ,mulher e
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outras duas que com ela estavam nos ajudaram bem, não nos quiseram deixar, até
se não acabarem as jarras e tal é seu costume, cada jarra levava bem seis ou sete
canadas e ainda mandava vir mais. Deixámo-lo por boas razões dizendo que
íamos fazer nossas necessidades.
Ao domingo seguinte nos fomos à igreja e lá achámos o Angoterás, o qual saiu a
nos receber com muito boa graça, e então começou falar comigo sôbre cousas de
nossa santa Fé e daí mandou apartar comigo dois frades e o nosso língua e o frade
que nos trazia por terceiro e fizeram-me preguntas de estrada e a primeira foi:
onde nascera Jesus Cristo e que caminho fizera para Egipto e quantos anos andara
lá e quantos anos havia, quando sua madre Nossa Senhora o perdeu e o achou no
Templo, e onde fizera da água vinho e quem era aí, em que cavalgadura entrara

em Jerusalém, em que casa ceara em Jerusalém e se tinha ai casa sua e quem lhe
lavou os pés e que queria dizer Pedro e que queria dizer Paulo.
Quis-me Nosso Senhor ajudar que lhes respondesse a verdade. Disse-me o nosso
língua que o frade que nos trazia que estava por o terceiro, dissera aos outros que
eu era homem que sabia muito. Perdoe-lhe Deus que eu tenho pouco que me
esqueça e pelo que êste frade assim disse, êles por fôrça me beijaram os pés. De
que estes frades o disseram ao Angoterás me recebeu com muito boa vontade e
me beijou a face. Êste senhor que ora é Angoterás é um dos bons clérigos que há
em Etiópia e à nossa partida era barnagais e de ordens de Evangelho o qual pode
ser de missa. No fim da missa nos convidou que fôssemos jantar com êle, o qual
jantar aceitámos, e mandou o Embaixador levar o nosso jantar assim como estava
que eram mui gordas galinhas assadas e gorda vaca cozida com boas couves e isto
mandou o Embaixador levar, porque as comidas não são como as nossas.
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Foi o jantar desta maneira convém a saber, em casa grande e térrea, a qual é
betenegus, diante do catre em que êle estava assentado, estavam muitas esteiras
estendidas, êle abaixou-se do catre e assentou-se o Angoterás nas esteiras e sôbre
as esteiras puseram peles de carneiros pretos e sôbre elas duas bandejas de
alimpar trigo a que êles chamam ganetas, as quais eram formosas e grandes e
muito latas e não têm de borda mais de dois dedos e a maior destas tinha dez e
seis palmos de roda e a outra catorze palmos, estas são as mesas dos grandes
senhores. Todos nos assentámos derredor com o Angoterás. Veio a água e
lavámo-nos e não veio toalha para alimpar as mãos, nem menos para pôr pão
sôbre ela, senão nas mesmas ganetas. Veio pão de diveras maneiras, seja, de trigo,
cevada, milho, grãos e de tafo. Ante que começássemos de comer, mandou o
Angoterás pôr ante si bolos daquele pão somenos (1) e sôbre cada bôlo uma posta
de vaca crua e também, assim o mandava dar aos pobres que estavam fora da
porta esperando esmola. Nisto fizemos a bênção ao nosso uso de que o Angoterás
amostrou muito contentamento e vieram as iguarias e foram estas: seja três salsas
ou potagens (2), que bem se podiam dizer salsa de Paimela, um dente de alho,
outro não sei de quê. Nestas potagens entrava lixo de vaca e o fel que nesta terra
hão por muito estimado manjar e o não comiam senão grandes pessoas. Estas
salsas vinham em salseirinhas (1) pequenas de barro prêto bem feitas, deitavam
estas salsas o -mais somenos pão -e muito espedaçado e manteiga com êle. Destas
potagens não quisemos nós comer e mandou o Embaixador vir o nosso comer que
tínhamos muito
(1) Ordinário.
(2) Caldos.
(') Molheiras.
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bem feito, porque não podíamos comer suas viandas, nem êles comiam das
nossas. O vinho era a rôdo. A mulher do Angoterás comia junto de nós, uma
cortina em meio em semelhante mesa como as nossas; comia das suas viandas e
assim lhe davam das nossas; não sei se as comia, porque era entre nós e ela a

cortina; a beber, bem nos ajudava. Sôbre tôdas iguarias veio um peito de vaca
crua e nós não o provámos, comeu o Angoterás dele, como quem come maçapães
(1) ou outras boas iguarias sobremesa e, assim, demos fim ao jantar, e graças a
Deus, e nos fomos para nossa pousada.
CAPITULO LVIII. - Como se o Embaixador despediu do Angoterás e o frade
com os mais tornámos onde fomos apedrejados e daí fomos para a terra viçosa e
igreja de muitos cônegos.
À segunda-feira pela manhã, nos fomos despedir do Angoterás e o frade que nos
levara e guiava não queria senão que esperássemos por uma mula de Mestre João
e um asno com certo fato que nos tomaram no desbarato das pedradas. Partiu-se o
Embaixador com os que com êle dantes foram e ficámos com o frade, os que com
êle fomos nas pedradas.
Nesta segunda-feira, perto da noite, vieram com a dita mula e asno que lá ficaram.
Disse logo o frade que nós partíssemos e que ainda iríamos dormir onde estava o
(') Bolos de farinha e ovos com amêndoas.
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Embaixador. Parecendo-nos ser assim, fizemo-nos prestes e partimos, em se
cerrando a noite, cuidando levar bom caminho e o frade vai-nos levar por uns
bosques e vai dar connosco onde fomos apedrejados e dizia que ia fazer justiça e
iam connosco oito homens de mulas e quinze de pé. Foram-nos aposentar esta
noite em uma casa de um daqueles principais que nos apedrejaram e achámos a
casa e todo o lugar sem gente. Eram todos em uma serra que sôbre o lugar estava.
Achámos bem de comer para nós e para nossas mulas. Tanto que na casa fomos,
deixaram-nos aquêles que connosco iam, certo não ficámos sem mêdo queixandonos do frade, porque nos trazia a matar e porque nos não levava nosso caminho.
Disse-nos que vínhamos a fazer justiça, que pela manhã nos partiríamos. Vindo a
manhã, disse que não podíamos partir senão ao meio dia. Quando nós isto vimos
esperámos o meio dia e no meio dia o requeremos, então nos disse que não
podíamos partir senão ao outro dia. Quando vimos estas dilações partimo-nos e
deixámo-lo. Ainda em êste dia tomámos o fato porque nos ia esperando. Na noite
,chegou o frade a nós, porque não ousou dormir só entre aquêles que nos
apedrejaram e trazia duas mulas e uma vaca e oito teadas que lhe deram pelo
sangue que fizeram. Esta é a sua justiça e não outra, seja tomar as fazendas, que
tudo são mulas, vacas e teadas a quem pouco pode. Chamam-se estes lugares
onde nos apedrejaram: um Angua e outro Mastanho; diziam ser do Abuná
Marcos.
Aqui entrámos em mui graciosa terra, entre serras mui altas, em grande maneira
povoadas pelos pés delas de mui grandes lugares e nobres igrejas. Esta terra está
assentada como campos de grandes sementeiras de tôda sorte. Aqui há
infinitíssimos figos dos da índia e limões muitos e laranjas e cidras, grandes
pastos de gados. E
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de outra volta que eu por aí tornei com êste frade, que já se chamava embaixador,
viemos ter sábado e domingo em casa de um honrado debeterás, seja cónego, e

fomos com êle, estes dois dias, à igreja e, porque havia grande número de cónegos
naquela igreja, lhe preguntámos que cónegos haveria nela, disse-nos que havia
oitocentos cónegos e, preguntando-lhe que renda teriam, disse que para tantos, era
mui pouca, dissemos-lhe que pois a renda era pouca, para que eram tantos
cónegos, disse-nos que em princípio da igreja não foram muitos, mas que depois
cresceram, porque todos os filhos de cónegos e quantos deles descendiam,
ficavam cónegos e os padres os ensinavam cada um a seu filho e assim eram
acrescentados no número e que isto era nas igrejas del-Rei e que, muitas vezes,
diminuia o Preste João deles, quando fazia igreja em terra nova e mandava levar
cónegos destas igrejas, assim como mandara levar para a igreja de Macham
Celacem (1) duzentos cónegos e que neste vale havia oito igrejas e haveria bem
em elas quatro mil cónegos e que daqui tirava o Preste para as igrejas novas e
assim para as igrejas da côrte, porque de outra maneira se comeriam uns a outros.
CAPITULO LIX. - Da serra em que metem os filhos
do Preste João e de como nos apedrejaram junto dela.
O vale, acima dito, chega à serra onde metem os filhos do Preste João. E estes
estão como em degredo, assim como foi revelado a Abraão, rei acima dito, que
qua(1) Lugar da Trindade.
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renta anos lhe ministraram os anjos pão e vinho para o sacramento, seja, que todos
os seus filhos fôssem encerrados em uma serra e que não ficasse senão o
primogénito herdeiro e que isto fizesse, para sempre, a todos os filhos do Preste
da terra e seus sucessores, porque se assim o não fizesse que haveria grande
trabalho na terra, por ser grande, que se alevantariam com parte dela e que não
obedeceriam ao herdeiro e o matariam. E sendo êle de tal revelação espantado e,
cuidando onde se tal serra poderia achar, lhe fôra outra vez dito em revelação que
mandasse correr suas terras e olhar pelas mais altas serras, e, em aquela que
vissem cabras bravas nas rocas como queriam cair abaixo, que aquela era a serra
em que os infantes haviam de ser encerrados. E mandou fazer como lhe fôra
revelado e acharam esta serra que está sôbre êste vale ser aquela que a revelação
dizia, no pé da qual tem um homem que correr dois dias de caminho e é desta
sorte: uma roca talhada como muro, direita de cima a baixo, indo homem pelo pé
dela e olhando para cima parece que o céu está assentado sôbre ela. Dizem ter três
entradas ou portas por três partes e mais não, a uma delas eu a vi aqui nesta terra e
a vi desta maneira: íamos do mar para a corte e guiava-nos um mancebo, criado
do Preste, a que êles chamam calacem e não sabia bem a terra e quisera-nos
aposentar em um lugar e não nos quiseram receber, o qual era de uma irmã do
Preste João. A noite não era muito entrada, começou de caminhar dizendo que o
seguíssemos e que êle nos daria pousada, porque êle caminhava fortemente em
uma mula e por pequeno caminho. Disse eu a um Lopo da Gama que caminhasse
em vista do calacem e que eu caminharia em vista dele e que o Embaixador e a
outra gente caminhariam em minha vista. E a noite cerrava-se e sendo nós bem
uma légua fora da estrada
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contra a serra dos infantes, saíram de tôdas as aldeias tanta gente às pedradas
sôbre nós que nos queriam matar e nos fizeram apartar em três ou quatro partes. O
Embaixador ficava na traseira e tornou atrás e outros que iam quási no meio
lançaram para outra parte e tal houve aí que descavalgou da mula e fugiu com a
barjuleta (1) na mão. Lopo da Gama e eu não pudemos fazer volta fomos avante e
chegámos a outro lugar que está melhor apercebido (') pelo arruído que atrás
ouviram nos outros lugares. Ali choviam muitas pedras sôbre nós e o escuro era
como não ter olhos e porque não me tirassem pelo sentir do andar da mula apeeime e dei a mula a meu escra\o. Quis Deus, que veio ter comigo um homem
honrado, preguntou-me quem era, eu disse-lhe que era um gaxiagenuz, seja um
estrangeiro del-Rei. Êste homem era mui grande e digo honrado porque me fêz
bem e tomou-me a cabeça debaixo de um braço, que eu não lhe chegava mais, e
assim me levava como fole de gaiteiro e dizendo: - Atefra, atefra, que quere dizer:
não hajas mêdo, não hajas mêdo. E me levou com a mula e escravo até me meter
em uma horta com que tinha cercada sua casa e, dentro nesta horta, tinha muitos
paus arrimados uns aos outros em pé, e, no meio dos paus, tinha recolhimento
limpo, como cabana, em que me meteu. Parecendo-me que estava seguro mandei
acender candeia e como viram lume choveram pedras sôbre a cabana, e, como
apaguei a candeia, cessaram as pedradas.
O hóspede, tanto que me ali deixou, tornou-se ao arruído e tardaria bem uma hora
que não veio. Enquanto êle era fora sentiu-me Lopo da Gama e furou uma silveira
e veio-se para mim. Em isto vem o hóspede e
(1) Bôlsa de linhigeni.
(2) Prevenido.
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disse: - Calai, não hajais mêdo e mandou acender candeia e matar duas galinhas e
deu-nos pão e vinho e nos fêz, segundo sua arte, muito gasalhado.
Outro dia, pela manhã, o hóspede me tomou pela mão e me levou de sua casa,
quanto seria um jôgo de péla, onde estavam árvores muitos e de má casta e mui
bastos de que são tapados mui forte como muro, e, entre êles, uma porta que se
fecha e avante desta porta estava subideiro para a fraga. Disse-me êste hóspede: Vês aqui, se algum de vós passara esta porta para dentro, não tinha mais senão
cortarem-lhe os pés e as mãos e tirar-lhe os olhos e deixarem-no jazer e não deves
tu pôr culpa do que vos fizeram, nem vós não tendes culpa, senão quem vos aqui
trouxe, nós se isto não fizermos pagaremos pelas vidas, porque somos guarda
desta porta. Logo Lopo da Gama e eu e o calacem cavalgámos e descemos para a
estrada que estava abaixo de nós grande légua e achámos como não eram
passados nenhuns dos nossos e passava de véspera e ainda não éramos juntos.
CAPITULO LX. - Da grandura da serra em que metem os filhos do Preste Joáo e
das guardas dela e como
seus reinos se herdam.
A maneira que têm no meter dêstes infantes os reis, até êste rei David Preste João.
Todos tinham cinco, seis mulheres e haviam filhos delas ou das demais e por sua
morte dele preste herdava o primogénito. Outros dizem que herdava o que lhe

parecia mais apto e mais sisudo. Outros dizem que herdava o que tinha mais
aderência e disto direi o que sei de ouvir a muitos. EI-Rei Alexan152
dre, tio dêste David, morreu sem haver filho e tinha filhas e foram à serra e
tiraram dela Nahu (1) seu irmão que foi pai dêste David, o qual Nahu da dita serra
trouxe filho legítimo que dizem que era gentil mancebo e bom cavaleiro, mas que
era forte de condição. Depois que Nahu foi nos reinos, houve outras mulheres das
quais houve filho e filhas e por sua morte quiseram fazer rei aquêle mais velho
que veio da serra com seu pai e alguns disseram que era forte de condição, que
trataria mal o povo. Outros disseram que não podia herdar porque nascera como
em cativeiro fora da herança. Assim fizeram rei êste David que ora reina que a
êste tempo era moço de onze anos. O Abuná Marcos me disse que êle e a Rainha
Helena o fizeram rei porque tinham os grandes todos na mão, assim me parece
que além do primogénito entra aderência. Outros filhos de Nahu que eram
meninos ficaram com o mais velho que com seu pai viera da serra e todos os
tornaram à dita serra e assim fazem a todos os filhos do Preste dês o tempo
daquele rei Abraão até ora (2).
Dizem ser esta serra em cima fria e grande e mais dizem ser redonda por cima
andadura de quinze dias e parece-me que o será, porque desta parte que é nosso
(1) Naod.
(2) Baltasar Teles (i História Geral de Etiópia a AUla. Liv. II. ca'p. V) nega a
persistência do referido costume: «O que (o padre Francisco Álvares) diz.., das
infinitas pedradas que lhe atiraram, passando por junto à montanha aonde se
guardavam os filhos dos Imperadores, assim seriam, pois êle diz que as
experimentou, porém já naquele tempo estava acabado o costume de meter ali
Infantes... e, assim, isto que êle conta se deve entender dos Infantes que dantes ali
tinham recolhidos, os quais não sabemos que dali fôssem tirados e podiam ser
alguns ainda vivos naquele tempo». Éste costume foi restabelecido pelo
imperador Fasiladas (1632-1665). O viajante escocês Jaime Bruce -faz menção
dêle como ainda existente na segunda metade do século xviii (Traveis to discover
the source of the Nile in the yMa:s 1768-1773).
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caminho, caminhámos pelo pé dela dois dias e assim chega ao reino de Amara do
Bagrimidi que é sôbre Nilo e é daqui mui longe. Dizem haver em cima ainda
desta serra outras serras mui grandes que fazem vales e dizem haver aí um vale
entre duas serras muito fortes que em nenhuma maneira podem sair dali, porque é
fechado com duas portas e que neste vale metem aquêles que são mais chegados
ao Rei, seja, que ainda são de seu sangue e que há pouco que lá estão porque os
tenham a melhor recato. Os que já são filhos de filhos e netos, a como esquecidos,
não estão em tanta guarda e, contudo, geralmente, se guarda tôda a serra de
grandes guardas e grandes capitãis e um quarto da gente, que sempre anda na
côrte, é das guardas desta serra e capitãis dela.
E estes capitãis e guardas da serra que estão em côrte pousam apartados sôbre si e
ninguém chega a êles, nem êles a outrem, por nenhum ter razão de saber os

segredos da serra. E quando chegam ante a porta do Preste e lhe há-de vir recado
ou palavra, tôda a gente fazem afastar e todos os outros negócios cessam quando
neste falam.
CAPITULO LXI. -- Do castigo que davam a um frade
e também a algumas guardas por um recado que trouxe dos infantes ao Preste e
como fugiu um irmão do Preste e um seu tio e da maneira que se houve
com êles.
Acêrca do negócio dêstes infantes eu vi isto: trazerem aí um frade que seria de
trinta anos, com êle bem duzentos homens. Diziam -que êste frade trouxera uma
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carta ao Preste João dos infantes da serra. E estes duzentos homens eram guardas
da mesma serra e a êste frade açoutavam-no de dois em dois dias e também a
estes homens assim os açoutaram repartidos em duas partes. O dia que açoutavam
o frade açoutavam a metade deles e sempre começavam no frade, então corriam
os outros todos em vista uns dos outros e de cada vez faziam preguntas ao frade
quem lhe dera aquela carta e para quem e se trouxera mais cartas e de que
mosteiro era e onde se fizera frade e onde se ordenara de missa. O triste do frade
dizia que havia dezasseis anos que saíra da serra e que então lhe deram aquela
carta e que nunca lá mais tornara, nem ousara de dar a carta, senão agora que o
pecado o tomara (e poderia ser verdade porque nesta terra não se acostuma pôr na
carta, ano, nem mês, nem dia). Aos homens não lhe faziam outra pregunta, senão
como deixaram sair êste frade.
A maneira de açoutar é esta: deitam o homem de barriga e prendem-lhe as mãos a
duas estacas e uma corda nos pés ambos e dois homens a puxar ambos por esta
corda e assim estão dois como algozes a dar um de um cabo e outro doutro e não
dão sempre no açoutado e muitas dão no chão, porque se tôdas as vezes nêle
desse, ali morreria, tão forte é o açoutar. E desta companhia eu vi tirar um homem
do açoutar, e, antes que o cobrissem com um pano, morreu. E logo o fizeram
saber ao Preste, porque estas justiças se fazem diante de suas tendas e mandou
tornar o morto onde o açoutaram, e os que depois açoutavam mandava pôr a
cabeça nos pés do morto.
Durou esta justiça duas semanas que nunca cessou esta ordem de açoutar o frade
de'dois em dois dias e a metade das guardas após êle, salvo sábados e domingos
em que se não fazia justiça. Era voz e fama por tôda a
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côrte que êste frade trouvera (1) cartas aos portugueses dos infantes da serra para
que os tirassem daí e nós éramos inocentes disso e creio que o frade outro tanto.
Mais nos dias e tempos que lá estivemos, um irmão do Preste João, moço
(segundo diziam) de dezasseis anos, fugiu da serra e veio ter a casa de sua mãi,
rainha que fôra mulher do Preste João, e, pela pena de morte que aí há quem
recolher infante da serra, a mãi não quis recolher o filho, mas fê-lo prender e levar
ao Preste João. Diziam que lhe preguntara o irmão porque fugira e que êle
respondera que morria de fome e que não vinha senão a dar-lhe esta conta, porque
ninguém lhe queria trazer êste recado. Diziam que o Preste João o vestira

ricamente e lhe dera muito ouro e panos de sêda e o mandou tornar à serra. E
também diziam, o geral por essa côrte, que não fugira senão para se ir com os
portugueses. Êste próprio que assim fugiu e foi tornado à serra (estando nós e êste
Embaixador que vai a Portugal, em Lalibela, onde são igrejas nas pedras, andando
tomando posse da senhoria de Abugima que o Preste João lhe dava), veio por aí
um calacem, com muita gente e trazia preso êste irmão do Preste, e, êle e a mula,
vinham cobertos de panos pretos que lhe não aparecia cousa nenhuma e à mula se
lhe apareciam sòmente os olhos e orelhas. Êste, diziam os peões, que fugira em
hábitos de frade em a companhia dum frade e que êste frade seu companheiro o
descobrira o dia que saíram das terras do Preste João e o fizera prender e assim o
trazia preso o mesmo frade. Nenhuma pessoa deixavam chegar nem falar a êste
irmão do Preste João, senão dois homens que iam pegados à mula. Todos diziam
que morreria ou lhe quebrariam os olhos. Não sei o que dele foi.
(') Trouxera.
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Doutro ouvimos dizer (e ainda é vivo) que quisera fugir da serra e para se ir que
se fêz mouta, seja, coberto de muita rama e, lavradores que andavam lavrando,
viram bulir a dita mouta e foram ver que cousa era, e, achando que era homem,
prenderam-no e as guardas, tanto que o tiveram em seu poder, tiraram-lhe os
olhos. Dizem ser ainda vivo e é tio dêste Preste João.
Contam haver lá, nesta serra, grande multidão desta gente e chamam-lhes
iflaquitas ou filhos dêste Israel, ou filhos de David, assim como o Preste João,
porque todos são de um género e sangue.
Há nesta terra (segundo dizem) muitas igrejas e mosteiros e clérigos e frades.
CAPITULO LXII. - De como são estimados os parentes do Preste e do modo
diferente que este David quere ter com seus filhos e das grandes provisões
aplicadas à terra.
Têm ao Preste João nesta terra, por sem nenhum parente, porque da parte da mãi
não são havidos, estimados, nem nomeados por parentes e da parte do pai, são
encerrados e havidos como mortos e pôsto que lá casem e façam geração, como
dizem que têm muitos infindos filhos e filhas, nenhum deles nunca da serra sai,
senão como acima dito é, que se o Preste morre sem herdeiro, então se tira o
parente mais achegado e mais idóneo e pertencente. Dizem que algumas fêmeas
saem a casar fora e não são havidas por parentas, nem filhas, nem irmãs do Preste,
pôsto que o sejam; são honradas enquanto lhes vive o pai ou irmão e tanto que
lhes morre
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são como qualquer outra senhora. Eu vi e todos vimos, em côrte, uma senhora que
fôra filha do tio dêste Preste, e, pôsto que ainda andava em esparavel, era muito
desacompanhada. Conhecemos um seu filho tão maltratado, como qualquer
homem de pé, assim que, em mui breve tempo, morre seu género e fica sem
nenhuma nomeada de parentes de rei.
Este Rei David Preste, que ora é, à nossa partida tinha dois filhos. Diziam que
lhes fazia grandes gultos, seja morgados ou coutos, assinados para êles de grossas

rendas. A mim me ensinaram para que parte tinha um deles grandes terras, mas, o
geral dizer era, que como o pai cerrasse o ôlho e fizessem um deles rei, que os
outros iriam à serra como seus antecessores sem levarem consigo senão seus
corpos.
Assim ouvi dizer que a têrça parte das despesas do Preste se faziam com estes
infantes e iflaquitas e que êste Preste o fazia melhor com êles do que nunca o fêz
seu antecessor e que, além das grossas rendas que já para êles eram aplicadas, lhes
mandava muito ouro e muitas sêdas e outros panos finos e muito sal que nestes
reinos corre por moeda. E quando nós chegámos e lhe demos muita pimenta,
soubemos, por certo, que lhes mandou a metade dela e lhes mandou dizer que se
alegrassem que el-Rei de Portugal, seu pai, o mandara visitar e lhe mandara
aquela pimenta. E assim soubemos, por certo, e, de vista em muitas partes, que o
Preste João nos mais de seus reinos tem grandes lavouras e terras, como
reguengos (1) em nossas partes.
Estas terras ou reguengos são lavradas e semeadas pelos seus escravos e com os
seus bois. Estes são seus manti(1) Terras do património real.
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mentos e vestidos pelo Rei e são mais libertados que nenhuma outra gente e são
casados e vêm já de ab inicio de escravos e casam uns com outros. De tôdas as
lavouras que são perto da serra, as mais se vão lá e as outras a mosteiros e igrejas
e a pobres principalmente a fidalgos pobres e velhos que já tiveram senhorios e os
não têm e a nós, os portugueses, por duas vezes, nos mandou dar êste pão, seja,
em Aquaxumo, por uma vez, quinhentas cargas, e, por outra vez, no Aquate,
outras quinhentas, e das lavouras para si não há nada, nem se vende cousa
nenhuma e tudo se despende e dá como dito é.
CAPITULO LXIII.- Do fim do reino de Angote e
princípio do reino de Amara e de uma lagoa e cousas que há nela e como o frade
quisera levar ao Embaixador a uma serra e como fomos ter ao Acel e da
abastanfa dela.
Tornámos a nossa viagem e caminho e fomos ao longo da serra por uma ribeira
acima, terra muito graciosa e de muitos milhos e outras sementes -da terra e
porém não tem trigo, tem muita povoação nas faldas das serras de uma parte e da
outra da ribeira, e, dando fim ao vale, deixámos a ribeira e -começámos achar
terra de matos e pedregais, não de serras, mas de pequenos vales e outras terras de
muitos trigos e cevadas, doutros muitos legumes que há na terra. Aqui se acaba o
reino de Angote e começa o reino de Amara. E aqui contra Levante, já no reino de
Amara, há uma grande lagoa onde já pousámos e será esta lagoa ou lago bem três
léguas de com159
prido e passará de uma légua de largo. Tem êste lago no meio uma pequena ilha
em que está um mosteiro de Santo Estêvão, com muitos frades. Há neste mosteiro
muitos limões, laranjas, cidras. Servem para êste mosteiro com barca de juncos
com quatro cabaças grandes, porque não sabem fazer barcas. Estes que digo
juncos são boinhos de que fazem esteiras em Portugal. Esta barca ou passagem

fazem desta maneira: tomam quatro paus e põem sôbre êles estando em compasso
daquele boinho muito e bem concertado e outros quatro paus sôbre o boinho, no
direito dos outros, e apertam-nos muito bem, em cada canto põem uma grande
cabaça e, assim, passam nela. £ste lago não corre senão no inverno com a sobra da
água, dizem botar fora por dois cabos. Há neste lago muito grandes alimárias a
que chamam nesta terra gomaras, 'dizem que são cavalos marinhos, assim, há um
pescado pròpriamente congro e, assim, é muito grande, tem a mais feia cabeça
que se dizer pode e feita como grande sapo e o couro sôbre a cabeça parece pele
de lixa, o corpo é mui liso como congro e é o mais gordo e saboroso que no
mundo se pode achar peixe. Tem êste lago grandes povoações derredor e tôdas
chegam até água, dizem haver derredor dêste lago quinze xumetas ou capitanias,
tudo em espaço de duas léguas ou três. São derredor mui formosas terras de trigos
e cevadas. Dêstes lagos vimos muitos nesta terra e êste é o maior -que lá vi.
Daqui caminhámos bem quatro léguas, por matos e atoleiros, terra de muitos
milhos e muitas águas. No fim da jornada, sôbre muito cansados, nos quisera o
frade levar a umas mui altas serras a pousar e a dormir. Respondeu-lhe o
Embaixador que êle não vinha cercar terras, senão caminhar caminhos direitos e,
quanto ao comer, que êle trazia bem por onde o comprar por ouro e prata e
pimenta e panos del-Rei de Portugal que nos dera o
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seu capitão-mor, e, que nos caminhos onde pousávamos, fora dos lugares, nos
traziam os mantimentos, se êle frade não fôsse, que os tomava por fôrça a quem
os trazia e com seu mêdo no-los não traziam. Ficámos nós na estrada aposentados
no campo e o frade com seus homens subiu à serra e, a meia noite, nos mandou
pão e vinho. Sextafeira partimos de onde assim dormimos e o frade não vinha
nem recado dele, nem gente para o fato.
Sendo nós espaço de uma légua, chegou a nós um criado do frade dizendo que
não passássemos do primeiro lugar que era bom para passarmos -sábado e
domingo. Fizemo-lo assim. Tanto que chegámos a êste primeiro lugar, e o vimos
bom, não quisemos passar. Êste lugar se chama *o Acel, está sentado em um
pequeno cabeço, entre duas ribeiras e boa campina, havia aí muitas e grandes
milharadas e de tôdas outras sementes e trigos.
ÉZ muito bom lugar, fazem em êle muito grande feira. Dalém de uma das ribeiras
está um grande lugar de mouros, rico e de grandes tratos de escravos, sêdas e de
tôdas outras maneiras de mercadorias e é como o lugar de Manadelei no têrmo de
Tigremahom, assim dizem os mouros deste lugar que pagam ao Preste grande
tributo como os outros. Aqui há grande conversação de cristãos com os mouros,
porque os cristãos e cristãs acarretam água aos mouros e lhes lavam suas roupas e
andam as mulheres cristãs no lugar dos mouros que está apartado só onde tivemos
má presunção. Tivemos sábado e domingo em um campo, ao pé do lugar, onde os
nossos andaram, tôda a noite, às lançadas com os tigres que nos combatiam
rijamente, seja, as mulas e a nossa gente não dormiram tôda a noite. Aqui houve
brigas entre Jorge de Abreu e o Embaixador sôbre cousa mui leve.
Ã segunda-feira caminhámos terra chã, por entre serr6r

ras muito povoadas e mui semeadas, por espaço de duas léguas, subimos em uíma
mui alta serra sem fraga, nem pedra, nem mato, tôda aproveitada de sementeiras
e, sôbre a altura desta serra, tivemos a sesta apartados uns dos outros pelas brigas
que se passaram no Acel. Ao pé de pequenas moutas divisavam-se daqui muitas
terras e imuito longe e assentara'm-se comigo dez ou (doze homens honrados,
estava o língua comigo e falava na altura desta serra em que estávamos e como
divisávamos muitas terras. Mostraram-me a serra onde estavam os infantes que
atrás disse que parecia ser daqui três ou quatro léguas, sua roca talhada, como a de
trás, tanto corria de longo contra o Nilo que não enxergávamos o cabo e tamanha
é esta serra ,o,nde -estávamos que a 'dos infantes parece a ela sujeita. Ali me
contaram, mas por inteiro, as grandes guardas e sujeições que tinham estes
infantes e da grande abundância que itinham em seus mantimentos e vestidos. E
porque divisavam daí mui grande vista, quanto os olhos podiam ver, contra a
parte ,do Poente, lhe preguntei que terras iam para aquela parte ou se era tudo do
Preste João. Disseram-me que um mês de caminho seria para aquela parte o
senhorio do Preste e que logo entravam montanhas e desertos e após êles mui
ruim gente, muito preta e muito má. Durava a seu -parecer, espaço de quinze dias
-de andadura, -estes acabaldos, que -entravam logo mouros brancos do reino de
Tunes (e não me espanto, porque de Tunes vêm as cáfilas ao Cairo e a esta terra
do Preste) e trazem albornozes (1) e porém não bons e outras mercadorias. Mas
m.e diseram que aqui nefte outeiro apartávamos a terra ido milho 'da do trigo, que
já por diante não acharíamos mais milhos, senão trigos e cevadas.
() Manto com capuz usado especialmente pelos árabes.
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CAPITULO LXIV. - De como fomos ter a outro lago
e daí à igreja de Macham (') Celacem e como nos não
deixaram entrar nela.
Aqui caminhámos sempre por esta altura de serra caminhos chãos, bem três
léguas e tudo sementeiras de trigos e cevadas fracas e achámos outro lago como o
de atrás, ainda que não tamanhý -. e porém seria de comprido uma légua e meia
de largo. Êste lago tem corrente pequena de saída e nenhuma água de entrada
senão a dos montes quando chove, parece de grande altura cercado de fortes
boinhos. Fomos dormir a uma grande campina de ervagens onde nos houveram de
matar os mQsquitos.
Estas campinas não eram aproveitadas senão de pastos por serem apaüladas e não
saberem tirar as águas pelos pés das serras nas saídas dos pãis. Há muitos e mui
grandes lugares e muitas sementeiras de trigos e cevadas e, de aqui, fizemos
caminho por vales mui grandes e porém têm mui fracas sementeiras de trigos e
cevadas, uns eram amarelos, como que morriam com águas e outros muitos que
morriam ;de secos e assim éramos corfusos no morrer destas sementeiras.
Começámos aqui entrar em terra que de dia eram grandes calmas e de noite
grandes frios. Nesta terra os homens gerais trazem dérredor de si um pedaço de
couro de vaca, estes gerais são quási todos e poucos são os especiais. E as
mulheres, assim mesmo, trazem pano algum tanto maior que os homens e cobrem

aqui o que podem que lhe Deus deu, o demais aparece. As mulheres trazem as
cabeças em duas partes ou em duas ordens, a uma
(') Ou Maçam.
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desce até os ombros e a outra ordem chega sôbre estas pelas orelhas. Dizem serem
estas terras dos trombetas do Preste. Um pouco desviado do caminho, está, para a
parte direita, um grande arvoredo ao pé de uma serra e ali está uma grande igreja
de muitos cónegos, dizem que a fêz um rei que aí jaz. Passando neste dia grandes
serras, fomos dormir fora de tôdas elas na entrada de mui formosas campinas.
Aos 26 de Setembro, pela manhã, caminhámos pelas ditas campinas abaixo,
espaço de uma légua, chegámos a uma muito grande igreja 'que se chama
Macha!m Celacem, que quere dizer a Trindade. A esta igreja viemos depois com
o Preste João a trasladar a ossada de seu pai. É esta igreja cercada de duas cêrcas,
uma de parede alta bem feita, cêrca dela, outra de estações de madeira forte.
Esta que é de estações, é fora do redondo, bem meia légua, e nós íamos ledos para
ver esta igreja que nos o frade gabava muito e dormimos aí para a vermos à nossa
vontade e não a vimos porque não deixaram entrar e foi desta maneira: sendo nós
bem um ítiro 'de besta antes da cêrca da estacada, vieram a nós homens muito
apressurados dizendo que nos apeássemos, o que logo fizemos por sabermos que
assim é seu costume apearem-se quando são perto das igrejas e, por reverência
desta que é grande, pareceu-nos que se apeavam mais longe. E indo a pé e
chegando junto da porta do cêrco de madeira estavam aí muitos homens que nos
não quiseram deixar entrar. Não tão sómente a nós, mas ao frade que nos trazia
também lhe punham as mãos nos peitos dizendo que não tinham licença para nos
deixar entrar. Não nos valeu dizermos que éramos cristãos, foi tanta a revolta que
quási viéramos a pelejar. Apartámo-nos deles e cavalgámos e fomos nosso
caminho e, sendo já bom pedaço da igreja vieram correndo a nós, que
tornássemos e que nos
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deixariam entrar, que já tinham licença. Então não quisemos tornar, assim, desta
vez, não vimos a igreja, nem a obra.
A campina que esta igreja tem e sitio dela é esta: suas cêrcas são em um cabeço
razo e tudo derredor campina, para a parte de cima será uma légua e para a outra
parte duas e para outra três e para outra parte, no baixo que é contra o Sul, serão
quatro ou cinco léguas. Maravilhosa terra, sem aí haver um palmo que não seja
aproveitado e semeado de tôda semente, salvo milho que não tem. Êste campo
tem todo o ano novidade, uma tirada e outra semeada. Pelas costas desta igreja
corre uma formosa ribeira desabafada sem árvore nenhuma e sai dela água para
regar gram parte das lavouras e das terras descem outras levadas de águas, de
maneira que estes campos são todos regados. Há nestes campos muitas e grandes
casas apartadas como quintãs, há lugares pequenos e em êl.es igrejas porque,
como há igreja do Rei, não se quitam
(1) igrejas aos lavradores.

CAPITULO LXV. - Como os prestes dotaram às igrejas este reino e de como
fomos à aldeia de Abra e de
aí a algumas grandes fossas.
Fizemos nosso caminho por estes campos que assim apareciam e saindo deles,
seja dêstes que víamos, entrámos em outros maiores e porém não tão bem
aproveitados
(1) Inibem.
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de sementeiras e parecem ser alagadiços como brejos. Há neles grandes pastos e
assim há grandes lagos e deles escorrem -as águas que fazem os brejos. Há muitos
infindos gados, assim 'vacas ,como ovelhas (não há aí cabras). Há muitos infindos
lugares afastados da ,es'trada, e, em tddos, igrejas. Caminhámos por estas
campinas bom ,dez ou doze léguas contra Levante, ,onde nos mostraram uma
grande igreja que diziam ser São Jorge em que jaz o avô dêste Rei Preste João.
Direi dela. Quando nela fomos, dizem que os reis antepassados vindos dos reinos
do Barnagais e Tigremahom onde foram seus princípios, acrescentando seus
reinos ,por essas terras de gentios, vindo pelo reino !de Angote e vindo a êste de
Amara, fizeram neste reino grande demora e assento e fizeram com êle grandes
assentos de igrejas para suas sepulturas e as dotaram de grandes rendas cada um.
Àquela igreja que fazia el-Rei Nahu (1), pai dêste Preste que agora é, acabou de
dotar todo êste reino, sem ficar uSm 'só palmo que não seja de igrejas ,e acabou-o
'de dar à igreja de Macham 'Celacem e êle principiou -e seu filho acabou.
Estas igrejas não impedem as dos lavradores que são muitas infinftas, -estas dos
reis. Pelas terras de Macham Celacem caminhará homem bem quinze dias e não
há em todo êste reino um só mosteiro que víssemos, nem ouvíssemos dizer de
quantos há nos reinos de atrás senão tudo igrejas de cónegos e as dos lavradores,
de clérigos.
£ste reino já não tem senhorio que soia ter seu título e era Amara Tafila que quere
dizer rei de Amara, assim como ainda Xoa Tafila quere dizer rei de Xoa. £ste
senhorio houve aí, até se mudar a ossada de Nahu.
(') Ou Nagd.
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A igreja -de Macham Celacem, a quem os portugueses fomos presentes, então se
acabou de dar e confirmar a doação à igreja e tirou do Preste o Amara Tafila que
ainda aí havia e entregou as senhorias às igrejas, seja, às antigas assim corno as
tinham. A esta de Macham Celacem, ,como lho seu pai deixara, todos os cónegos
e clérigos destas igrejas e de tôdas outras dos outros reinos e senhorios, atrás e
avante, servem ao Preste em todos os serviços salvo em guerras. E a justiça tôda é
uma assim de cónegos como de clérigos e frades. Assim se havia êste frade que
nos guia, como uns, como com outros, no levar de nosso fato, assim lhe
obedeciam uns como os outros (como idito é), que mandava açoutar clérigos e
frades.
Indo por estas grandes campinas que a vista não via outra cousa, parecia-nos que
já éramos mareados e fora de serras. Nós viemos ter o sábado e domingo, que fôra

o derradeiro dia do mês de Setembro, a uma pequena aldeia de Nossa Senhora,
muito pobre e muito maltratada, junto da qual igreja, para a parte do Levante,
começam as mais bravas serras e fossas fundas descentes aos abismos, as mais
que homens nunca viram, nem se pode crer sua fundura, assim como as serras
onde estão os israelitas são talhadas por cima, assim são estas. Abaixo são de
'muita largueza em uns lugares de quatro léguas, em outros de cinco, em outros
serão de três (e isto a nosso parecer).
Dizem que correm estas fossas até Nilo que é de aqui mui longe e para cima bem
sabemos que chegam à terra de mouros e, para a parte dos mouros, dizem não
serem tão bravas. Nos fundos destas fossas há muitas povoações e infinitíssimos
bugios felpudos do peito adiante como leões.
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CAPITULO LXVI. - Como fomos ter a umas portas
e passos fundos trabalhosos de caminhar e subimos às portas em que se começa o
reino que se chama de
Xoa.
À segunda-feira, primeiro dia do mês de Outubro de 1520 anos, caminhámos
nosso caminho por terra chá de lagoas de grandes pastos, espaço de três ou quatro
léguas, tudo ao longo destas fossas e fomos dormir junto donde havíamos de
atravessar estas baixuras. À têrça-feira, pela manhã, começámos caminhar espaço
de meia légua, chegámos a umas portas sôbre uma roca que dividia duas valuras,
uma à mão direita e outra à mão esquerda e em tanta estreitura juntas umas portas
que poderia caber um carro e mais não, com pequenos botaréus. Em que se as
portas fecham e tapam é de valura a valura. Saindo da porta logo entram como em
fundo vale, mais que uma lança de armas, piçarra de uma e da outra parte erguida
para cima como gume de espada que faz esta valura e êste vale. A altura das
bandas terá de comprido dois jogos de malhão em tanta estreitura que homem não
pode ir a cavalo e as mulas vão roçando os estribos de ambas as partes e tão funda
que desce ho'mem em pés e mãos e parece isto feito artificialmente. Saindo desta
estreitura caminham por um espigão que será de quatro palmos, e, para um cabo e
para outro àquelas funduras, tudo piçarra que não é para crer, nem eu o crera se o
não vira, e, se não vira passar nossas mulas e gente, afirmara cabras não passarem
por ali seguras e assim lançámos por ali nossas mulas como quem as lança a
perder e nós em pés e mãos após elas pela rocha abaixo sem haver aí outro
caminho. Dura esta grande
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aspereza um tiro de besta e chamam-se estas Aquia Fagi que quere dizer morte
dos asnos. Pagam-se aqui direitos.
Passámos estas portas muitas vezes e nunca as passámos que não achássemos
bêstas e bois mortos que vêm debaixo para cima que não podem subir e outros
que de cima escorregam abaixo. E passando êste passo ainda ficam bem duas
léguas de assaz fundo e fragoso e trabalhoso caminho de andar. No meio desta
descida está uma rocha furada por fundo e cai água por cima dela. Estão sempre
nesta lapa muitos pedintes. E assim descemos bem duas léguas até uma grande

ribeira que se chama Anecheta, a qual traz muito pescado e mui grande e daí
caminhámos subindo bem uma légua até chegarmos a uma portela que divisa para
outra ribeira em que estão outras portas, as quais ora se não usam e porém as
portas ainda aí estão. Os que estas fossas e valuras passam vêm dormir axqui
porque não podem em um dia ir de cabo a cabo. Nesta meijoada fêz o frade, que
nos trazia, grande crueza como que não fôra cristão ou a fizera a mouros, porque
um xum ou capitão de uns lugares que estão em um cabeço sôbre onde nós
pousávamos não acudira tão asinha como os que aí moravam, mandou homens
seus, e, os que nos traziam o fato, que lhes fôssem destruir grandes favais que
tinham a par de suas casas. Trouxeram estes homens, que lá foram onde nós
estávamos, mais de um moio de favas que era o seu mantimento em aquela terra,
porque destas valuras não têm outra cousa senão milho e favas. Era piedade de
ver uma tal destruição e, porque lhe contradizíamos, dizia que assim era a justiça
da terra e assim mandava cada dia açoutar muitos dos que nos traziam o fato e
lhes tomava mulas, vacas, teadas dizendo que assim se havia de fazer a quem mal
servia.
À têrça-feira. 2 dias do dito mês de Outubro., fomos
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nosso caminho por muitas fragas (como atrás), entre as quais, passávamos
caminhos muito estreitos e maus e perigosos passos, assim de uma como da outra
parte, rocha talhada, cousa para se não crer. Chegámos a outra ribeira que será
grande légua de onde dormimos e esta ribeira é grande e chama-se Gemá e
também traz muitos peixes. Dizem que estas ribeiras se ajuntam ambas e vão ao
rio Nilo. Começámos caminhar e subir tão grandes fragas como o dia dantes.
Descemos nesta subida e haverá duas léguas, no cabo dela estão outras portas em
outro tal passo como 'de Aquia Fagi, as quais estão sempre fechadas e pagam
direitos todos os que por elas passam e abaixo nem acima não há outro caminho
nem passagem.
Fora destas portas fomos dormir a uma campina que seria meia légua das ditas
portas. Já dali não aparecia cousa nenhuma das valuras, fossas e fragas que
passáramos, antes parecia tudo campina, daquém e dalém, sem haver no meio
cousa nenhuma e serão grandes cinco léguas de umas portas a outras. Por estas
portas e valuras se partem os reinos de Amara e de Xoa e chamam-se estas portas
Badabaxa que quere dizer terra nova. E, dentro nestas valuras e fragas, há muitas
povoações de aves e não podíamos determinar onde criam, nem como ali podiam
criar seus filhos que lhes não caíssem pelas rochas abaixo, porque quem o vira,
não julgara senão que era cousa impossível segundo sua grandeza.
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CAPITULO LXVII. - Como o Preste João foi à sepultura de Janes, iché do
mosteiro de Brilibanos (')
e da eleição de outro icbé que foi mouro.
Na quarta-feira, 3 dias de Outubro, caminhámos por campinas, e, não mui
arredadas -da borda das rochas e valuras, e fomos dormir sôbre a mesma rocha em
direito de um grande mosteiro que se chama de Brilibanos. A êste mosteiro vi eu

ir o Preste João três vezes. A primeira foi à sepultura do maioral do mosteiro que
se chamava Janes e em nossa língua Joânes e o título de sua prelazia era iché. £
ste iché dêste mosteiro é o maior prelado que há nestes reinos, tirando o Abuná
Marcos que é sôbre todos. E foi o Preste também ao mês em que se fêz o saimento
a que êles chamam testar. E também foi lá aos quarenta dias depois da morte do
dito iché a eleger e fazer outro. O finado diziam ser homem santo e que em vida
fazia milagres e portanto foi o Preste à sua sepultura e sa'imento.
Havia entre nós um português, natural de Lisboa, por nome Lázaro de Andrade o
qual era pintor e cegou, o Preste lhe mandou dizer que fôsse à sepultura dêste
defunto e que levasse boa fé e receberia saúde. Foi lá e tornou como foi.
O que fizeram iché também era havido por homem de santa vida e fôra mouro e
êle, por ser muito meu amigo, me contou tôda sua vida e me disse que, estando
em sua seita, ouvira uma revelação que lhe dissera: Não levas bom caminho, vaite ao Abuná Marcos que é cabeça dos clérigos de Etiópia e êle te ensinará outro
(1) Debra Libanos.
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caminho, e, que então, se veio para o Abuná Marcos e lhe contara o que ouvira e o
Abuná Marcos lhe fizera cristão e o ensinara e o tinha como filho e portanto o
Preste tomou êste frade, que foi mouro, por governador dêste mosteiro, o qual por
nome se chama Jacob. Êste me tinha tanta afeição que não me deixava e sempre
andava comigo. £ste Jacob tomou tão bem a fala portuguesa que nos entendíamos
mui bem ambos e escreveu por sua letra a Glória da missa e o Credo e o Pater
Noster e Ave Maria -e o Credo dos Apóstolos e a Salve Regina e a sabia em latim
tão bem como eu. E também escreveu o Evangelho de São João e tudo mui bem
decorado. Êste Jacob ficava agora Iché neste mosteiro. Iché quere dizer prior ou
abade e na língua tigré que é nos reinos de Barnagais e Tigremahom se disse aba
pelo padre principal e pelo prior crasteiro que é debaixo dele. Dizem que havia
(como atrás escrevi) nesta língua prior crasteiro o qual se chama gabez. Neste
tempo quando se aconteceu isto, não era quando íamos de caminho, mas de outra
volta, quando a côrte aí veio estar espaço de légua e meia do dito mosteiro em
uma mui grande campina, porque o mosteiro jaz na valura mui funda que vem
donde a passámos pelas portas.
Tornando a nosso caminho, quinta e sexta-feira também caminhámos por
campinas e não muito afastadas daquelas valuras. Viemos ter a umas pequenas
casas e quási debaixo da terra e as fazem assim por causa dos .ventos, porque são
tudo campinas sem nenhum amparo e assim fazem os currais debaixo da terra
porque ficam as vacas amparadas do vento. Aqui vive gente suja e mal vestida,
tem grande criação de vacas, éguas, mulatos e galinhas. Derredor destas aldeias
havia as mais fortes e melhores cevadas que ainda havemos visto, mas eram
poucas. As sementeiras, em muitos lugares, deitam três
172
ou quatro alqueires de semeadura em uma lavoura e daí um tiro de besta outro
tanto e assim é cingida a terra e quantos eram os lugares tinham repartidas as
sementeiras. Não viram a nenhum lavrador e morador seis alqueires de

semeadura, sendo a terra a melhor que se possa dizer, porque não há quem a
queira aproveitar. Há nestas campinas muitas aves, seja, grous, patas bravas,
adens e aves de muitas maneiras, porque há muitas lagoas e ningém sabe caçar
estas aves. Chama-se esta terra Huaguida.
CAPITULO LXVIII.- De como três dias caminhámos por campinas e da cura das
enfermidades e da
vista das gentes.
Segunda-feira, 9 de Outubro, caminhámos por campinas semelhantes às de atrás
assim de ervagens, como de sementeira e fomos dormir a uma terra que se chama
Anda. Aí ainda comemos pão de cevada bem mal feito e assim caminhámos a
têrça por semelhantes campinas como os dias passados e dormimos junto de
pequenos lugares. À quarta-feira já achámos melhores terras de sementeiras de
trigos e cevadas, seja, sementeiras de todo o ano, umas tiradas e outras semeadas.
Chama-se esta terra Tahagui, é terra muito povoada e 'de grandes lugares e
grandes criações de todo género ;de animais.
Havia nesta terra muitos doentes como de febres e tudo se deixa à natureza que
não põem outro remédio somente se adoece da cabeça sangrar na mesma testa e se
lhe dói a barriga ou as costas ou espáduas, põem-lhe fogo como às bêstas. Às
febres não lhes põem remédio.
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Nesta quarta-feira houvemos vista das tendas e arraial do Preste João (') e fomos
dormir fora do caminho como soiamos. Na quinta-feira caminhámos pouco
caminho e assim andámos pouco. A sesta fomos ter sábado e domingo a um
pequeno lugar que tem uma igreja nova, ainda por pintar, porque tôdas são
pintadas e não de ricas obras. Chama-se a igreja Auriata que quere dizer: os
Apóstolos e diziam ser igreja de Rei. Serão de aqui às tendas três ou quatro léguas
e será dêste lugar à igreja pouco mais de meia légua, onde estava aposentado o
Abuná Marcos. Neste sábado e domingo que aqui estivemos, vieram a nós três
marinheiros que fugiram da nossa armada no pôrto de Maçuá. Sabendo ês"te frade
que nos trazia, que os marinheiros nos vinham ver, houve grande menencoria
dizendo que não era uso da terra quando gente estranha vinha, haver fala de
nenhuma pessoa até não falar ao Rei e com esta menencoria se tornara para sua
tenda a suas pousadas. Neste mesmo sábado foi o mesmo frade ver o Abuná
Marcos e nos trouxe de lá um açafate de passas de uvas e uma jarra de vinho de
uvas mui bom. No domingo seguinte nos tornou a ver um dos ditos marinheiros e
porque o frade se queixara, o dia dantes da sua vinda, o Embaixador disse ao
marinheiro que fôsse falar primeiro ao frade e lhe dissesse que não vinha por
nenhum mau respeito, senão pela grande amicidade que sempre connosco tivera.
E o frade quando o viu mandou deitar mão dele e prendê-lo e quiseram-lhe lançar
ferros se não fôra o Embaixador e nós outros que lho fomos tirar das mãos e com
ásperas palavras e sôbr.e tudo o dito frade mui queixoso disse que
(') O imperador habitava uma tenda, não tinha morada fixa, escolhendo o local
para acampar em conformidade com as exigências da política e da guerra ou .a
seu belo prazer.
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não havíamos de falar com nenhuma pessoa até que não falássemos ao Preste
João, porque tal é seu costume quando vinha gente nova.
CAPITULO LXIX. - Como foi dado a nós por guarda
um grande senhor de título e da tenda que nos mandou.
Na segunda-feira, 17 de Outubro, nos partimos cuidando chegar êste dia à côrte,
ao arraial, porque nos foram aposentar uma légua dela. Pareceu-nos então que no
outro dia muito cedo nos queriam levar. Estando com esta esperança veio a nós
um grande senhor o qual, em título se chama Adrugaz que quere dizer mordomomor, dizendo que vinha para nos guardar e dar o que houvéssemos mister. Disse
êste fidalgo que logo cavalgássemos e que nos fôssemos com êle. Parecendo-nos
que nos queria levar à côrte fizemo-nos prestes. Êle fêz volta atrás, não .pelo
caminho que trouxemos, mas rodeou connosco por uns cabeços e volveríamos
atrás mais de légua, dizendo-nos que não houvéssemos menencoria que o Preste
tinha para aquela parte onde nós íamos como de feito iam diante de nós, seis ou
sete de cavalo em mui bons cavalos escaramuçando (1) e folgando e muitos de
mulas.
Levaram-nos detrás de uns cabeços e o fidalgo aposentou-se numa tenda sua e
mandou aposentar-nos, à cêrca de si, em nossa pobre tenda como a trazíamos de
(') Volteando.
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caminho e nos mandou prover de todo o necessário e estávamos bem desviados e
o Preste se veio aposentar junto onde nós. E à quarta-feira pela manhã nos
trouxeram uma tenda grande e redonda dizendo que aquela tenda nos mandava o
Preste João, e -que tal tenda como aquela não a tinha nenhuma pessoa como
aquela, senão êle e as igrejas e que aquela tenda era de sua pessoa quando
caminha. Assim estivemos até sexta-feira sem sabermos o que havíamos de fazer.
O Capitão que nos guardava e o frade nos avisavam que olhássemos bem por
nossa fazenda, que havia na terra muitos ladrões e os frangues (1), que na terra
eram, assim no-lo diziam, ainda mais diziam que haviam aí rendeiros e ,capitãis
'de ladrões e que pagavam renda do que furtavam.
CAPITULO LXX. - Como o Embaixador e nós com
êle fomos chamados por mandado do Preste e da ordenança qte levámos e do
estado em que estava.
Na sexta-feira, 2o dias de Outubro, horas de têrça, chegou o frade a nós com
grande pressa que nos mandava o Preste João chamar e que levássemos o que
trazíamos e assim todo o nosso fato que o queria ver. Mandou o Embaixador
carregar aquilo que lhe o Capitão-mor mandava e mais não. Nós vestimo-nos e
concertámo-nos muito bem, Deus seja louvado, e veio muita gente para ir con(1)
«Todos os ocidcentais sãýío chamados frangues, dos francos ou fianceses que
vieram conquistar a Terra Santa». (Patriarca D. Afonso Mendes, cit. in História
Geral de Eliópia a ALta de Baltasar Teles, Liv. 1 cap. XXXI).
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nosco. Assim viemos em ordenança de onde partimos até uma portada onde
vimos as tendas armadas em um grande campo, seja, certas tendas brancas de
armar e, diante das brancas, uma muito grande tenda roxa armada que dizem que
arma nas grandes festas ou recebimentos. Diante destas tendas estavam armadas
duas ordens de arcos cobertos de pano de algodão branco e roxo, seja, um arco
coberto de roxo e outro de branco, não cobertos mas enrodilhados derredor do
arco como estola em pau de cruz. E assim iam estes arcos até o cabo, seriam bem
vinte arcos em cada uma das ordens, em largueza e grandeza, eram como arcos
pequenos de crasta. Estariam afastados uma ordem da outra um jôgo de malhão.
Era aqui muita gente junta a qual era tanta que passariam de vinte mil pessoas.
Tôda esta gente estava em az (') e bem arredada da uma e da outra parte. A gente
mais limpa estava chegada muito mais perto aos arcos. Entre estes mais limpos
estavam muitos cónegos e gente da igreja com carapuções, como mitras, mas com
uns picos para -cima ,pin'ados de panos de sêda e deles de grã (2) e outras gentes
mui bem vestidas. E avante destas gentes bem vestidas estavam quatro cavalos,
seja, dois duma parte e dois da outra, selados e acobertados ricamente com
cobertas Ide brocado. As lâminas ou armas que tinham debaixo não as sei.
Tinham estes cavalos diademas nas cabeças altas sôbre as orelhas e desciam até
os morsos (3) do freio com grandes penachos em êles. Abaixo dêstes estavam
outros muitos e bons cavalos selados e não arreiados, como os quatro, e todos os
rostos de uns e dos
(1) Em fileira, bem ordenada.
(2) Tecido tinto ýcom grã (substância de côr vermelha, obtida secando ao sol
insectos chamados grãs ou quermes, que vivem numa espécie de carvalho
conhecido por carvalho- quermes).
(1) Bocal do freio.
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outros iguais fazendo ordem como a gente. E logo a par dêstes cavalos e detrás
deles (porque a gente era muita e grossa) estavam homens honrados e não
vestidos senão da cinta para baixo de muito delgados e alvos panos de algodão e a
muito grossa gente uns ante outros.
Costuma-se ante o rei e ante os grandes senhores, que têm mando, haver homens
que trazem azorragues em um pequeno pau e mui comprida correia e quando dão
em vão, dão um grande estrondo e fazem afastar a gente. Dêstes viriam ante nós
cento que com os estrondos não se ouvia homem. E a gente de cavalo e de mulas
que connosco vinham descavalgaram mui longe e nós ainda fomos grande pedaço
a cavalo e ainda descavalgámos da tenda perto de tiro de besta e de tanto espaço
como jôgo de mancal. Faziam os que nos traziam mesura, e, nós com êles, porque
assim íamos já ensinados, a qual mesura é abaixar a mão direita até o chão. Ainda
neste caminho de tiro de besta chegaram a nós bem sessenta homens, como
privados ou porteiros de maça (') e vinham meio correndo, porque assim o
costumam com todos os recados do Preste correr. Estes vinham vestidos de
camisas e bons panos de sêda e por cima dos ombros ou de ombro e descendo
para baixo cobertos de umas peles pardas muito guedelhudas, diziam ser de leões.
Estes mnesmos, por cima das peles, traziam colares de ouro mal lavrado e outras

jóias e pedraria falsa e outras peças ricas ao pescoço. E assim traziam cintas de
sêda cingidas e de côres de largueza e tecimento como cilhas de cavalo, senão que
eram compridas e de compridos cadilhos (2) até o chão. Estes vinham tantos
duma parte como doutra e nos acompanharam até à primeira ordem dos arcos,
(1) Clava.
(2) Franjas.
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porque dali não passámos. Antes de chegarmos aos arcos estavam quatro leões
presos por onde haviamos de passar e de feito passámos. Estavam estes leões
presos por grossas cadeias.
No meio do campo, na sombra dos ditos primeiros arcos, estavam quatro homens
honrados, entre os quais estava um dos dois maiores senhores que há na côrte do
Preste que se chama por título betudete e dêstes são dois, um deles serve da mão
direita, outro da esquerda. O da mão direita diziam que era em guerra com os
mouros e o da mão esquerda é êste que aqui está. Os outros três que aqui estavam
-são grandes homens. Diante dêstes quatro fizemos como faziam os que nos
levavam, chegando a êles estivemos um grande pedaço sem falar nós a êles nem
êles a nós. Nisto veio um clérigo velho, que dizem ser parente e confessor do
Preste, com uma capa a modo de albornoz de cacha (1) branca e carapução como
os outros que estavam a de parte. O título dêste se chama cabeata e é a segunda
pessoa nestes reinos. E saiu da dita tenda êste clérigo que ainda estaria dois arcos
bem dos tiros de malhão. Dos quatro que estavam connosco aos arcos, os três
deles o foram receber a meio caminho e o Betudete, que era dêstes o mor senhor,
ficou connosco e, em os outros chegando, ainda êste abalou três ou quatro passos
e assim chegaram todos cinco a nós. Chegando preguntou o Cabeata ao
Embaixador que queria e donde vinha, res'pondeu o Embaixador que vinha da
índia e trazia ,embaixada ao Preste João, do Capitão-mor e Governador 'das índias
por el-Rei de Portugal. Com isto se tornou ao Preste e com estas preguntas e por
estas continências (2) veio três vezes. As duas lhe respondeu o
(1) Pano da índia.
(2) Cortesias.
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Embaixador de uma maneira e à terceira disse: - Não sei que diga. O Cabeata
disse: -Diz o que disseres que eu o direi a el-Rei. Respondeu o Embaixador que
êle não daria a embaixada senão a Sua Alteza e que outra cousa lhe não mandaria
dizer senão que êle e sua companhia lhe mandava beijar as mãos e que davam
muitas graças a Deus por lhes cumprir seus desejos em se ajuntarem cristãos com
cristãos e serem êles os primeiros. Com esta resposta se tornou o Cabeata e logo
veio com outro recado ao qual os sobreditos o foram receber como dantes e,
chegando a nós, disse que o Preste João mandava que lhe entregasse o que lhe
mandava o gram Capitão. Então o Embaixador preguntou-nos o que devia de
fazer, que cada um dissesse o que lhe pareça. Todos dissemos que nos parecia que
se lhe desse o que lhe mandava. Então o Embaixador lhe entregou peça por peça e
mais quatro fardos de pimenta que eram para nossa despesa.

Recebido, tudo foi levado às tendas e tudo logo tornado aos arcos onde nós
estávamos e vieram estender os panos de armar, que lhe déramos, sôbre os arcos e
assim as outras peças. Tendo tudo em vista da gente fizeram fazer calada e a
Justiça-mor da côrte fêz fala em voz muito alta declarando peça por peça as
cousas que o Capitão-mor mandava ao Preste João e que todos dessem graças ao
Senhor Deus por se ajuntarem os cristãos e se aí havia alguns a que pesasse, que
chorassem e os que folgassem que cantassem. E a gente muita que estava junta
deram uma grande grita em modo de louvor de Deus e durou grande pedaço e
com isto nos despediram e foram-nos aposentar grande tiro de espingarda das
tendas do Preste, onde já tinham assentado a tenda que nos tinham mandado, onde
estivéramos e assim o fato que em ela nos ficara.
i8o
CAPITULO LXXI. - Do furto que nos foi feito no
mudar do fato e dos mantimentos que nos o Preste
mandou e fala que o frade connosco houve.
Na vinda e trazida do nosso fato se começou ver por experiência o aviso que nos
davam dos ladrões, porque logo no caminho por fôrça tomaram a um servidor que
nos servia quatro bacios de cobre estanhados e outros quatro de porcelanas e
assim outras pequenas peças de cozinha e por se o servidor querer defender lhe
deram uma grande ferida numa perna. O Embaixador o mandou curar. Destas
peças nenhuma apareceu.
Tanto que fomos aposentados mandou-nos o Preste João três pãis grandes alvos e
muitas jarras de vinho de mel e uma vaca. Disseram os mensageiros que isto
traziam que o mandava o Preste João e que nos dessem logo cinqüenta vacas e
outras tantas jarras de vinho. O sábado seguinte, 21 dias nos mandou infindo pão
e vinho e muitas iguarias de carne ;de diversas maneiras e muito bem concertadas
e, pelo !mesmo modo, foi no domingo em o qual, entre outras muitas cousas de
iguarias, nos mandou uma vitela itôda inteira posta em pão, seja em empa'da, tão
bem adereçada (1) que nos não podíamos fartar dela.
Na segunda-feira veio o frade a nós dizendo se o Embaixador desse tôda a
pimenta ao Preste João que lhe mandaria dar de comer a êle e à sua companhia até
Maçuá. E cessaram de nos -dar -de comer nem vieram as cinqüenta vacas nem as
jarras do vinho. Neste comenos defendiam a todos os frangues, que nesta terra
eram, que não falassem com nenhum de nós e assim diziam a nós
(') COMPO9ta.
que não saíssemos de nossa tenda que assim era o costume de todos os que a esta
côrte vinham, até não haverem fala de el-Rei não saírem de suas tendas. Bem
soubemos depois que tal era o costume e por esta defesa tinham preso um
português de alcunha o Carneiro, que nos fôra falar ao ca'minho e um dos
frangues, dizendo que nos vinham dizer as cousas da côrte. Este Carneiro fugiu
uma noite com ferros do poder de um capado que o guardava e veio ter à nossa
tenda, e, logo pela manhã, o vieram buscar. Não o quis o Embaixador dar mas
mandou o feitor e língua que fôsse dizer ao Betuídet.e, de sua parte, porque
mandava deitar ferros aos portugueses e os fazia tratar tão mal aos escravos

capados. Respondeu o Betudete dizendo que quem nos mandava cá vir, que
Mateus não fôra a Portugal por mandado do Preste João, nem da Rainha Helena e
que se o escravo lançara ferros ao português que o português os tornasse lançar ao
escravo e que esta era a justiça da terra.
CAPITULO LXXII. - Como se o Preste João mudou
A
com a corte e como o frade disse ao Embaixador que tratasse se quisesse e de
como se o Embaixador foi à
corte.
Têrça-feira, 24 de Outubro, esperando que nos mandariam chamar para falarmos
ao Preste, êle partiu-se de caminho com sua côrte para donde viera que seriam
espaço de duas léguas. Veio este frade dizendo de sua parte se queríamos ir para
onde se mudava el-Rei, que comprássemos mulas em que levássemos nosso fato,
e, assim,
1 8 "dizendo ao Embaixador que se quisesse comprar e vender que o fizesse.
Respondeu-lhe o Embaixador que não vinham para ser mercadores mas que
vinham para servir a Deus e aos reis e ajuntar cristãos com cristãos. Até aqui
diziam êles que era muito má cousa comprar e vender e isto faziam por provar as
intenções dos nossos.
A quinta-feira seguinte mandou o Embaixador a mim e a João Gonçalves, língua,
que fôssemos à côrte e que falássemos ao Betudete e ao Cabeata. Fomos e
dissemos-lhe aquelas cousas que pelo frade foram ditas ao Embaixador e o dito
frade se foi connosco. E não falámos ao Cabeata e falámos ao Betudete em esta
maneira: primeiramente dissemos que o frade foi dizer ao Embaixador que
comprasse e vendesse que lhe davam para isso licença e que disto se espantava
muito o Embaixador, porque êle, nem seu pai, nem mãi, nem avós não
compravam, nem vendiam, nem tinham tal ofício e que outro tanto era dos
fidalgos e pessoas que com êle vinham, nunca tiveram tal costume. E que o
Embaixador e os que com êle vinham eram criados na casa e côrte del-Rei de
Portugal e que em seus honrados serviços e em guerras serviam aos reis e não em
mercadorias, e, mais, que o frade lhe dissera ,que desse tõda a pimenta que lhe
ficava ao Preste João e que lhe mandaria dar de comer enquanto estivéssemos e
até que chegássemos ao pôrto de Maçuá de onde .partimos. E a isto dizia o
Embaixador que o costume dos portugueses nã,o era comer -e beber à custa dos
mesquinhos e pobres homens, senão comer e beber e pagar ouro e prata e porque
não corria moeda nestes reinos, portanto lhe dera o Capitão-mor del-Rei de
Portugal, além de muito ouro e prata, muita pimenta e panos para seu gasto e que
desta pimenta que trazia para seu gasto, dera já quatro fardos ao Preste e o mais
guardava para o que dito é e mais que .o frade lhe diss=a, que se quisesse vir
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para a côrte, que comprasse mulas para seu fato. Que a isto lhe mandava dizer que
ao presente não lhe eram necessárias mulas, nem menos mudar-se de onde estava
e que quando se houvesse de partir compraria mulas. A isto nos respondeu o

Betudete que o Preste já mandara dar dez mulas, que se no-las deram?
Respondemos que tais mulas não viramos, sômente que êste frade dera no
caminho três mulas cansadas a três homens que vinham a pé. As outras cousas
não nos respondeu, falando em cousa fora de conclusão, seja, que se era el-Rei de
Portugal casado e quantas mulheres tinha e quantas fortalezas tinha na índia, com
outras muitas preguntas fora de propósito. E mais dissemos a êste Betudete da
parte do Embaixador se queria o Preste escutar sua embaixada que o dissesse e
não querendo que a ninguém outrem lha daria e se a quisesse por escrito que lha
mandaria.
Respondeu a isto que esperássemos que cedo haveríamos resposta e assim nos
tornámos sem nenhuma conclusão. Até aqui sempre defenderam aos frangues que
na côrte andavam que nos não falassem nem viessem à nossa tenda e se nos
vinham ver era muito escondidos e o frade junto connosco como guarda.
CAPITULO LXXIII. - Dos frangues que estão na
terra do Preste e como aí aportaram e como nos aconselharam que déssemos a
pimenta e fato que trazíamos.
Porque muitas vezes digo frangues quero dizer que quando Lopo Soares, Capitãomor e Governador que foi da índia, chegou 4 Judá com grossa frota, em a qual eu
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também fui, que estavam na dita ilha de Judá sessenta homens cristãos cativos dos
turcos. Estes cristãos eram de muitas nações. Dizem estes que estão na côrte que
todos estavam esperando a graça de Deus e a entrada dos portugueses em Judá
para se lançarem com êles e, por a frota de Lopo Soares não sair em terra,
ficaram. Logo, a poucos dias, dezasseis dêstes homens brancos com outros tantos
abexins desta terra do Preste, que também lá eram cativos, furtaram dois
bergantins e fugiram para irem em busca da dita armada. Não podendo tomar
Camarão tomaram Maçuá que é junto de Arquico, terra do Preste. Saíram no dito
pôrto e largaram os bergantins e foram-se à côrte do Preste onde lhes faziam
muita honra, mais que a nós até o presente, e lhes têm dadas terras e vassalos que
os servem, de que comem.Estes são os frangues e os mais destas nações são
genoveses, dois catalãis, um de Chios, outro biscaínho, outro alemão.
Todos estes dizem estarem já em Portugal e falam mui bem português e
castelhano. E a nós também nos chamam frangues e tôda a outra gente branca
seja: sirionos que é própria Caldeia e hierões e aos do Cairo chamam gabetes.
Domingo, 29 dias de Outubro, vieram a nós dois dos ditos frangues dizendo que
vinham com acôrdo que entre si houveram acêrca do que ouviam dizer -de nós,
seja, que os da côrte diziam que a pimenta e tôdas as roupas que trazíamos eram
do Preste João e que o Capitão-mor lho mandava e que pois lho não queríamos
dar, que assim não acharíamos graça com êle, que lhes parecia que era bem dar
esta pimenta que trazíamos e tôda outra roupa, porque de outra maneira não
haveríamos licença da tornada, porque êste era seu costume nunca deixarem
tornar quem a seus reinos vinha e que antes queriam peças e trapos que cidades,
nem reinos e que êste era seu pa-

recer. Sôbre isto houvemos conselho e com o parecer do Embaixador e de nós
outros todos, acordámos que de cinco fardos de pimenta, que ainda tínhamos, dar
os quatro ao Preste e para nossa despesa ficasse um. Determinámos mandar-lhe
quatro caixas encouradas que havia na companhia, em que vinham vestidos, e,
isto, por nos parecer que folgaria com elas e que alcançaríamos graça.
Logo na segunda-feira, muito cedo, 3o dias de Outubro, vieram a nós os frangues
com muitas mulas e homens seus criados para nos levarem o fato. Determinou o
Embaixador, com todos nós outros, de mandar o -dito presente de pimenta e
caixas e que eu com o escrivão e feitor lho levássemos e que o Embaixador com a
outra gente iriam mais à tarde. Partimos com a dita pimenta e caixas. Indo no
caminho achámos um mensageiro que nos disse que trazia palavra do Preste e
apeou-se para no-la dar e nós apeámo-nos para a receber, porque assim é o seu
costume de darem a palavra de el-Rei em pé e em pé ser ouvida. Disse-nos que o
Preste João mandava que logo nos viéssemos ao arraial.
Dissemos que o embaixador logo vinha após nós e que êle que tornasse connosco
para que nos desse maneira como pudéssemos apresentar um serviço que
levávamos a Sua Alteza. Disse-nos que sim o faria e porém que lhe daríamos nós
a êle? porque êste é seu costume sempre pedirem. Contentá'mo-lo de palavra com
tenção de lhe não dar nada.
Levou-nos diante de um cêrco grande de sebe alta, dentro da qual estavam muitas
tendas armadas e uma casa grande, comprida e térrea coberta de palha em que
diziam algumas vezes estar o Preste e disse-nos êste homem que ali estava. Ante a
entrada desta sebe estava muita gente em grande maneira e estes assim mesmo
diziam que ali estava o Preste. ~valgámos um pedaço atrás (segunz86
do seu costume) e de aí mandámos dizer em como queríamos apresentar um
serviço a Sua Alteza. Veio a nós um homem honrado dizendo quási menencório,
como não vinha o Embaixador. Respondemos-lhe que porque não tinha mulas,
nem gente com que levasse o fato e que agora viria porque os frangues foram por
êle. Pedimos a êste homem que nos desse maneira como pudéssemos apresentar
aquela pimenta e caixas a Sua Alteza. Disse-nos que não curássemos de nada e
que em tôdas as maneiras viesse o Embaixador e vindo, quando o mandassem
chamar, levaria o serviço. Mandou-nos logo êste homem mostrar oide
assentássemos tenda quando viesse e o Embaixador não tardou nada.
CAPITULO LXXIV. - Como disseram ao Embaixador que os grandes da corte
conselbavam ao Preste que o não deixasse tornar e como lhe mandou que
mandasse a tenda e pediu uma cruz e como. mandou
chamar o Embaixador.
Neste dia soubemos como não estava o Preste neste circuito de sebe, nem nas
tendas e casa que aí estava e que estava acima, em outras tendas que daí
apareciam em um cabeço e que seria meia légua destas tendas. Não vimos, nem
soubemos neste dia mais, sômente assentámos nossa tenda onde nos assinaram
que não era muito longe do dito circuito de sebe para a parte da mão direita. E os
frangues, que na côrte estavam, vinham à nossa tenda e nos vinham dizer que os
grandes da côrte nos eram con*trários e que êste frade lhes metia em cabeça, seja,
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que conselhassem ao Preste que nos não deixasse tornar, nem sair de seus reinos
porque dizíamos mal da terra e que mais mal diríamos se fôssemos fora dela e que
sempre fôra costume dêstes reinos não deixarem ir os forasteiros que a êles
vinham. Nós tínhamos suspeita disto pelo que ouvíamos e nos estes diziam e pelo
que já sabíamos de João Gomes e de João, clérigo (') portugueses que cá vieram
enviados por Tristão da Cunha (2) na -companhia de um mouro (3), que ainda
vive e mora em Manadelei. E a estes portugueses não os deixaram ir, porque
diziam que lhes causaria morte irem-se. E assim um Pero de Covilhã outro-sim
português que há quarenta anos que partiu de Portugal, por mandado del-Rei D.
João que Santa Glória haja, e -trinta a tantos anos que é nestes reinos. E assim um
veneziano a quem nesta terra chamam Marcoreo, o qual diz ser seu nome Nicolau
Brancaleão (4), há trinta e três anos que é nesta terra. Assim um Tomaz Gradani
que há quinze anos, sem mais os deixarem ir nenhum deles.
Estes andam na côrte e outros que faleceram sem os deixarem ir. Dizem em sua
escusa que quem nos vem buscar mister nos há, não é razão que se vão nem nós
os deixemos ir. Não achámos agora nesta côrte êste Pêro de Covilhã e nos dizem
que é em sua casa junto das fragosas portas que passámos.
Têrça-feira, derradeiro dia de Outubro, veio o Preste João das tendas de cima em
que estava, para êste circuito, onde nós estávamos, casa e tendas. Quando passou
viu estar a nossa tenda não mui longe das suas e mandou
(1) João Sanches.
(2) Em 15o6.
('>Sid Mohamed, da Tunísia.
('>Nicolau Branca Leone.
logo um homem ao Embaixador dizendo que mandasse mudar a tenda que era
doentio aquêle lugar onde estava. Nós estávamos no lugar que nos assinaram o dia
dantes. Deu o Embaixador em resposta que não tinha quem lhe mudasse a tenda,
nem o fato, que viesse gente que a mudasse para onde Sua Alteza mandasse.
Neste dia por noite veio um recado -do Preste, dizendo que se tinha o Embaixador
ou na sua companhia alguma cruz de ouro ou de prata que lha mandasse para a
ver. Disse o Embaixador que a não tinha, nem a havia em sua companhia e que
uma que trazia que a dera ao Barnagais e com isto se foi o pagem. Logo tornou
dizendo que qualquer que tivessem lhe mandasse. Mandámos uma minha de pau
com um crucifixo pintado que de caminho trazia sempre na mão, à usança da
terra. Logo a mandou, dizendo que folgava muito porque éramos cristãos.
Mandou logo o Embaixador dizer ao Preste João, pelo pagem que a cruz tornou,
que tinha ainda para sua despesa e de sua companhia uma pouca de pimenta e que
a queria dar a Sua Alteza e assim quatro caixas para guardar roupa e que quando
mandava que lhe levassem esta pimenta e as caixas. Então foi o pagem com êste
recado e logo tornou dizendo que el-Rei não queria a pimenta, nem caixas e que já
dera os panos que lhe apresentaram às igrejas e a mais da pimenta a pobres e que
assim lhe era dito que o Capitão-mor da índia dera às igrejas quantos panos lhe
mandava el-Rei de Portugal. Respondera o Embaixador que quem lhe tal dissera

não lhe dissera a verdade, que tudo ainda estava junto- e que aquilo lhe diriam os
criados de Mateus que os panos eram dados às igrejas. E, porque eu sabia tudo
como fôra acêrca dos panos que el-Rei de Portugal mandava a Sua Alteza, eu
respondi que verdade era que estes panos que el-Rei mandava por se não danarem
e por servir a Deus e hon189
rar as igrejas, eu os ajudara armar na igreja principal de Cochim, que é de Santa
Cruz, nas festas principais e as festas acabadas, os ajudara a desarmar, dobrar e
guardar e que isto se fizera por servir a Deus e honrar as festas e assim por se os
panos não danarem e comerem de bicho e, por isto, lhe poderiam dizer que os
deram às igrejas, mas que não era ;tal verdade. Ida esta resposta chega outro
mensageiro dizendo que mandava o Preste que fôsse logo o Embaixador lá com
tôda sua gente e companhia. Seria isto bem três horas andadas da noite. Todos
rijamente nos começámos a vestir de nossos bons vestidos por ir onde nos
chamavam.
Nós vestidos, vem outro que não fôssemos. Assim ficámos todos como o pavão
quando faz a roda que está alegre e quando olha para os pés fica triste: quanto
alegres da ida, tanto tristes da ficada.
CAPITULO LXXV.- De como sendo o Embaixador
chamado pelo Preste, o não ouviu em pessoa.
À quarta-feira, primeiro dia do mês de Novembro, uma hora ou duas andadas da
noite, nos mandou chamar o Preste por um pagem. Fizemo-nos prestes e fomos.
Chegando à porta ou entrada do primeiro circuito da sebe, achámos aí porteiros e.
fizeram-nos esperar passante de uma hora a grande frio e vento sêco que fazia.
Onde estávamos víamos estar, ante a dianteira do outro circuito da sebe, muitas
velas acesas e tinham-nas homens nas mãos. E estando assim a esta entrada
porque nos não deixavam passar, tiraram os nossos com duas espingardas. Veio
logo um recado do Preste porque não trazía19o
mos do mar muitas espingardas? Respondeu o Embaixador que não vínhamos
para guerra e que por isso não trazíamos armas, sômente três ou quatro
espingardas que os homens traziam para seu desenfadamento. Estando nós assim
vieram cinco dêstes principais entre os quais era um adugaz, a quem fomos
entregues quando chegámos e, nos fêz tornar atrás. Chegando êste a nós com o
recado do Preste, fizeram sua reverência acostumada e nós com êles e começámos
andar e andaríamos cinco ou seis passos estivemos quêdos nós e êles. Estes cinco
estavam entre nós em ordem como por mãos e no cabo deles estavam dois
homens com umas velas assim acessas nas mãos de ambas as partes. Estes
mensageiros que assim guiavam começaram cada um por sua voz a dizer: Hunca
hiale huchia Abeton, que quere dizer: o que me mandastes Senhor aqui o trago, e,
cada um, disse estas palavras bem dez vezes, um acabando começava o outro e
assim se corriam todos. Tanto disseram isto, até que de dentro ouvimos uma voz
dita por um com companhia e diziam assim, em mais alta voz, mais que os de fora
que nós seguíamos: - Cafacinha, que quere dizer: andai para dentro. Andámos

outro pouco. Tornaram a estar quêdos e nós com êles e tornaram a dizer as
palavras de antes, até que, de dentro, lhe responderam como da primeira vez.
Destas pausas fizeram bem dez da primeira entrada até à segunda e, cada vez que
de dentro diziam cafacinha (porque é palavra ou licença do Preste), os que nos
guiavam e nós com êles abaixávamos as cabeças e as mãos ao chão. E passante a
segunda entrada começaram a dizer outro cantar, estes que nos guiavam, é êste:
Cafan hia cainha a franguei Abeto, que quere dizer: os frangues que me mandaste
aqui os trago Senhor, e, isto diriam outras tantas vezes como as de atrás.
Esperavam resposta de dentro que era a de primeiro, seja, cafacinha,
'g'
e assim, de pausas em pausas chegámos a um estrado e ante dele estavam muitas
velas acesas que da primeira entrada víamos e as contavam e eram oitenta por
banda, muito em ordem, e, por se não desmandarem umas das outras, aqueles que
as tinham, tinham diante de si, nas mãos, umas canas muito compridas
atravessadas na altura dos peitos, assim estavam as velas tôdas em ordem. O dito
estrado estava ante a casa térrea comprida que atrás é dita. Esta casa é armada
sôbre esteios mui grossos de acipreste e as sonaves ('), que estão sôbre os esteios,
são pintadas de pobres tintas e sôbre as tábuas que descem de cima a fundo a
moda de livel (2) é tudo não bem feito e, por cima, coberto de um côlmo que há
na terra que dizem que dura vidas de homens. Na entrada da casa que é na cabeça
da mesma casa estavam armadas quatro cortinas e uma delas que estava no meio
era de brocado e as outras de fina sêda. Diante destas cortinas, no chão, estava
uma grande e rica alcatifa e estavam dois panos grandes de algodão guedelhudos,
como tapêtes, a que êles chamam basutos (que êste é o seu vocábulo) e o demais
esteiras pintadas, tudo cheio, que chão nenhum não aparecia e assim estava, de
um cabo e doutro, tudo velas acesas, cheio como as outras que de fora víamos.
Estando nós assim quêdos, de dentro das cortinas, veio um recado do Preste João
dizendo, sem outro princípio, que êle não mandara Mateus a Portugal e, pôsto que
sem sua licença fôsse, que el-Rei de Portugal lhe mandava por êle muitas cousas
(3),- que eram delas?
(') Vigas.
(2) Nível.
(8) Tendo estado Mateus em Dalaca (embaixada de 1517) fêz saber a vários
conhecidos seus, tanto cristãos como muçulmanos, que um
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e porque as não traziam como el-Rei lhas mandava? e que as que lhe mandara o
Capitão-mor da índia já lhas deram. Respondeu o Embaixador que o ouvisse Sua
Alteza e que lhe daria razão de tudo e começou logo a dizer que o que lhe
mandara o Capitão-mor já lho dera e mais dera do que trazia para sua despesa. E
quanto ao que lhe mandava el-Rei de Portugal pela morte de Duarte Galvão,
embaixador que faleceu em Camarão e pelos que mataram em Dalaca que era um
deles o feitor e língua e aposentador das peças que lhe mandavam, pelos ventos
serem contrários, nem puderam tomar o pôrto de Maçuá e fizeram volta à índia e
o Capitão-mor, que então era quando de Portugal partiu, cuidava el-Rei que seu

embaixador que era Duarte Galvão e Mateus já estava nesta côrte de Sua Alteza e
sómente o mandava ao estreito do mar Roxo a conquistar mouros e saber de seu
embaixador que mandara, e, portanto, se fizera prestes de ir a Judá por não ser
certo de poder tomar pôrto de Maçuá, como outra vez não tomaram, não trouxe as
peças e cousas que lhe el-Rei de Portugal mandava as quais estão na índia juntas e
guardadas e que sòmente trazia Mateus para que, se algum pôrto da costa do
Abexim pudesse tomar, o pôr aí e depois o enviar às ditas peças que el-Rei
mandava em sua primeira embaixada. E porque Deus quis que tomassem o pôrto
de Maçuá que é nas suas terras, pôsto que está em poder de mouros, determinou o
Capitão-mor mandar-lhe a D. Rodrigo com essas peças que lhe já apresentara e
vinha na companhia de Mateus, sòmente por visitação e por saber o caminho para
quando viesse Embaixador del-Rei de
magnífico presente que vinha na armada portuguesa se destinava ao imperador da
Abissínia. Assim chegou então à Abissínia a notícia do envio désse presente.
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Portugal e que se finara Mateus no mosteiro de Bisão. Na volta desta resposta,
vem outra: que se mataram três, em Dalaca como Mateus escapara? Foi resposta a
isto que Mateus, escapara porque não saíra da caravela em terra, e, todavia,
pedindo-lhe o Embaixador muito por mercê que o ouvisse e saberia a verdade e
que também lhe daria por escrito o que lhe o Capitão-mor mandava dizer por
palavras, além da carta, e, por ambas as partes, saberia a verdade do Embaixador
del-Rei e de sua visitação do seu Capitão-mor.
Iam e vinham recados, sem nenhuma conclusão e assim nos despediram no dia
seguinte e nos mandou muito pão e vinho e carne e dois homens dizendo que
aqueles haviam de ter cargo de nós e nos haviam cada dia de dar pão, vinho e
carne e tudo o que nos necessário fôsse. Esqueceu isto e bem mal providos fomos
uns dias.
CAPITULO LXXVI. - Como outra vez foi chamado
o Embaixador e levou as cartas que trouxe e como
lhe pedimos licenfa para dizer missa.
Sábado, à noite, 3 'dias do mês de Novembro, nos mandou o Preste João chamar e
fomos a horas de noite. Chegando à primeira porta ou entrada, esperando um
pouco, veio recado dizendo que tirassem com espingardas e que não levassem
,pelouros por não fazerem mal. E dai a pouco nos mandaram entrar e fomos por
pausas, como da outra vez, e chegando entre as portas e cortinas, onde da outra
vez estive-mos, estava o lugar do -estrado, que de ante ai era, ricamente ataviado
e tudo de bandas e defronte brocados e estava gente ýnais luzida, de uma e da
outra
194
parte tôda em az com as espadas nuas nas mãos e postos como que estavam para
se acutilarem uns com os outros. Estavam a cada parte duzentas velas acesas, em
ordem como as do outro dia, e, nós chegando, logo começaram de ir e vir recados
pelo Cabeata e por um pagem que se chama por nome Abdenago, o qual é cabeça
e capitão de todos os pagens. Êste trazia, com seus recados, uma espada nua na

mão. O primeiro recado que veio foi: quantos éramos e quantas espingardas
trazíamos e sôbre êste veio outro, quem ensinara aos mouros fazer espingardas e
bombardas e se tiravam com elas aos portugueses e os portugueses a êles e quais
haviam mor mêdo, os mouros ou portugueses. Cada pregunta destas veio por sua
vez e cada uma houve resposta e quanto ao mêdo das bombardas, porque os
portugueses eram esforçados na Fé de Jesus Cristo não tinham mêdo aos mouros e
que se êles mêdo houvessem, não vieram de tão longe e sem necessidade buscálos, e, quanto a fazer das espingardas e bombardas, que os mouros eram homens e
tinham saber e engenho como quaisquer outros. Preguntou se os turcos tinham
boas bombardas, respondeu o Embaixador que eram tão boas como as nossas, mas
que lhes não tínhamos mêdo, porque pelejávamos pela Fé de Jesus Cristo e êles
contra ela. Preguntou quem ensinara os turcos a fazei: bombardas, houve resposta
dos mouros, seja, que os turcos eram homens e tinham engenho e saber de
homens em todo perfeito, salvo na Fé. E depois disto mandou dizer que jogassem
de espada e adarga. Mandou o Embaixador sair dois homens de sua companhia.
Fizeram-no arrazoadamente (1) e porém não tão bem como o Embaixador
desejava que fôssem as cousas dos portugueses, e pelo Preste mandar dizer que
saís(') Razoàvelmente.
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sem outros, disse o Embaixador a Jorge de Abreu que saíssem ambos e saíram
com sendas espadas e cofos e fizeram-no, tão bem, como se idos tais espera, que
são industriados e criados na guerra e armas.
No fim de tudo mandou o Embaixador dizer ao Preste João que aquilo fizera por
lhe fazer serviço e que doutra maneira o não fizera, ainda que lhe deram cinqüenta
mil cruzados, por outro nenhum príncipe do mundo, senão lho mandara el-Rei de
Portugal seu senhor a quem é obrigado. E que pedia a Sua Alteza que o ouvisse e
saberia o que lhe mandava dizer o Capitão-mor del-Rei de Portugal e que o
despachasse para ir tomar a armada no tempo de sua vinda por se não fazer
despesa sem proveito. Veio resposta que agora chegáramos e não tínhamos visto
nem um têrço das suas terras, que folgássemos e que viria o Capitão-mor a Maçuá
e que lhe mandaria recado e, então, nos iríamos e que fariam fortaleza em Maçuá
e em Suaquém e em Zeila, que êle mandaria todos os mantimentos necessários,
porque os rumes eram muitos e nós poucos, e, além disto, tendo fortaleza no mar
Roxo se poderia muito bem fazer caminho para irem a Jerusalém. Respondeu o
Embaixador que aqueles eram os desejos del-Rei de Portugal e que todavia lhe
pedia que o ouvisse e se determinasse de o não ouvir que lhe mandaria a carta do
Capitão-mor e assim lhe mandaria por escrito o que lhe o Capitão-mor mandava
dizer. Mandou que lhe tornassem tudo na sua letra e língua e o mandassem tudo e
o Embaixador assim o fêz e mandou-lhe pedir que ouvisse tudo e que o
despachasse.
Depois disto mandou dizer o Preste João que cantassem a um manicórdio (1) e
que bailassem e assim o
(1) Instrumento de música parecido com o piano.
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fizeram. Acabado o baile lhe fizemos fala, como éramos cristãos que nos dessem
licença para que disséssemos missa a nosso costume segundo a Igreja de Roma.
Logo nos mandou recado que bem sabia que éramos cristãos e que os mouros que
eram maus e sujos e pois êles faziam sua oração à sua guisa, porque a não
faríamos nós pela nossa e que êle nos mandaria dar o necessário e assim mandou
que nos fôssemos à pousada. Nós chegando trouxeram em nosso alcance trezentos
pãis grandes e vinte e quatro jarras de vinho dizendo aquêle que o fazia trazer que
lhe entregaram trinta jarras e que no caminho os que as que traziam fizeram
menos seis.
CAPITULO LXXVII. - Das preguntas que foram ao
Embaixador por mandado do Preste João e do vestido que deu a um pagem e
assim se trazíamos maneira de fazer hóstias.
No domingo seguinte vieram à nossa tenda muitos recados do Preste João ao
Embaixador e todos sôbre as armas que lhe mandava el-Rei de Portugal e se lhas
nandaria à índia. Disse-lhe o Embaixador que as armas e tôdas outras cousas que
el-Rei mandava viriam êste ano que vinha e que lhas traria ou mandaria trazer o
Capitão-mor e que assim lho mandava dizer e escrevia em suas cartas. Neste dia
nos mandou dizer se trazíamos maneira de fazer corbon, seja, hóstias.
Respondemos-lhe que sim. Mandou que lho mostrassem. Eu lhe levei logo as
obradeiras as quais eram muito boas, onde estava a imagem do crucifixo mui
aberta e mui bem feita.
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Não esteve muito depois que logo as mandou tornar. Neste dia mandou que lhe
fôssem mostrar como se armavam armas brancas que lhe mandava o Capitão-mor.
Foram-nas armar onde êle visse. Neste dia mandou pedir as espadas e couraças
que trazia o Embaixador e sua companhia. Tudo lhe mandaram e sobretudo lhe
mandou dizer que se lhe mandaria el-Rei de Portugal daquelas armas. Disseramlhe que lhe mandaria tantas quantas lhe necessárias fôssem. Neste dia, na tarde,
mandou outro tanto pão e vinho como o dantes e, sendo já bem noite, veio um
pagem a nossa tenda com um recado e o Embaixador o vestiu, tudo como
português, com camisa de colar de ouro lavrada, pelote (1) de usteda (2), barrete
de pontas de ouro, ceroulas de sêda, servilhas (3), borzeguins ('), sapatos e, assim,
foi-se muito ledo e os que com êle vinham. No dia seguinte, pela manhã, tornou o
dito pagem com o pelote, e, não mais, dizendo que o Preste bradara com êle
porque tomara os ditos vestidos e sôbre tudo pediu uma jaqueta de pano de
Portugal para armarem as armas sôbre ela.
Deu-lha o Embaixador e quanto ao pelote que o pagem trazia que o deixava;
disse-lhe o Embaixador que os portugueses não costumavam dar e tomar. Assim
se levou o pelote e não o tornou mais.
(1) Vestuário de grandes abas usado por debaixo da capa.
(2) Fazenda ligeira de lã.
(') Sapatos de couro brando com sola sorvida.
(4) Botas justas atacadas que chegam à metade da perna.
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CAPITULO LXXVIII. - Como o Preste João mandou
chamar a mim Francisco Álvares clérigo e que lhe levasse hóstias e vestimenta e
das preguntas que me
faz.
Logo na segunda-feira, horas de vésperas, mandou chamar o Preste a mim
Francisco Álvares e que levasse hóstias que as queria ver. Levei onze hóstias
muito bem feitas (e não as levei em buceta porque já sabia a reverência que lhes
êles acatam, seja, as suas que sômente é um bôlo e estas têm mui limpo crucifixo),
levei-as em uma mui boa porcelana cobertas com um tafetá. Viu-as e (segundo me
disseram) folgou muito de as ver e ainda mandou que lhe tornassem a mandar as
obradeiras para cotejar a abertura delas com a figura das hóstias e que assim lhe
fôsse mostrar tôdas as outras cousas com que dizíamos missa. Levei-lhe a
vestimenta comprida, cálice, corporais, pedra de ara, galhetas, tudo veio peça por
peça e mandou-mo tomar dizendo que descosesse a pedra de ara que ia cosida em
um pano limpo e descosi a metade dela e mandei-lha tornar cobrir.
Esta pedra era da parte de cima mui lisa, quadrada e bem feita e da parte de baixo
mui pouco esquadrada, da natureza e feição da pedra. Tornaram-na dizendo pois
em Portugal havia tão bons mestres, como fizeram aquela assim esquadrada. Eu
respondi que era muito bem feita, lisa, quadrada e bem lavrada da parte de cima e
que de baixo tinha mui bom assento. Ainda me disseram que não estava bem, que
as cousas de Deus que haviam de ser perfeitas e não imperfeitas.
Sendo noite me mandaram que fôsse para a tenda e entrasse e entrei e me puseram
no meio da tenda que
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estava tôda alcatifada espaço de duas braças onde o Preste João estava. Mandou
logo que me vestisse como para dizer missa e me vesti em sua presença vestindo
primeiro minha sobrepeliz que com a vestimenta trazia. Eu vestido preguntou-me
que quem nos dera aquêle hábito? - se os Apóstolos ou outros santos alguns.
Respondi-lhe que a Igreja o tirara da Paixão de Jesus Cristo. Disse-me que lhe
dissesse o que cada uma das peças significava.
Comecei logo na sobrepeliz dizendo que era hábito dos clérigos e pondo o amito
disse que aquêle significava o lenço ou pano com que cobriram os olhos a Jesus
Cristo e, vestindo a alva, disse aquela significar, a camisa que Nossa Senhora
fizera a seu filho sôbre que os cavaleiros de Pilatos lançaram sortes e que a cinta
significava castidade e limpeza dos sacerdotes e o manípulo significava uma
pequena corda com que ataram as mãos a Jesus Cristo. Aqui falou o Preste por
sua bôca e os línguas me disseram que dizia que éramos bons cristãos pois que
assim tínhamos a Paixão de Cristo. Vindo a estola, lhe disse que aquela
significava a grande corda que ataram a Cristo no pescoço, porque o traziam de cá
para lá e o manto significava a vestidura que lhe vestiram por escárneo. Aqui
tornou a falar e disseram os línguas que dissera sermos verdadeiros cristãos pois
tínhamos a Paixão inteira e tornou falar aos línguas e disseram-me que mandava
que me despisse e tornasse dizer o que significava cada peça. Ao despir comecei
no manto e acabei no amito e ficava-me só a sobrepeliz vestida. Outra vez me
mandou vestir e que o declarassem como de primeiro e assim lho tornei dizer

começando no amito e acabando no manto. Aqui afirmou com voz bem alta que
éramos cristãos, que tínhamos tôda a Paixão inteiramen:te, dizendo-nos que, pois
eu dizia que a Igreja tirara isto da Paixão de
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Jesus Cristo, que qual fôra esta Igreja porque duas tinham cabeça na cristandade,
a primeira Constantinopla em Grécia e Roma, depois na França. Eu lhe respondi
que ai não havia mais de uma Igreja e pôsto que Constantinopla fôsse cabeça no
princípio, cessara de o ser, porque a cabeça da Igreja era onde São Pedro estava,
pelo que Jesus Cristo dissera: Tu es Petrus et super hanc petram edificabo
Ecclesiam meam. E quando São Pedro estava em Antioquia lá era a Igreja porque
lá estava a cabeça e como se veio a Roma ficou e sempre será cabeça. E esta
Igreja, regida pelo Espírito Santo, ordenou o necessário para se dizer missa e
ainda lhe afirmei mais esta Igreja dizendo-lhe que nos artigos de nossa Fé que os
Apóstolos compuseram ou declararam, o Apóstolo São Simão diz: Creio na santa
Igreja católica. E no Credo grande, que se compôs no concílio de Viera ('), pelos
trezentos e dezóito bispos que se compôs contra a heresia de Aio dizem: Et unam
sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Não dizem creio nas igrejas mas
sòmente na Igreja católica e apostólica. Esta é a Igreja santa romana em que está
São Pedro sôbre que Deus fundou sua Igreja como o êle diz e São Paulo vaso
escolhido, doutor das gentes.
E assim se chama católica e apostólica que em ela são todos os poderes
apostólicos que Deus deu a São Pedro e a todos os Apóstolos de ligar e soltar.
Responderam-me que eu dava boa razão da Igreja de Roma mas que diziam que a
Igreja de Constantinopla que era de Marcos e a de Grécia que era de Joanne
Patriarca de Alexandria. A isto lhe respondi que a sua razão ajudava a minha,
porque São Pedro fôra padrinho
(1) Referência provàvelmente ao concílio de Niceia de 325.
201
e mestre de São Marcos e êle o enviara àquelas partes e assim Marcos nem Joanne
não podiam fazer casas senão em nome de quem os enviara e assim suas casas são
membros de a cabeça que os enviou a quem todos os poderes foram dados. E
depois não há muitos tempos que São Jerónimo e outros muitos santos se
apartaram e ordenaram apartamento do mundo, com ásperas vidas, por servirem a
Deus e que estes apartamentos não faziam, nem podiam fazer sem autoridade da
Igreja apostólica que é a de Roma. Como poderiam fazer Igrejas em prejuízo da
grande cabeça, se não fôssem por Jesus Nosso Senhor edificadas e feitas?
Concederam bem a isto e diziam os línguas que o Preste folgava muito. Então me
preguntaram se eram em Portugal os clérigos casados. Disse-lhes que não. Assim
mesmo me preguntaram se tínhamos nós o concílio do Papa Leão (1) que fizera
em Viera. Respondi que sim e que já lhe disseram dele que aí fôra feito o Credo
grande. Preguntaram-me que quantos eram aí os bispos com o Papa. Disse que já
dissera que eram trezentos e dezóito. Então me disseram que neste concílio fôra
ordenado que os clérigos casassem e que o concílio fôra jurado, como não
casávamos. Respondi que dêste concílio não sabia outra cousa senão que nêle se

fizera o Credo e se ordenara ,que Nossa Senhora fôsse chamada Madre de Deus.
Então me disseram que muitas cousas foram aí ordenadas e juradas que o Papa
Leão quebrara, que lhes dissesse quais eram. Respondi que as não sabia mas que
mae parecia se êle algumas quebrasse que seriam tais que tocariam à heresia que
neste tempo era muita e
(1) Referência .provàvelmente a S. Leão 1, porém, êste papa pontificou de 44o a
461, o que implica um anacronismo relativamente ao concílio de Niceia. Este
concílio é do tempo do papa S. Silvestre.
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que as necessárias e proveitosas à Fé aprovaria e que, em outra maneira, não fôra
êle aprovado e canonizado por santo como é. Ainda me tornaram ao casamento
dos clérigos dizendo que os Apóstolos foram casados. Respondi-lhe que eu nunca
lera em livro, nem ouvira dizer, que Apóstolos depois de andarem na companhia
de Jesus tivessem mulheres, nem fôssem casados e pôsto que São Pedro tivesse
filha houve-a de sua mulher antes que fôsse Apóstolo de Jesus Cristo. E São João
Evangelista foi nas bodas de Caná de Galileia, onde foi Nossa Senhora e Jesus
Cristo seu filho, e depois São João Evangelista deixou estas bodas e seguiu a
Cristo Nosso Senhor e foi virgem e que assim lera e ouvira dizer que, depois da
morte de Cristo, os Apóstolos e discípulos prègavam rijamente a Fé de Jesus
Cristo até suas mortes e não cansaram e prègavam castidade e que, assim, a Igreja
romana, que a verdade estabeleceu, ordenou que nenhum clérigo tivesse mulher
por estarem mais limpos de suas consciências e não ocuparem os tempos com
mulheres e filhos, gados, lavouras e fazendas. Deu a isto resposta dizendo que os
seus livros mandavam que se casassem e que assim o dissera Paulo.
Outras muitas repreguntas me fizeram estando eu sempre revestido e depois de
tôdas me preguntaram se tínhamos nós o cantar dos anjos quando Cristo nascera.
Respondi que sim. Preguntaram se o dizíamos na missa, disse-lhes que sim,
dizíamos. Disseram-me que dissesse eu o comêço. Comecei logo: Gloria in
exelsis Deo. Disseram-me que o dissesse cantando. Disse então dois versos dela.
Então me preguntaram se tínhamos o Credo. Respondi-lhes que eu lhes alegara já
com êle. Então me disseram que dissesse alguma cousa cantando. Disse outros
dois versos. Depois tornaram que lhos dissesse rezados. Disse-lhes a Glória e o
Credo. Estava aí um língua e mais o
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frade que nos guiava por o caminho. Êste frade andava em Itália e sabia algum
tanto de latim. Preguntou-lhe o Preste se entendia. Respondeu-lhe que sim, e que
dissera a Glória e Credo como êles e que não diferia senão na língua e assim me
disse o língua que aí estava que a cada pregunta e resposta que lhe eu dava,
principalmente das peças de vestimenta, dizia o Preste que tínhamos tôdas as
cousas da Paixão, e éramos cristãos, como quem ainda o duvida. Aqui me
preguntou o Preste porque não dizíamos ,missa ao nosso uso. Disse-lhe que a não
dizíamos porque não tínhamos tenda para a igreja. Disse o Preste que, logo pela
manhã, mandasse pôr uma tenda e que êle a mandaria dar e que disséssemos cada
dia missa. Então me mandou despir a vestimenta, que até aqui sempre estive

revestido, e que outra vez lhe dissesse o que cada uma peça significava. Disse-lho
assim como da primeira vez e mandou que nós fôssemos em boa hora (1) e
passaria de meia noite quando nos fomos e todo o serão se gastou no que dito é
sem vagar momento.
CAPITULO LXXIX. - Do furto que fizeram ao Embaixador e do queixume sôbre
êle, feito ao Preste João, e de como nos acbámos salteados, e de como o
Preste João mandou tenda para igreja.
Nes'ta noite que eu assim -estive com o Preste, amanhecendo outro dia se fêz
grande roubo ao Embaixador na tenda em que pousávamos, da qual lhe levaram
duas
(1) Embora.
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capas e dois pelotes ricos e sete camisas e uma touca e tudo peças ricas e outras
peças mais baixas e o tiraram tudo de um fole grande como caixa em que tinha
sua roupa. E a Manuel de Morais levaram outro fole com quanto tinha e a um
frangue dos que aí achámos levaram sete teadas que no dia dantes aí dera a
guardar. Apodavam o furto que aquela noite fizeram em duzentos cruzados. Na
manhã que isto aconteceu rogou o Embaixador a mim e ao feitor e escrivão que
fôssemos à tenda do Preste a fazer queixume e pedir-lhe justiça do grande roubo
que lhe haviam feito. Aquela noite, estando nós junto da tenda com os pagens
levando êste recado do queixume que vínhamos fazer e pedir justiça, por quanto
tinha o Embaixador preso um dos ladrões que fizeram êste furto, chegou uma
mulher bradando e pedindo justiça dizendo que nessa noite passada o Embaixador
de Portugal e sua companhia, por um arábio que sabia a língua da terra, lhe
furtaram uma sua filha por fôrça e lha levaram à tenda onde êles pousavam e
fizeram lá dela o que quiseram e porque um seu filho se queixava lhe furtarem sua
irmã e a forçarem, o tinham preso com o arábio que a dita moça enganou e levou
e lhe punham que lhe fizera um grande furto, e, assim, nos achámos salteados. E
ouvindo a nós e à mulher, a todos deram uma resposta, seja que se faria justiça
que nos fôssemos embora.
Neste dia, por noite que êste queixume fizemos, o frade que a noite passada
estivera comigo ante o Preste João veio com uma tenda rica, já meio usada,
dizendo que a mandava o Preste para dizermos missa e que logo se armasse,
porque a outro dia era grande festa do Arcanjo Rafael e que dissesse missa nesta
festa e assim a dissesse -cada dia e rogasse a Deus por êle. Esta tenda era de
brocadilho e veludo de Meca, forrada de dentro de
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capas de Chaúl muito finas, assim que a tenda fôra rica se fôra nova, e, ainda era
boa. Diziam que havia quatro anos que a tomara o Preste em campo ao Rei de
Adel que é rei mouro, senhor de Zeila e Barborá e assim, mandava dizer o Preste
que benzessem esta tenda antes de dizerem missa nela, por quanto haveria mouro
algum nela pecado. Logo nesta noite se armou e dissemos missa pela manhã,
vieram a ela quantos frangues havia na côrte de quarenta anos a esta parte e assim
alguns homens da terra.

CAPITULO LXXX. - Como o Preste mandou chamar o Embaixador e das
preguntas que lhe fêz e como mandou pedir as espadas que tinha e umas calças e
como lhas mandaram.
Ã quinta-feira, 8 dias do dito mês de Novembro, nos mandou chamar o Preste
João e logo fomos. Determinou o Embaixador de mandar levar as caixas e os
fardos de pimenta que lhe já prometera. Chegando nós à entrada da primeira sebe
de fora, nos detiveram com frias preguntas e tudo sôbre os negros que eram
presos pelo furto que fizeram ao Embaixador, e, tanta foi a prática e preguntas,
que nos mandaram soltar os negros sem mais conclusão nem remédio do furto e,
contudo, nos mandou dar trezentos pãis e trinta jarras de vinho e certas iguarias de
carne da sua mesa e assim nos tornámos à nossa tenda.
Mandaram-nos outra vez chamar e depois de idos estivemos grande pedaço em
preguntas entre as quais foi: se vinha o Embaixador por mandado dei-Rei de
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Portugal ou do seu Capitão-mor e se, quando viera a Maçuá o Capitão, se matara
os mouros todos e se tornaram já para aí alguns e porque não fazíamos caminho
do mar para Damute que era mais perto e se éramos criados del-Rei como não
trazíamos cruzes ao ombro, seja, na carne que assim é seu costume todos os
criados do Preste terem uma cruz no ombro direito, os senhores grandes e
pequenos, e, pois que lhe dávamos a pimenta, que comeríamos pelo caminho?
Respondeu o Embaixador que comeríamos muito ouro e prata e panos que
trazíamos, tudo del-Rei de Portugal e assim respondeu a cada uma das preguntas
como lhe convinha e sobretudo requerendo-lhe lhes desse licença e despacho para
nosso caminho. Sôbre isto veio resposta que não houvéssemos mêdo, que cedo
nos iríamos. Respondeu o Embaixador que mêdo podíamos nós haver, estando
diante Sua Alteza e na sua côrte e reinos e senhorios e tudo cristãos. Com isto nos
mandou para a pousada.
À sexta-feira logo seguinte mandou o Preste João as espadas que lá tinha. O
Embaixador lhe mandou dizer que se lhe bem pareciam que as tomasse e que
receberia mercê servir-se delas. Veio logo resposta que se as êle tomasse que diria
el-Rei de Portugal que tomava as espadas aos seus que êles haviam mister. Ainda
lhe tornou o Embaixador a mandar dizer que se houvesse por servido delas e as
tomasse, que na índia havia muitas nas fortalezas del-Rei e em suas feitorias e que
el-Rei folgaria de Sua Alteza se servir das armas de seus vassalos. Indo êste
recado vieram da parte do Preste pedir umas calças e o Embaixador lhe mandou
umas suas e outras de Lopo da Gama e lhe mandou dizer que as calças, vestidos e
espadas e tôdas as outras peças que havia visto e soubesse que o Embaixador e
seus companheiros tinham, tôdas estavam a seu serviço e lhe faria mercê man207
dar por tudo o que lhe bem parecesse, porque servindo-se das suas cousas, o
Capitão-mor e el-Rei de Portugal, lhes faria por isso mercês. Muitas preguntas
mandou neste dia fazer a que houve suas respostas, as quais por evitar prolixidade
não se escrevem.
CAPITULO LXXXI. - Como o Preste João mandou

certos cavalos ao Embaixador para que escaramufassem e como o fizeram e de
um cálice que lhe mandou e preguntas que lhe fêz e peças e do furto da tenda.
Ã têrça-feira, 12. de Novembro, mandou o Preste João cinco cavalos mui grandes
e mui formosos à nossa tenda dizendo ao Embaixador que cavalgasse êle e quatro
outros naqueles cavalos e fôssem escaramuçar ante a sua tenda. Era já muito noite
e o Embaixador não foi (segundo pareceu) muito contente porque não era à sua
guisa e se pegavam os nossos uns a outros, porque ora lhes diziam: fazei assim,
ora assim e, acabando, forno-nos à nossa tenda e mandou-nos o Preste três jarras
de vinho.
No dia seguinte mandou o Preste ao Embaixador um cálice de prata dourado forte
e bom, feito à nossa guisa assim o pé, como o vaso. No pé tinha os doze
Apóstolos, no vaso derredor, de mui bem feitas letras latinas, um letreiro que
dizia: Hic est calix Novi Testamento, dizendo que lho mandava para beber por
êle. Este cálice não tinha patena, nem êles entendiam o letreiro e a feição do
cálice não era a sua, porque os seus cálices são das copas mui largas, pouco
menos de escudela muito funda e tiram o sacramento com colher.
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Mandou o Preste neste dia preguntar muitas preguntas e dizer muitas cousas, entre
as quais foi uma que quanto haveria que tomaram Zeila que êle queria ir lá por
terra e se ajuntariam e se veriam as suas gentes com as dei-Rei de Portugal, mas
que soubéssemos que dois dias de caminho não tinha água, que remédio se
haveria aí. Respondemos-lhe a isto que de Portugal vínhamos cinco, seis meses,
sem tomar água, porque não havia onde a tomar e que, não obstante, isto vinha em
abastança e que assim se poderia levar para estes dois dias em camelos que havia
muitos na terra.
No dia seguinte, que eram 14 do dito mês, mandou o Preste duas peças de pouca
valia, seja uma estante pequena de pau dourado para o altar da nossa igreja e um
guinde feito de pau para lavarem as mãos ou deitarem água nelas. Neste dia
mandou dizer que lhe mandassem os nomes de nós outros todos por escrito e
levaram-nos logo. Tornou a mandar dizer que queria dizer Rodrigo e que queria
dizer Lima e assim de todos os outros nomes e apelidos, tudo lhe declarámos por
escrito.
Já que amanhecia outro dia, fizeram na tenda do Embaixador outro furto, como o
da outra vez. Jazendo na tenda seis ou sete homens da sua cabeceira levaram a
Jorge de Abreu uma capa que lhe custara quarenta cruzados e mais da nossa
fazenda dois fardos de cotonias
(1) e não se fêz sôbre isto nenhuma diligência. Dizem ser verdade que há aí
capitão de ladrões e que êste capitão dos ladrões tem encargo de armar as tendas
do Preste e que êle e seus homens não têm mais por seu trabalho que o que
furtam.
Neste dia mandou o Preste João uma sela de cavalo
(1) Tecidos de algodão.
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tôda lavrada de laqueca (1), esta além de ser muito pesada, era muito mal feita e já
usada, dizendo que lha dava para cavalgar nela e logo veio uma pregunta dizendo
com qual cousa folgaria mais el-Rei de Portugal desta terra, se folgaria com
capados ou com outra cousa. Mandou o Embaixador dizer que os reis e grandes
senhores estimavam mais as cousas que lhes mandavam outros reis que a valia
delas.
CAPITULO LXXXII. - De como o Preste mandou
mostrar um cavalo ao Embaixador e como mandou aos grandes da sua côrte que
fôssem ouvir a nossa missa e como o Preste me mandou chamar É do que
me preguntou.
No dia seguinte pela manhã, que eram 15 do dito mês, mandou o Preste João
mostrar um cavalo acobertado ao Embaixador e as cobertas eram de lâminas
dizendo que se havia tais armas em Portugal? Foi-lhe resposta que el-Rei de
Portugal lhe mandava por Duarte Galvão muitas infindas armas entre as quais
vinham cobertas de cavalo tôdas de aço e que estavam na índia e que el-Rei lhe
mandaria quantas quisesse.
Sábado logo seguinte mandou o Preste João aos senhores e grandes de sua côrte
que viessem ouvir nossa missa e outro tanto no domingo seguinte, onde houve
muitos mais que no sábado que estiveram à missa e
(') Pedra lustrosa e avermelhada.
210
baptismo que fizemos e segundo nos parecia de seus jeitos e nos dizam os
frangues, que nesta terra achámos e assim os línguas que connosco andavam, êles
estavam espantados e louvavam muito nossos ofícios dizendo que em outra cousa
nos não punham tacha (1), senão em não darmos a comunhão a todos quantos
estavam na missa e assim aos que baptizávamos. Houveram sua resposta dizendo
que a comunhão não dávamos senão em certas festas do ano e isto aos que
estavam confessados de seus pecados e os baptizados pôsto que, naquela hora
ficassem limpos, eram boçais e não entendiam com que reverência e acatamento
haviam de receber o corpo do Senhor e os que recebiam êste sacramento haviam
de ter inteira idade e que sua ignorância não abasta. Responderam que era boa
razão, mas que seu uso era quantos clérigos e zagonais e assim outras pessoas
leigas que na igreja estavam, tôdas comungavam e assim tôda criatura que
baptizam, assim grande como pequena, logo comungam. E porque isto que o
diziam eram grandes senhores e da Igreja, eu lhes respondi que seu costume não
me parecia bem porque entre os muitos que estavam na igreja à missa poderia
haver em algum ou alguns pecados mortais e que Nosso Senhor Jesus Cristo disse
que quem seu corpo indignamente tomasse receberia condenação para sua alma. E
que, quanto aos baptizados, o mesmo Nosso Serlhor dizia que aquêle que crer e
fôr baptizado será salvo e aquêle que não crer, será condenado, assim que os
boçais e que não foram criados nem doutrinados na Fé, pouca crença terão e os da
tenra idade sua ignorância lhes abastará e por tanto me parecia mal aos tais darem
comunhão até não serem criados, nem doutrinados na Fé e terem idade e
capacidade para ter e crer
(1) Defeito.
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tão alto mistério. Todos os presentes que aí estavam louvaram isto e diziam que o
Preste folgaria de ouvir isto.
À segunda-feira 18 do dito mês, me mandou chamar o Preste e me mandou fazer
muitas preguntas e assim lhe respondi como me Deus ajudou a deles não sei e a
deles assim é. A primeira foi que quantos profetas profetizaram a vinda de Cristo.
Respondi-lhe que a meu juízo todos falariam dela, seja: um da Vinda e outros da
Encarnação e outros da Vida e outros da Paixão e Morte e outros da Ressurreição,
assim que tudo redunda de Cristo. Mandou-me preguntar quantos eram os
profetas eu lhe respondi que o não sabia. E sôbre isto vem outra pregunta que
quantos livros fizera cada profeta. Respondi-lhe que me parecia que cada profeta
faria um livro em capítulos porque não líamos: livro primeiro, sengundo, nem
terceiro de Jeremias, nem de Daniel, nem doutros profetas, senão a tantos centos,
lição de tal livro. Preguntaram-me que quantos livros fizera Paulo. Disse-lhes que
escreveu do jeito dos profetas e que me parecia que um livro só e que o faria
acapitulado porque escrevia a muitas partes assim como aos romanos e aos de
Corinto e aos de Efeso e aos hebreus e às outras nações e que tudo o capitularia
em um livro. Preguntou-me que quantos livros fizeram os Evangelistas. Outro
tanto lhe disse e que nunca lera mais que um princípio a cada evangelista do seu
livro e que não dizia livro primeiro, nem segundo e que não devia ser mais que
um livro em capítulos, salvo São João que escreveu o Apocalipse, êste faria dois
livros. Logo veio outra pregunta dizendo que dissesse todos os livros dos profetas,
apóstolos e evangelistas do Novo e Velho Testamento, quantos livros eram por
todos. Eu tinha já ouvido entre êles serem oitenta e um livros e pelo que lhes ouvi
respondi que eram oitenta e um, mas que desta resposta e das outras
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respostas eu me não afirmava muito por quanto havia seis anos que navegava e
não trazia livros e a memória se traspassava. Veio-me resposta que eu havia boa
memória e que minhas respostas eram a verdade pôsto que as punha em parecer.
CAPITULO LXXXIII. -Como o Embaixador foi
chamado e como deu as cartas que levava ao Prest£.
João e da idade e aparato dele.
À têrça-feira fomos todos chamados, seja o Embaixador e os que com êle
estávamos fomos. Estaríamos ante a porta primeira ou entrada bem três horas
fazendo muito grande frio e era bem noite, entrámos por seus compassos como
dantes. Em duas vezes que entrámos era junta muita mais gente que de nenhuma
das outras vezes e muitos com armas e muitas mais velas acesas ante as portas e
não nos detiveram aí muito que logo nos mandaram entrar com o Embaixador
nove pessoas portuguesas além das cortinas e achámos além destas primeiras
cortinas outras mais ricas e ainda nos mandaram passar entre elas e passando estas
derradeiras achámos grandes e ricos estrados e de mui ricas alcatifas. Diante
dêstes estrados estavam outras cortinas em outra mui mor riqueza, as quais, em
nós assim estando parados, as abriram por duas partes, porque estavam cerradas e
aí vimos estar o Preste João assentado em um cadafalso de seis degraus muito

ricamente concertado. Tinha na cabeça uma corôa alta de ouro e prata, seja, uma
peça de ouro e outra de prata de alto a baixo e uma cruz de prata na
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mão e um tafetá azul pelo rosto que lhe cobria a bôca e a barba e de quando em
quando o abaixavam que lhe aparecia todo o rosto e tornavam-no a erguer.
À sua mão direita tinha um pagem com outra cruz de prata chá na mão e com
figuras abertas de buril; donde estávamos não se podia determinar estas figuras da
cruz, mas eu vi depois esta cruz e lhe vi as figuras. Tinha o Preste vestida uma
rica opa de brocado e camisas de sêda de largas mangas que pareciam pelotes. De
os joelhos abaixo um rico pano como gremial de bispo, bem estendido, e êle
assentado assim como pintam Deus Padre na parede. E além do pagem que estava
com a cruz, estava de cada parte outro com uma espada, cada um, nua, na mão.
Na idade, côr e estatura é de homem mancebo não muito prêto, seria de côr
castanha ou de maçã baionesa (1), não muito parda e em sua côr bem gentil
homem, mediano de corpo. Diziam ser de idade de vinte três anos, êle assim o
parece. Tem o rosto redondo, grandes olhos, o nariz alto no meio e começa de lhe
nascer barba. Em sua presença e aparato bem parece grande senhor como o é e
nós estaríamos dele espaço de duas lanças.
Vinham recados e iam e todos pelo Cabeata. A cada parte do cadafalso estavam
quatro pagens ricamente vestidos com sendas velas acesas nas mãos e, as
preguntas e respostas acabadas, o Embaixador deu ao Cabeata as cartas, e
regimento do Capitão-mor tornado na sua letra e língua e êle deu-as ao Preste e
êle as leu mui despachadamente e disse, como as leu:- Se estas cartas são do
Capitão-mor, como falam em el-Rei de Portugal? Deu-lhe o Embaixador em
resposta que como poderia o Capitão(1) Parda.
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-mor escrever que não falasse em el-Rei seu senhor cujo Capitão-mor êle era nas
Indias. Aqui cessou de preguntas e tornou a dizer que além de êle dar muitas
graças a Deus por esta mercê que lhe havia feito em ver quem seus antecessores
não viram, nem êle cuidara de ver, seus desejos eram com que êle folgaria que elRei de Portugal mandasse fazer fortalezas em Maçuá e Suaquém, porque havia
mêdo que os rumes, nossos contrários, se fizessem fortes nos ditos lugares,
porque se assim fôsse o desbaratariam a êle e a nós os portugueses e que para os
ditos lugares êle daria todo o bastimento (2) e gente e mantimentos quanto
necessário fôsse, mas que lhe parecia melhor tomar Zeila porque era mais
abastecida de mantimentos e tomando esta cidade tudo estaria seguro porque dali
iam os mantimentos para Adem e para Judá e Meca e tôda Arábia até o Loron e
Cairo. Houve a isto resposta dizendo que não era detença em tomar Zeila nem
todos os outros lugares, porque onde o poder del-Rei de Portugal chegava, os
lugares se despovoavam e não a guardavam sòmente a sombra das naus e mais
que Zeila estava fora do estreito, Maçuá e Suaquém estavam dentro no estreito e
sendo feito fortaleza em cada um dêstes lugares de aí se conquistaria Judá e Meca
e todos os outros lugares até o Cairo e defenderia a navegação dos rumes e turcos
que estão em Zebide. Pareceu isto bem ao Preste e tornou a dizer que êle daria os

mantimentos e todo o necessário para esta despesa e armada. E o Embaixador lhe
disse que Sua Alteza nomeasse onde e por que haveriam estes mantimentos.
Respondeu o Preste que êle mandaria quem os desse e que logo ficasse capitão na
fortaleza onde quer que
(2) Abastecimento.
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se fizesse. Disse o Embaixador que não podia ficar fortaleza sem capitão e que se
Sua Alteza houvesse por seu serviço que êle pediria ao Capitão-mor que o
deixasse aí por capitão e assim nos despedimos com boas palavras e nos fomos
contentes principalmente de sua vista (1).
CAPITULO LXXXIV.- De como eu fui chamado
e das preguntas que me fizeram acerca das vidas de
São Jerónimo e São Domingos e de São Francisco.
No dia seguinte, 2o dias de Novembro, fui chamado do Preste e me fêz muitas
preguntas entre as quais foram que lhe dissesse que vidas fizeram São Jerónimo,
São Domingos e São Francisco e que homens foram e de onde eram naturais,
porque na carta do Capitão-mor fazia menção que el-Rei de Portugal tinha feitas
casas dêstes santos
(1) «Estes homens (os etíopes) são notáveis em quererem engrandecer suas
cousas, diante dos que são estrangeiros, aos quais se prezam de fazer peças,
enganos e encravações, como experimentou o Padre Francisco Álvares, nas
dificuldades com que êle e os companheiros tiveram as audiências do Imperador,
cujos tesouros ainda que naquele tempo fôssem maiores que agora, não eram
porém tantos, como lhe fingiram, que na verdade estes são melhores para se
escreverem do que para se acharem. As cerimónias com que diz foram pouco e
pouco entrando pelas portas, e pausas que iam fazendo nas salas do palácio,
também foram peças que faziam aos portugueses, por serem estrangeiros, e foram
invenções tão naturais nos abexins, como foi a do furto que lhe fizeram...
O teatro e trono alto... que se lhe mostrou na primeira vez o Imperador, devia ser
feito só para aquela ocasião, porque o seu trono não é mais que um catre, como
costumam êles ordinàriamente ser, pôsto que hoje tem um dourado da China que
lhe demos». (Baltasar Teles). História Geral de Etiópia a Alta, Liv. II, cap. V).
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nos lugares que havia tomado, seja, em Manicongo, em Beni (1) e em as índias.
Respondi-lhe a trancos (2) e lhe disse que São Jerónimo fôra patriarca em
Jerusalém e fôra natural de Grécia ou Esclavónia e São Domingos natural de
Espanha do bispado de Osma e São Francisco de Itália e de suas ordens dei larga
conta como as eu sabia e ainda me reportando ao livro em que tinha suas vidas e
lhe falei muito das grandes casas que na França havia dêstes bem aventurados
santos e que deles haviam saído outros muitos santos, pela santa vida que faziam
e logo me mandou dizer, pelo língua, que lhe mostrasse as vidas dêstes santos,
pois dizia que as tinha. Vieram logo com outra pregunta que já atrás me fizeram
dizendo pois nós éramos cristãos e êles, como havia diferença entre nós que
tínhamos dúvida nas igrejas, seja: Antioquia e Constantinopla e a de Roma e que

cada uma seguia sua cousa assim como Roma e Antioquia e que Antioquia fôra
antigamente cabeça até o concílio do Papa Leão em o qual foram trezentos e
dezóito bispos. Respondi-lhe que já outra vez o dissera a Sua Alteza e que não
havia dúvida que Antioquia em Grécia fôra cabeça e que São Pedro fôra cinco
anos bispo nela e que depois vinte e cinco anos foi bispo em Roma e que se
tornara a verdade pelo dito de Cristo que dissera: Sôbre ti Pedro fundarei a minha
Igreja, e que São Pedro e São Paulo padeceram em Roma e aí jazem seus corpos
onde é verdadeira Igreja e sôbre isto não houve mais resposta. Veio logo com
outra cousa, seja, se fazíamos nós todos o que o Papa mandava. Disse-lhe que sim
e que assim éramos obrigados de o fazer pelo artigo de nossa Santa Fé, em
(1) Ou Benim.
(2) Com interrupção.
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que confessávamos crer na Santa Madre Igreja, a qual é a Fé católica e o Papa é
Igreja e a quem êle atar será atado e a quem êle soltar será sôlto e não tão sómente
os vivos, mas ainda os mortos das penas do purgatório. S6bre isto me
responderam que se o Papa mandasse cousa que os Apóstolos não escrevessem
que o romperiam e se o seu Abuná o mandasse que o queimariam, seja, ao
mandado. Respondi-lhe que nós guardávamos quanto o Papa mandava porque êle
é cabeça da Igreja que assim como seu título é Padre Santo, assim não manda
senão cousas santas, tiradas dos livros dos profetas de que isso mesmo os
Apóstolos tiraram e do texto evangélico que os quatro evangelistas escreveram e,
assim, dêsses livros da Santa Madre Igreja de que os santos doutores tiram as
cousas necessárias que em êles jazem espalhadas e aos simples trabalhosos de
entender se o Padre Santo com os seus letrados as não declarassem e ensinassem
porque êle e seus letrados são alumiados pelo Espírito Santo. Assim como é o
Padre Santo, cardiais, arcebispos, bispos, patriarcas e outros reitores da Igreja,
prègadores e denunciadores de sua Santa Fé de que a terra do Preste muito carecia
e que se alguns na sua terra eram letrados, que o são para si mesmos e não para
denunciar, declarar e ensinar aos outros e que soubesse que nos livros não era
tudo declarado, nem escrito, sômente em muitos casos por figuras e parábolas. E
assim escreveu São João aos vinte capítulos do seu Evangelho: que muitos sinais
e maravilhas fêz Jesus Cristo na presença de seus discípulos, que não são escritas
nos livros.
Ainda sôbre isto me vieram dizer que não éramos obrigados a guardar o que o
Papa mandava, senão o concílio do Papa Leão que era tudo dos Apóstolos.
Respondi-lhe que eu não sabia outra cousa do concilio do Papa Leão, senão o que
já dito tinha, seja, que nêle se
218
fizera e ordenara que Nossa Senhora fôsse chamada Madre de Deus e assim
fizeram o Credo grande e que pelos Apóstolos somos obrigados ter e crer tôdas as
cousas da Igreja de Roma e êles nos ensinaram a crer na Santa Madre Igreja que é
a Fé católica, a qual não é mais que uma Igreja, seja, a romana em que São Pedro
é cabeça e seus sucessores na sua cadeira sucedem e em o poder que Cristo lhe

deu quando lhe disse: A ti dou as chaves do reino dos Céus. E pôsto que em outro
tempo Constantinopla fôsse cabeça, tornou-se em Roma por ser aí a verdade.
E logo veio resposta que lhe parecia bem minha razão. Vieram com outra
pregunta de novo dizendo que porque não havia em Etiópia, nem em sua terra e
seus senhorios tantos santos e santas como em Itália, que em Alemanha e em
Grécia havia muitos santos. Respondi-lhe que me parecia que naquelas partes
senhorearam muitos imperadores e seus adiantados gentios, que eram cruéis, e os
cristãos que à Fé de Jesus Cristo se convertiam, eram tão constantes na Fé que
antes queriam morrer por Cristo que adorar ídolos e seguir a má seita e portanto
me parecia que havia naquelas partes muitos mártires e assim muitos confessores
e virgens, porque vendo a constância e fortaleza dos mártires e ouvindo as
grandes e muitas prêgações que dês a Ascensão de Cristo, até agora, sempre
houve na França, seguiram sempre a Fé verdadeira e portanto havia aí mui santos
e santas. Sôbre isto veio resposta que o que eu dizia era verdade e que folgava de
o ouvir assim tão claro, mas que lhe mandasse dizer, se tínhamos nós, quanto
tempo havia que esta terra de Etiópia era de cristãos convertida à Fé de Jesus
Cristo. Mandei-lhe dizer que eu o não sabia, mas que me parecia que não seria
muito tempo depois da morte de Cristo, porque esta terra fôra convertida pelo
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nha Candácia que fôra baptizado e informado na Fé pelo Apóstolo São Felipe e
que assim chegara a parte desta terra o Apóstolo São Mateus, mas que se esta
terra tornara a ser de gentios ou de outra nação de gentes que eu o não sabia.
Veio-me em resposta que por êste castrado não fôra convertida senão a terra do
Tigrai, que é na mesma Etiópia e o mais fôra ganhado e convertido por armas
como êle fazia cada dia e o primeiro convertimento da raínha Candácia fôra a dez
anos depois da morte de Cristo e dês então até ora sempre Etiópia fôra regida e
governada por cristãos e portanto não havia ai mártires, nem fôra necessário e que
muitos homens e mulheres fizeram em seus reinos santas vidas e iam a Jerusalém
e morriam santos e que de manhã lhe mostrasse as vidas de São Jerónimo e São
Francisco e São Domingos e Quirici a que êles chamavam Quercos e a vida do
Papa Leão.
CAPITULO LXXXV. - Como lhe foram levadas as
vidas dos ditos santos e como as fêz tornar na sua língua e do contentamento que
tiveram com nossa missa e de como nos mandou chamar o Preste, e nos
vestiu.
No dia seguinte quinta-feira, -i do dito mês, mandou o Preste João pelo meu Flos
Sanctorum dizendo que lhe mandasse assinadas as vidas dos ditos santos atrás
nomeados. Mandei-lhe o livro com as ditas vidas dos santos assinadas e tornaram
logo o dito livro e com êle vinham dois frades dizendo que mandava o Preste que
lhe escrevessem
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o nome de cada santo em sua letra sôbre cada figura e assim os passos da Paixão
de Cristo e, quanto aos passos da Paixão, pusessem onde e como aquilo se

acontecia e quanto às vidas dos santos puseram seus nomes. E levando o livro
tornaram-no mandar e os frades com êle dizendo que lhe pusessem de que terra
cada santo era e onde padecera e que vida cada um fizera e isto a todos os santos
do Fios Sanctorum. Fizemos o que mandava de aqueles santos que achámos
donde eram e donde nasceram e donde morreram e os outros como estavam.
Na sexta-feira seguinte vieram os ditos frades com o livro para tirarmos a vida dos
santos atrás nomeados. Pusemos dias em os tirar por serem grandes e mui
trabalhosa cousa mudar a nossa língua na sua e, além destas vidas, cotejámos
outras vidas de santos, que êles tinham, com as de nosso Flos Sanctorum e foram
à de São Sebastião e de São Antão e de São Baralão e dêste São Baralão tinham a
vida e não o dia e preguntaram a mim, mui afincadamente pelo seu dia. Eu me vi
atribulado porque não o achava em nenhum calendário e fui achá-lo depois em
um calendário de um reportório dos tempos e como lhes disse o dia, logo o
mandaram assentar em seus livros e guardar o dia. Eu não ousava lá ir sem levar o
livro do calendário porque preguntavam por dia de algum santo e queriam que
logo a pé quêdo o dissesse.
Domingo, dia de Santa Catarina mandou o Preste João certos cónegos e clérigos
dêstes principais de sua casa, que fôssem ouvir nossa missa a qual dizíamos
cantada sábados e domingos, e festas. Estiveram dês o princípio até o cabo e disse
o língua que estes homens diziam que não ouviram missa de homens senão de
anjos a esta missa e, a tudo o que dizíamos, era presente um pintor veneziano que
dizia ser seu nome Nicolau Brancaleão de mais de quarenta anos na terra e sabia
bem a língua
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da terra, pessoa mui honrada e grande senhor pôsto que pintor. Este estava como
farante (1) dêstes cónegos e clérigos e lhes dizia o que se na missa fazia, seja, o
Kirie, o Glória, o Dominus vobiscum, que queria dizer calamelos, que quere dizer
o Senhor seja convosco e assim da Epístola e do Evangelho e de tôdas as outras
cousas. E ste era arrauco e diziam ser frade antes que nesta terra viesse. Estes
cónegos e clérigos deram fama, por todo o arraial, dêste ofício de missa, que
nunca outro tal se cuidara ver e que outra cousa não tachavam (2) senão um
clérigo só dizer missa e não dar comunhão a quantos estavam nela. Eu lhe
respondi uma resposta que já atrás disse em outro cabo e me pareceu que foram
contentes da resposta e daqui avante vinham muitos mais à nossa missa.
Neste domingo mandou o Preste um mui bom cavalo ao Embaixador pelo qual
alguns de nossa companhia murmuravam como que lhes pesava. Também êste
domingo, por noite e já a tais horas que dormíamos, nos mandou chamar o Preste.
Fomos e entrámos pelas continências das outras vezes e chegámos ante as
primeiras cortinas e ali nos deram ricamente de vestir. Ao Embaixador mandaram
entrar avante da cortina e ali lhe deram o seu vestido e logo mandaram entrar a
nós todos (que já estávamos vestidos) ante a presença do Preste, onde êle estava
no cadafalso e aparato como da outra vez, e, aqui, se passaram muitas cousas,
entre as quais, foi a primeira que os frangues se poderiam ir embora e o
Embaixador com a sua companhia e que ficasse um frangue dos que estavam de
primeiro que se chamava Nicolau

(') Intérprete.
(2) Notar defeito.
222
Muça e que por êle escreveria e que havia de escrever com letras de ouro e que
não podia escrever tão presto e que se fôsse o Embaixador seu passo a passo que o
frangue lhe levaria as cartas. Respondeu o Embaixador que êle não iria sem
resposta, porque não daria de si boa conta, que êle esperaria quanto Sua Alteza
mandasse e que contudo lhe pedia, que Sua Alteza o despachasse a tempo que se
pudesse achar a armada do Capitão-mor em Maçuá. Respondeu o Preste por sua
própria palavra que lhe prazia e preguntou ao Embaixador se havia êle de ficar em
Maçuá por capitão. Disse o Embaixador que seus desejos eram ir ver el-Rei de
Portugal, seu senhor, mas que nisto faria o que Sua Alteza mandasse porque
aquilo haveria el-Rei de Portugal e seu Capitão por seu serviço e com isto nos
mandou a nossas tendas.
CAPITULO LXXXVI. - Do abalo que o Preste !oáo
fêz para outra parte e da maneira que com o Embaixador tiveram acerca do seu
fato e da discórdia que
houve e da visitação que lhe mandou fazer.
A segunda-feira, pela manhã, 25 do dito mês, nos disseram como se partia o
Preste João para outra parte (como de feito partiu) e foi em esta maneira: cavalgou
em um cavalo, e, dois pagens com êle, sem mais nenhuma outra gente e passou
por vista da nossa tenda escaramuçando com o cavalo. Foi grande alvorôço no
nosso bairro dizendo: - Partido é Negus, partido é Negus; e isto por todo o arraial
e cada um se partia quanto mais depressa
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podia depois êle. Antes de sua partida nos mandaram dar cinqüenta mulas para
levarem farinha e vinho e destas não deram mais de trinta e cinco para a dita
farinha e vinho e as quinze para levarem nosso fato e assim nos mandaram dar
certos escravos. Destas quinze mulas e escravos, tomou o Embaixador o que quis
dizendo que tudo era seu. Fomos encomendados a um honrado senhor que se
chama Ajaze Rafael. Aiaze é título de senhor e senhoria, Rafael é seu nome, êste
era clérigo e a outro grande capitão que olhassem por nós. Diziam que nos
mandava dar duas vacas cada dia.
À têrça-feira partimos nosso caminho após a côrte, andaríamos bem quatro léguas
e não chegámos onde o Preste estava. Na quarta-feira caminhámos e chegámos à
côrte e aposentámo-nos em uma grande campina junto de uma ribeira que seria
meia légua da tenda del-Rei, e, nós aposentados, veio a nós um frade honrado que
é o segundo do Preste João e é cabeça e capitão sôbre os escrivãis do Preste João,
seja, escrivãis da letra da Igreja. Éste é nebrete dos frades de Aquaxumo e disse
ao Embaixador que mandava saber seu senhor como viéramos e como nós íamos
e mais nos disse se nos deram tudo o que nos êle mandara dar. Respondeu o
Embaixador que beijava as mãos de Sua Alteza pela visitação e que viéramos
muito bem e que lhe deram tôdas as cousas que Sua Alteza mandara. Respondeu a
isto Jorge de Abreu que não dissesse aquilo, que lhe não deram tôdas as mulas e

as que deram eram tortas e cegas e os escravos eram velhos, que não valiam nada
e que tal qual tudo era o Embaixador lhe tomara sem dar nada a ninguém.
Respondeu-lhe o Embaixador que não o dissesse, que tôdas as mulas e escravos e
tôdas as cousas eram mui perfeitamente. Respondeu Jorge de Abreu: - Se mulas e
escravos deram e outras cousas perfeitas, vós as tendes e a
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vós dão mulas e cavalos e aos outros não dão nada, daqui avante não há assim de
ser. Tudo isto se passou diante do frade que viera fazer a visitação e indo-se disse
o Embaixador a Jorge de Abreu: - Pelo amor de Deus não demos
descontentamentos, aviemos nosso caminho que mulas há aí que fartam e umas
nos deram e outras nos darão. Daqui se vieram a levantar em tais razões que
vieram às espadas e lanças e eu com meu cajado no meio fazendo pazes
parecendo-me mal estes feitos. Houve aí assaz de golpes e botes e não houve
senão uma pequena ferida que deram a Jorge de Abreu e o dito Jorge de Abreu e
Lopo da Gama foram fora da tenda e os outros ficaram na tenda.
CAPITULO LXXXVII. - Como o Preste foi sabedor
das brigas dos portugueses e lhes rogou que fôssem amigos e o que mais se
passou e da luta e do baptismo que fizemos aí.
O frade que a visitação veio fazer e viu o principio destas brigas, fêz disso fala ao
Preste e logo na sexta-feira pela manhã veio recado do Preste João dizendo que as
mulas e escravos que lhe mandara dar para levarem o fato, não mandara que
fôssem a nós entregues, mas que as entregassem a um azmate que nos havia de
levar e que logo lhe entregassem as mulas e escravos e que êle teria cargo delas e
de fazer levar nosso fato, e, que bem sabia que o Embaixador nem os que com êle
vinham, não eram mercadores para ter cargo de fazer levar fato nem
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fazenda, nem levá-la, nem carregá-la, e que logo se entregassem as mulas e
escravos a quem êle mandava e que o Embaixador e sua gente não tivessem outro
cuidado senão caminhar e que o azmate teria cuidado de fazer levar nossa
fazenda. Logo entregaram mulas e escravos a quem o Preste mandava.
Isto assim feito, mandou chamar o Preste o Embaixador e a nós todos e logo
fomos, e o primeiro recado que veio de dentro foi dizer:- Porque pelejais? e que
rogava que fôssemos amigos. Respondeu o Embaixador, que não fôra esta a
primeira, porque estes dois homens, seja, um Lopo da Gama e Jorge de Abreu
eram muito contra êle e contra o serviço del-Rei de Portugal a que êle vinha e que
pedia a Sua Alteza que os mandasse apartar de sua tenda e companhia. Indo esta
resposta, tornou vir outra que lhe rogava que fôssem amigos e o Embaixador lhe
mandou dizer que não havia de ser seu amigo nem havia de ir em sua companhia
e outras muitas cousas que passaram. E nisto nos mandaram assentar em um
campo verde e de grande erva e nós assentados com grande calma, alevantámonos com grande frio porque foi a estada dês as dez horas até à noite e assim foram
chamados Jorge de Abreu e Lopo da Gama.
Assim iam e vinham recados a êles como a nós e o que era não sei, porque
estávamos muito longe uns dos outros. E já muito noite e grande frio estando nós

sem comer, o Embaixador mandou dizer ao Preste que nos desse licença, que não
se costumava ter os tais homens noite e dia sem necessidade, sem comer nos
campos frios. Então nos deram licença e nós viemos à nossa tenda e Jorge de
Abreu e Lopo da Gama se foram por mandado do Preste à pousada do gram
Betudete e veio após nós recado ao Embaixador que não houvesse por mal a
estada, que o fizera por ouvir ambas as partes e que sua
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vontade era, não o enojar (1), mas fazer-lhe prazer e mandá-lo com alegria; e com
isto mandou preguntar se tinha aí alguns bons lutadores e escusou-se o
Embaixador por ser noite.
Nós na tenda, vieram grandes presente de pão, vinho e carne, e ainda repetindo
que não houvessem menencoria da tardada que fizeram.
Domingo, 2 dias do mês de Dezembro do dito ano de 152o, na tarde, estando
nosso português pintor, por nome Lázaro de Andrade junto da tenda dei-Rei, foi
requerido pela luta e lutou e logo no princípio dela lhe quebraram uma perna e
depois do quebramento lhe dera o Preste uma vestidura de rico brocado e o
trouxeram à nossa tenda em colos de homens.
Na segunda-feira seguinte mandou o Preste João dizer ao Embaixador se tinha
outros lutadores que os mandasse para lutarem com os seus e parecendo ao
Embaixador que havia aí outros que para isso se convidavam que iriam vingar o
pintor, mandou lá dois escolhidos lutadores, seja, um criado do Embaixador, que
se chamava Estêvão Palharte e um Aires diz que vinha com o escrivão da
Embaixada; êles na luta, Aires diz que primeiro entrou a lutar com aquêle que
quebrou a perna ao pintor, quebrou a êle um braço e logo se tornou com o braço
quebrado para a tenda. Estêvão Palharte não lutou porque se viu só e houve mêdo.
Êste lutador que perna e braço quebrou é pagem do Preste e se chama Labmarião,
que quere dizer, servo de Santa Maria e foi mouro e é homem espadaúdo e forte, e
dizem ser homem subtil de suas mãos (e lavra sêda e ouro) em fazer vivos e
borlas em panos.
<1) Enfadar.
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Neste dia veio recado ao Preste de seu Betudete que era na guerra e diziam que
lhe mandava dela muito ouro e escravos e cabeças de grandes homens, que lá
matara e que houvera grande vitória contra os inimigos.
Estando nós neste campo e arraial do Preste, os frangues que cá achámos, em suas
tendas acertou de parir a mulher de um deles que se chamava Mestre Pedro,
cordoeiro, genovês natural, e, chegando a criança aos oito dias, me requereu que a
baptizasse que era criança nascida na terra e em côrte e de tão poucos dias, porque
êles não baptizam os machos senão a quarenta dias. Não o quis baptizar sem o
fazer saber ao Preste João, porque os outros muitos que eu havia baptizado eram
nossos escravos de dez e doze anos. Eu fui à tenda do Preste e lhe mandei dizer
em como me requeriam o dito baptismo segundo nosso costume, que mandava
Sua Alteza que eu fizesse. Logo veio recado que o baptizasse, fizesse e desse
todos os sacramentos como se fazia na França e Igreja Romana, e que deixasse

estar aos baptismos e sacramentos a quanta gente da terra os quisessem ver,
mandando que me dessem óleo. Fiz êste baptismo io dias do dito mês de
Dezembro, vieram a êle muita gente dos mais honrados e principais da côrte.
Ao fazer dêste baptismo tínhamos cruz erguida porque assim é seu costume deles
e fi-lo o mais pausado que eu podia. Estes que a êle estiveram eram espantados.
(segundo seus geitos e assim o diziam os frangues e os nossos línguas que os
entendiam), que diziam os da côrte que tal ofício era por Deus ordenado e tão
consolados iam como que comeram boas viandas e que louvaram muito ofícios
assim baptismo como missa, porque o fazíamos tudo muito pausado e lhes
pareciam mais perfeitos que os seus.
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CAPITULO LXXXVIII.- Do número da gente de
cavalo e de pé que sai com o Preste quando caminha.
Partimos desta terra arripiando o caminho para onde viéramos; a gente que de
contínuo por o caminho vai com a côrte não é para se crer, porque certo de cada
lugar que abala em três, quatro léguas, é a gente tanta e tão junta que parece
procissão de Corpo de Deus em grande cidade, sem minguar em nenhuma parte
do caminho e a gente é desta maneiia: será da décima parte uma gente limpa e as
nove comum assim homens como mulheres e moços e pobres, deles com peles e
outros panos pobres e estes comuns levam consigo suas fazendas que tudo é
panelas de fazer vinho e escudelas de beber. E se abalam para perto, estes pobres
levam consigo suas pobres casas assim feitas e colmadas como as tinham e se vão
para mais longe e levam a madeira que são umas vêrgas. Os homens ricos trazem
tendas muito boas. Dos grandes fidalgos e grandes senhores não falo, porque cada
um deles abala uma cidade ou boa vila assim de tendas como cargas e gente,
mulas cousa sem número nem conto, dos de pé não sei que diga. Nós os
portugueses e frangues falávamos muitas vezes destas mulas porque no inverno
que anda como soa porque muitos senhores vão ter o inverno a suas terras não
abala a côrte a menos de cinqüenta mil mulas e de aí para cima chegarão a cem
mil. De cavalos muito poucos e das mulas que vão adestro são duas tantas e três
tantas das outras, estas não se contam em número de mulas. Os cavalos muitos há
aí e mui formosos e por não serem ferrados despeiam (') logo e assim
(1) Gastam os cascos.
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não caminham neles, tam pouco estes não metemos em conto e portanto digo
muitos poucos. E se o Preste caminha para longe ficam as aldeias cheias de
cavalos despeados e depois os levam de vagar. As mulas de carga não têm conto e
também servem os machos de sela como as fêmeas. Servem de uma maneira, os
que são para sela, sela, os da carga, carga; há ai também muitos infindos sendeiros
galegos para carga e porém despeiam como os cavalos e há muitos asnos que
servem melhor que os sendeiros e muitos bois de carga e em muitas terras
camelos que carregam muito e estes nas terras chás.
CAPITULO LXXXIX. - Das igrejas da corte, e da

maneira que têm de caminhar e as pedras de ara como vão reverenciadas e como o
Preste JQão se mostra ao povo em cada um ano.
o Preste João poucas vezes caminha que vá seu caminho direito, nem sabe homem
onde êle vai. Caminha esta multidão da gente pelo caminho até que acham tenda
branca armada e aí se assentam cada um em seus lugares, e por muitas vezes não
vem o Preste a esta tenda e dorme por mosteiros e igrejas grandes que há na terra.
Nesta tenda que assim armam não se deixa de fazer solenidade de tangeres e
cantares, e porém não tão perfeitas como quando o Senhor aí está, e outro-sim
sempre caminham as igrejas com a côrte, e são estas treze, e caminham caminho
direito pôsto que o Preste João vá por fora do caminho. A pedra de ara ou pedras
de tôdas as igrejas vão mui reverenciadas e não são levadas senão
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por clérigos de missa e sempre a cada uma vão quatro e outros quatro de fora para
se revezarem, e levam estas pedras como em padiola erguida aos ombros e com
ricos panos de brocado e sêda cobertas, e diante de cada um altar ou pedra, que
tudo vai junto, vão dois zagonais com um turíbulo e cruz e outro com campainha
tangendo. E todo homem ou mulher que vai pelo caminho, tanto que ouve a
campaínha se sai do caminho e dá lugar à igreja e se vai de mula apeia-se e dá
lugar à igreja que passe. Assim também quantas vezes o Preste caminha com sua
côrte, sempre vão diante quatro leões e estes também caminham direito e vão
presos com fortes prisões, seja, duas cadeias uma atrás e outra diante, e muitos
homens que os levam e também lhes dão caminho e porém é com mêdo.
Caminhámos nosso caminho de pausas em pausas, até 20 dias do mês de
Dezembro e viemos ter sôbre as barrocas grandes que têm as portas para onde
passámos na vinda, e ali nos aposentaram em uns grandes campos e assentadas as
tendas do Preste João, logo começaram fazer um cadafalso muito alto em uma das
tendas para se o Preste mostrar em dia de Natal, porque se amostra geralmente
três vezes no ano, seja, uma dia de Natal, outra Páscoa, outra Santa Cruz de
Setembro. Dizem que faz estas três mostras porque seu avô, pai de seu pai, que se
chama Alexandre, tiveram seus privados três anos morto e escondido e
senhorearam os reinos e senhorios, porque até então nenhum do povo, não via o
seu rei nem era visto senão de mui poucos seus criados e privados, e, a
requerimento dos povos, o pai dêste David se mostrava estes três dias e êste assim
o faz e diz que se vai em guerra, que vai descoberto à vista de todos e ainda
caminhando como diante se dirá onde o vimos.
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CAPITULO XC. - De como o Preste João me mandou chamar para lhe dizer
missa de Natal e da confissão e comunhão.
Estando nós assim bom pedaço das tendas do Preste João em nossas tendas e
nossa igreja armada junto, cada dia dizíamos missa.
Na véspera do Natal já meio dia ou mais, o Preste João me mandou chamar, e me
preguntou que festa fazíamos de manhã, disse-lhe como fazíamos a nascença de
Cristo e me preguntou que solenidade lhe fazíamos, eu lhe disse a maneira que
àcerca disso tínhamos e como dizíamos três missas, êle disse que tudo o faziam

como nós, mas que não diziam mais que uma missa e que de aquelas três missas
que nós dizíamos que lhe dissesse uma qual eu quisesse, respondi-lhe que lhe
diria qual Sua Alteza mandasse, então disse que lhe dissesse a missa da têrça que
folgaria muito de a ouvir e assim o ofício que costumávamos fazer. Mandou que
logo viesse para ali nossa tenda da igreja junto da sua. Logo veio e mandou tirar
duas tendas da sua tenda e mandou armar a nossa igreja com a porta principal da
sua tenda que não seria mais entre a igreja e a tenda que duas braças, dizendo
mais que como cantasse o galo logo nos mandaria chamar e que viéssemos à
igreja que assim cantavam os seus clérigos e que tudo fizéssemos como na nossa
terra se acostumava, que nos queria ouvir.
Armada assim a dita tenda na igreja, logo cantámos nela vésperas e completas as
quais o Preste ouviu de dentro da sua tenda e digo que as ouviu, porque o víamos
nós estar por ser tão junto, como dito é. Então nos fomos a nossas tendas e tanto
que os galos cantaram, logo
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nos mandou chamar e fomos seis que sabíamos da igreja e bem cantar, seja, eram
estes: Manuel de Mares, criado do Marquês de Vila Real, tangedor de órgãos e
Lázaro de Andrade, pintor, natural de Lisboa e João Escolar, escrivão da
Embaixada e Mestre João e Nicolau catalão, e um Mestre Pedro, genovês e levei
lá quantos livros tinha, pôsto que bem fora eram da festa, sòmente por fazermos
número porque êles são muito de preguntar por livros e abri-os todos no altar.
Começámos nossas matinas como podíamos e certo parecia que Nosso Senhor
nos ajudava e dava graça e começando mandou o Preste vinte velas parecendo-lhe
que tínhamos pouca cera, porque nós não tínhamos mais que quatro velas.
Enquanto duraram as nossas matinas que nós assaz alongámos com prosas, hinos
e cantigas que intrometíamos que não podíamos al fazer, que não tínhamos cousa
alguma apontada e buscávamos o que se melhor podia cantar e entoar. Às matinas
servia eu mui por ordem enquanto os outros cantavam e a todo êste ofício, nunca
se mudou o Preste João da borda da sua tenda que estava, como dito é, junto da
nossa igreja e dois mensageiros nunca cessavam de ir e vir e preguntar que era o
que cantávamos, assim como sentiam mudar som de salmos, hinos, responsos,
prosas, ou cantigas.
Eu fingia o que não sabia e lhes dizia que eram livros de Jeremias que falavam da
nascença de Cristo e assim dos salmos de David e doutros profetas. Era êle
contente e louvava os livros. Acabado nosso ofício que foi assaz grande, veio um
padre velho que foi e ainda dizem ser mestre do Preste João e preguntou-nos se
acabáramos, ou como calávamos. Disse-lhe que sim, respondeu êle que folgaria
chegar êste ofício até pela manhã e que lhe parecia que estava no Paraíso com os
anjos. Respondi-lhe
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que até missa não tínhamos mais ofício e que eu queria ouvir de confissão alguns
que queriam tomar o corpo do Senhor. Logo veio outro recado que onde havia de
confessar e já quando veio, eu estava confessando sôbre um atabaque que
mandaram para tanger as matinas e vindo êste padre velho com êste recado e

achando-me já assentado a confessar acendeu rijamente uma tocha e pô-la diante
mim como para me verem da tenda, e êle assentou-se no chão junto de mim com
o cotovelo sôbre os meus joelhos, o penitente da outra parte e dali se não
alevantou até que eu ouvi dois de confissão e a manhã amanhecia de todo. No fim
disto disse êste honrado padre: - Prouvesse a Deus que me desse o Negus licença
para tôda minha vida estar com vós outros, que sois homens santos e fazeis as
cousas inteiramente; e foi-se êste padre e logo tornou dizendo que mandava o
Preste João, que confessasse, que queria ver a maneira que lhe disseram que
tínhamos na confissão. Mandei-lhe dizer que era tarde para dizer missa às horas
que Sua Alteza mandava.
Mandou-me dizer, que todavia confessasse e que a missa dissesse quando
quisesse ou pudesse que êle não havia de ouvir neste dia outra missa, senão a
nossa. Tornei-me outra vez a confessar no atabaque, onde bem poderia ver
estando eu assentado com minha sobrepeliz vestida e o penitente com seu capêlo
na cabeça em joelhos, o mais honesto que podíamos estar. Acabada esta confissão
lhe mandei dizer que disséssemos missa que se fazia tarde, mandou-me dizer que
quando quiséssemos que êle não se enfadava de ver e ouvir e que prestes estava
para ouvir missa. Fizemo-nos prestes para nossa procissão com a cruz alevantada
e com um retábulo de Nossa Senhora nas mãos e todos com velas acesas e duas
tochas àcerca da cruz e porque fazíamos ou começávamos
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a procissão por dentro do circuito de nossa tenda da igreja, mandou dizer o Preste
que êle bem via a procissão, que a fizéssemos fora dos mandilates de suas tendas,
seja, das cortinas que cercam as suas tendas para que o visse todo o povo,
mandando da sua tenda bem quatrocentas velas de cera branca, para que as
levassem nas mãos acesas começando nos portugueses e brancos e daí até onde
chegassem pelos seus e assim o fazíamos com quanta honestidade mais podiamos.
E acabada a procissão que era bem tarde pelo grande rodeio que demos,
começámos nosso asperges e fomos deitar água benta ao Preste João, que a pé
quêdo se podia deitar da nossa igreja e estava com êle (segundo diziam) a Rainha
sua mulher e a Rainha sua mãi e a Rainha Helena e o Cabeata e outros privados,
dentro da tenda de nossa igreja eram todos os grandes da côrte que caber podiam
e os que não cabiam estavam de fora, porque do altar até à tenda do Preste por
meio tudo estava despejado, por Sua Alteza ver o ofício da missa. Todos assim
estiveram até ao fim e demos comunhão aos confessados muito honestamente
(segundo nosso costume), estando em joelhos com suas toalhas nas mãos e
estando em duas partes ao longo para que da tenda do Preste se pudesse ver. E
acabando com a cruz alevantada tornámos a deitar água ao Preste, porque assim é
uso das duas igrejas que estão mais cercanas a suas tendas, seja, Nossa Senhora e
Santa Cruz, de lhe deitarem cada dia água benta no fim da missa, e lhe deitam esta
água de mais de dois jogos de péla e lha deitam desta maneira: vem com o que a
missa diz um como diácono e traz um guinde na mão e aquêle deita água em a
mão do clérigo e o clérigo sòmente acena com a mão para a tenda com aquela
água e nós lha deitámos com hissope no seu rosto e diziam os frangues e os
linguas e principal Pêro (]e Covilhã que já era connosco e todos os
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que entendiam a língua da terra, que louvavam êles muito os nossos costumes que
os fazíamos com muita devoção e principalmente a comunhão que se dava com
limpeza e assim mandou dizer o Preste que lhe pareciam nossos ofícios muito
bem e mui acabados.
CAPITULO XCI. - De como o Preste mandou ir o
Embaixador e todos e ficar eu só com o língua e das preguntas sôbre cousas da
igreja e como nós todos cantámos umas completas e como se partiu o Prestz
aquela noite.
Tudo acabado, seja, procissão, missa e comunhão, o Preste mandou que o
Embaixador e todos os frangues se fôssem a comer e que eu só ficasse com um
língua. Ficando eu, veio o padre velho dizendo que dizia o Preste João que mui
bem tínhamos as cousas da igreja, mas que razão tínhamos para deixar entrar os
leigos na igreja assim como os clérigos e que assim ouvia dizer que entravam as
mulheres? Eu lhe respondi que a igreja de Deus não se careava a nenhum cristão e
que sempre Cristo estava com os braços abertos para todo o cristão que se a êle
chegasse e viesse e pois êle os recebia em glória do Paraíso, como os não
receberíamos nós na igreja, que é caminho para a igreja do Paraíso. E quanto às
mulheres pôsto que noutro tempo não entravam na Sancta Sanctorum, que os
merecimento de Nossa Senhora foram e são tantos, que bastaram para fazer o
género feminino merecedor de entrar na casa de Deus. E quanto
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ao ministrar do altar, que ministravam os homens de ordens.
Vieram dizer que bem lhe parecia minha razão e porém que eu era um clérigo só e
o que levava o turibulo não era clérigo, como o levava, porque o incenso há-de
andar em mão de clérigo e não doutra pessoa. Respondi-lhe que aquêle que servia
de diácono era zagonal a que êles chamam de Evangelho e que seu ofício era
trazer o turíbulo.
Vêm com outro recado dizendo se tínhamos aquilo em livros que eram melhores
os nossos livros que os seus, porque os nossos livros tinham tôdas as cousas. Eu
lhes respondi que mui perfeitos livros eram os nossos, porque depois dos
Apóstolos, sempre tivemos mestres e doutores na Santa Madre Igreja que nunca
outra cousa fizeram nem fazem senão compilar e ajuntar as cousas da Sagrada
Escritura que em ela eram semeadas, assim pelos profetas, apóstolos e
evangelistas, como por Jesus Cristo nosso Salvador. Tornaram-me a dizer que
êles tinham do Novo e Velho Testamento oitenta e um livros, se tínhamos nós
mais.
Eu lhes disse que nós tínhamos os oitenta e um e tínhamos mais de dez vezes
oitenta e um tirados estes com muitas declarações e perfeições. Disseram-me que
bem sabiam que tínhamos nós mais livros que êles e que por isso desejavam que
lhes dissesse livros não vistos nem sabidos -deles.
Assim me tiveram em preguntas sem nunca dois mensageiros cessarem de ir e vir
nem eu me assentar senão estar sôbre um bordão até horas de vésperas, as quais
preguntas com suas respostas havendo-se de escrever não abastariam duas mãos

de papel nem poderia a memória reter pela pressa que me davam e umas respostas
iam e outras preguntas vinham cada uma por sua guisa (e bem
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desvariadas ('), porque não eram tôdas do Preste João, que delas eram de sua mãi
e outras de sua mulher e assim da Rainha Helena. Eu lhe respondia como me
Deus ajudava, foi de tal maneira que eu de fraqueza e de fome, não podia estar e
em lugar de uma resposta mandei-lhe dizer que houvesse Sua Alteza dó de um
velho que dês ontem ao meio dia não comera, nem bebera, nem dormira, nem
podia estar de fraqueza. Mandou-me dizer que pois folgava de falar comigo,
porque não folgava eu?
Respondi-lhe que velhice, fome e fraqueza não me davam lugar. Manda-me dizer
que se quisesse comer que mo mandaria e que já à nossa tenda mandara muito
comer que se quisesse ir lá comer que fôsse, ou se quisesse aí comer que mo
mandaria dar. Disse-lhe queria ir comer à nossa tenda por repousar e logo me
deram licença.
Eu no caminho, um pagem chega morto de correr, quando o senti vir, cuidei que
era o pecado comigo para me fazer tornar e êle disse-me que lhe enviava a rogar o
Preste, que lhe mandasse o sombreiro que levava na cabeça e que lhe perdoasse e
não houvesse menencoria por estar tanto sem comer e que como comesse logo
tornasse, que queria saber outras cousas de mim.
Chegando à nossa tenda me deu um vagado que se me foi a vista dos olhos e
fiquei todo frio, não se tardou hora e meia que me não mandasse chamar e por ser
já tarde, foram comigo os que da igreja sabiam e cantámos umas completas
sòmente porque não havia aí mais lugar e as completas acabadas veio recado que
desarmássemos a tenda da igreja, porque se partia o Preste João aquela noite
(como de feito se partiu) por passar os maus passos só sem ninguém saber.
(1) Discordante.
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Nós jazendo dormindo em nossa tenda, pouco mais ou menos meia noite,
ouvimos grande trapala (1) de mulas e gente que passava por junto de nós, e
ouvimos dizer que caminhava o Negus, e parecendo-nos que passaríamos sem
gente, rijamente nos fizemos prestes, e quando chegámos ao primeiro passo não
havia aí remédio e a poder de lanças fizeram os nossos caminhos e caminhámos
assim aquêle dia com lanças avante e lanças atrás e nós no meio não consentindo
que ninguém se metesse no meio, porque doutra maneira nunca nos
ajuntaríamOS.
Fomos achar a tenda dei-Rei armada no meio das fossas no viso entre as ribeiras
onde atrás se disse que o frade mandou arrancar os favais e aí dormiu tôda a gente
que pôde passar, e não dormimos muito, que ante da meia noite ouvimos dizer
que caminhava o Negus e nós fomos logo após êle e fomos fora dos maus passos
antes que fôsse manhã. Ouvimos dizer que morreram nesta noite nestes passos
homens e mulheres e muitas mulas e asnos e sendeiros e bois de carga achámos
muitos mortos. Éste é o passo que se chama Aquia Fagi, que quere dizer morte de
asnos, por onde à vinda passámos. E foi certo que uma grande senhora morreu

esta noite e com ela um homem que levava a mula pelo cabresto e dois que iam
pegados nela e assim a mula, todos foram por uma roca abaixo e se fizeram em
pedaços antes que chegassem a baixo e não podia ser outra cousa, porque as
fragas são (como atrás tenho dito) para se não crer; e quem as vê, mais lhe parece
ser inferno que outra cousa.
E assim fizemos nosso caminho sem guardar oitavas ao Natal que nesta terra lhe
não guardam. E onde atrás
(1) Estrondo.
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disse que em quatro ou cinco dias se não acabava de mudar a côrte, aqui esteve
em passar estas portas mais de três semanas e as roupas e fato do Preste mais de
um mês passando cada dia.
CAPITULO XCII. -Como o Preste foi pousar à
igreja de São Jorge e a mandou mostrar aos da embaixada e a mim depois de
certas preguntas mo mandou mostrar certos sombreiros ricos.
Aos 28 de Dezembro de 1520, viemos ter pelo caminho donde viéramos a uma
igreja que já da vinda víramos e não chegámos a ela, a qual se chama São Jorge.
Assentaram a tenda -do Preste baixo da igreja e nós em nosso lugar que já nos era
ordenado e outro dia muito cedo nos mandou chamar dizendo que nos fôssemos à
dita igreja; e, nós lá, nos a mandou mostrar e vimo-la muito bem. É igreja grande
e pintada por tôdas as paredes de pinturas razoadas e mui boas histórias e bem
compassadas feitas por um veneziano que atrás é nomeado que se chama Nicolau
Brancaleão, e assim está nestas pinturas o seu nome e êles cá chamaram-lhe
Marcoreo. Estava esta igreja tôda armada das partes de fora do corpo da igreja
que é -dentro no circuito, coberto (como crasta coberta) de ricas cortinas, peças de
alto a baixo de brocado e brocadilho, veludo e outros ricos panos e peças.
Chegando nós dentro da porta do grande circuito que é -descoberto e querendo
entrar no circuito coberto, mandaram afastar as cortinas e apareceu a porta
principal
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que é tôda chapada com chapas que a primeira face parece ser ouro e assim nos
diziam que o era e, porém, vimos o contrário, que tudo era fôlha dourada e outra
prateada e contudo era mui bem pôsto assim nas portas, como nas frestas. Ao ver
estas cousas o Cabeata por ser grande senhor no-las andava mostrando e estando
aí o Preste em sua cortina, êle via a nós e nós a êle, quando passámos por ante as
suas cortinas. Dali nos mandou pre guntar que nos parecia aquela igreja e pinturas
dela. Dissemos que nos parecia bem, que bem parecia cousa de grande senhor e
rei e havendo êste contentamento, mandou dizer que seu avô mandara fazer esta
igreja e aí era sepultado e assim mandou preguntar se havia na nossa terra igrejas
forradas de madeira como aquela ou de que madeira eram feitas. Foi nossa
resposta que aquela igreja era muito boa como havíamos dito, mas, que as nossas
igrejas eram de abóbadas de pedra e as que eram de madeira, a madeira era
coberta de ouro e azul e os esteios eram de grandes mármores e doutras cousas

louçãs e riquezas. Respondeu que êle bem sabia que as nossas cousas eram ricas,
grandes e perfeitas, porque tínhamos bons mestres.
O circuito coberto desta igreja está armado sôbre trinta e seis esteios de pau e mui
altos e grossos como mastros de galés e são forrados de pau e sôbre pau pinturas
como as das paredes, assim que é cousa real e parece bem aos daquela terra e êles
a têm por muito grande.
Neste mesmo dia, na tarde, mandou o Preste João chamar a mim e me preguntou
que me parecia aquela igreja e lhe dei disso minha razão, concertando no que
todos disseram na verdade e preguntou-me mais vidas de santos. Respondi-lhe o
que sabia e assim me preguntou por cerimónias da nossa igreja e lhe dei a
resposta
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como as eu sei. E acabadas estas preguntas que eram junto de sua tenda eu
despedido, desceram da igreja quatro sombreiros grandes e mui ricos dos quais eu
me maravilhei e espantei porque havia visto muitos e ricos e grandes da índia e
nunca os vira daquela sorte, e foram dizer ao Preste como eu me espantara dos
sombreiros pelo qual me mandou logo tornar e estavam ante a sua porta os
frangues que de primeiro eram em sua côrte e tornei onde êles estavam. Nisto
vieram os sombreiros e mandaram mostrá-los a mim e mandaram-me dizer que os
olhasse bem e que dissesse o que me pareciam. Disse em minha resposta, que me
pareciam cousa de grande rei e que na índia havia muitos sombreiros grandes e
ricos, mas que tais eu os não havia visto. Mandou então que acostassem os
sombreiros no chão contra o sol e que me dissessem que quando êle caminhava e
queria repousar assim êle como a Rainha sua mulher, que punham um daqueles
sombreiros e à sombra dele repousavam e comiam se lhes era necessário. Mandeilhe dizer que os sombreiros eram tais de grandeza e riqueza que bem podia Sua
Alteza repousar à sombra de cada um deles. Logo veio outro recado: se tinha elRei de Portugal tais sombreiros. Disse-lhe que el-Rei de Portugal não trazia
sombreiros de pé, mas que trazia sombreiros da feição do que eu tinha na cabeça
guarnecidos de brocado, ou veludo, ou setim, ou outra sêda com cordões e borlas
de ouro e da feição que lhe aprazia e querendo repousar quando caminhava, tinha
e tem muitos paços e grandes casas e sombras e jardins em que se repousava com
muitas infindas gentilezas, que escusam os sombreiros e que me pareciam aqueles
seus sombreiros mais estado, que necessidade de sombra. Veio outro recado que
eu dizia verdade que estes sombreiros foram de seu avô e ficaram a esta igreja e
que os mandava êle levar como empres242
tados a outra igreja onde havíamos de ir. Seriam estes sombreiros de tamanha
roda que bem poderiam estar à sombra de cada um deles dez homens e depois de
lhe dar minhas respostas o melhor que eu podia me mandou dizer se queria beber
vinho de uvas ou vinho de mel, ou sauna, que é de cevada. Mandei-lhe dizer que
com vinho de uvas me criaram a mim e que o vinho de mel era quente e a sauna
fria e que não era para velhos, que fôsse vinho de uvas ou de mel qual Sua Alteza
mandasse. Mandou-me outra vez que declarasse qual queria. Mandei-lhe dizer

que queria vinho de uvas e mandou-me quatro jarras de vinho de mel dizendo que
convidasse os frangues de primeiro que cêrca da tenda estavam e a tôdas estas
práticas estiveram, assim que não quis mandar o vinho de uvas que lhe eu pedia.
Bebemos sendas vezes e o mais mandámos levar a nossas tendas.
CAPITULO XCIII. - Do caminhar do Preste ]oáo
e a maneira do seu aparato estando em caminho.
Aos 29 dias do dito mês, mandou dizer o Preste João que não caminhássemos
senão que fôssemos assim como nos mandassem. Assim o fizemos e seu caminhar
foi desta maneira. Os dias atrás ninguém sabia onde êle vinha e a gente pousava
onde achava a tenda branca armada e assentávamos cada um em seu lugar
segundo já estava ordenado, seja, da mão direita ou da mão esquerda, de longe ou
perto. E à dita tenda se fazia cerimónia, como que estava aí Sua Alteza e não tão
perfeita como quando aí está, que bom é de conhecer se está ou não e isto no
servir dos pagens e em outras cousas; até aqui
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ora nos ficava atrás ora ia avante onde lhe aprazia, ora começou caminhar
maneira, seja, descoberto e com corôa na cabeça cercado de cortinas roxas detrás
e das ilhargas em boa quantidade compridas e altas, êle vai metido na enseada e
os que levam a cortina vão da parte de fora e levam-na bem erguida com varas e
com êle na cortina vão seis pagens a que êles chamam legamoveos, que quere
dizer pagens de cabresto e vão desta maneira. Leva a mula seu rico cabresto sôbre
o freio e êste cabresto leva ou tem na sua barbada duas pontas com suas grossas
enxarafas de sêda; e estes cabos ou enxarafas vão dois pagens cada um de seu
cabo que levam a mula quási como pelo cabresto, outros dois vão um dum cabo e
outros doutro com cada um sua mão no pescoço da mula e outros dois detrás por
semelhante modo com as mãos nas ancas quási no arção traseiro. Avante do
Preste vão bem vinte pagens a pé dos principais e avante estes pagens vinham seis
cavalos mui formosos e ricamente ajaezados, com cada um dêstes cavalos quatro
homens mui limpos e bem vestidos à sua guisa.
Estes quatro homens levam cada cavalo dois pelo cabresto como a mula do Preste
e os outros dois com a mão na sela um de um cabo e outro doutro. Diante destes
cavalos vão seis mulas seladas e mui bem concertadas e com cada uma quatro
homens pelo modo dos cavalos. Avante destas mulas vão vinte fidalgos dos
principais em mulas e seus bedens vestidos e nós os portugueses íamos avante
dêstes fidalgos que ali nos assinaram o lugar e outra nenhuma gente de cavalo,
nem de pé, nem de mula não chegam gram peça e se alguns vão adiante andam
sempre corredores correndo em seus cavalos enquanto não despeiam, se despeiam
tornam outros e fazem afastar a gente do caminho muito longe que ninguém
aparece. Os Betudetes vão com a gente da
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guarda muito afastados do caminho, um de um cabo e outro doutro e vão a
homem nós tiro de espingarda e onde são campinas às vezes vão -meia légua e
mais e às vezes légua segundo é a terra e se há caminho fragoso e fraga comprida
que se não pode passar senão todos por um caminho, um dos Betudetes se adianta

meia légua e outro fica outro tanto atrás e o que vai diante é o da mão direita e o
de trás é da esquerda.
E vão com cada um dêstes Betudetes passante de seis mil homens, assim de
contínuo quatro leões, como atrás dito é, presos por mui fortes prisões atrás e
adiante. E assim também vão as igrejas mui honradas e acatadas, como dito é.
Outra cousa traz de contínuo o Preste por quantas partes vai e não abala sem isto,
seja, um cento de jarras de vinho de mel e cada jarra leva seis canadas e são jarras
pretas como de azeviche muito bem feitas, tapadas com barro e seladas com sêlo.
E nenhuma pessoa, ainda que seja gram senhor, chega a estes a lhes pedir nem
tomar cousa nenhuma sem licença do Preste. E assim levam outros cem canistreis
(1) pintados, cerrados e cheios de pão e isto vai detrás do Preste não muito longe e
tudo isto levam homens nas cabeças e vão um diante doutro, seja, uma jarra e um
canistrel e detrás deles irão seis homens que vêm como guardas mantieiros (2), e,
em chegando, à tenda do Preste João tudo o metem dentro e daquilo faz mercê a
quem quere.
(1) Cabaze
(2) Os que têm a seu cargo a roupa da mesa.
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CAPITULO XCIV. - Como o Preste foi à igreja de
Macham Celacem e da procissão e recebimento que lhe fizeram e do que Sua
Alteza comigo passou acerca do recebimento.
Viemos ter sábado e domingo, derradeiros dias de Dezembro, em uma ribeira com
tôda a côrte. À segunda-feira partimos todos juntos vindo o Preste em sua cortina
como os dias dantes. No primeiro dia de Janeiro de 1521, viemos ter a outra igreja
grande, a qual quando vínhamos nos não deixaram ver, o orago da qual é Macham
Celacem que quere dizer a Trindade. Antes que chegássemos à dita igreja indo o
Preste descoberto (como dito é) com sua coroa na cabeça e cruz na mão como
sempre e em sua cortina e nós diante dele como os dias dantes, antes que
chegássemos à dita igreja, bem uma légua, mandou o Preste trazer oito cavalos
selados mui grandes e mui formosos que na terra estavam folgados e mandou-os
dar aos portugueses que cavalgassem neles e fôssem escaramuçando diante dele e
assim o fizeram.
A espaço de quarto de légua antes de chegar à igreja veio gente de recebimento
muito infinda, em esta maneira: a gente não se poderia contar, as cruzes sem
conto, clérigos e frades que passariam de vinte mil divididos em partes como
eram de muitos mosteiros e igrejas e assim acompanhavam suas cruzes e os frades
deviam ser de longe, porque neste reino de Amara não há mosteiros, que tudo são
igrejas grandes e sepulturas de reis. Haveria nesta clerezia bem cem mitras, seja,
carapuções altos, e havia aí sessenta e quatro sombreiros, estes se poderiam bem
contar, porque iam altos sôbre a gente e eram grandes e ricos e porém não tanto
como os da igreja de São Jorge que me o Preste mandou mostrar.
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Todos estes sombreiros eram das igrejas em que jazem os reis e lhos deixam
quando se finam. E esta grande multidão de gente que assim era junta, pôsto que o

de mais fôsse de côrte, era grande parte das igrejas e mosteiros que eram vindos
ao recebimento.
O ofício que se tinha de fazer, era muita gente da terra que vinha ver o Preste que
caminhava descoberto que nunca o viram. Tanto que chegámos à igreja, feita
oração, o Preste se foi à sua tenda e ante que daí partimos me mandou chamar e
também mandou que o Embaixador e sua companhia se fôssem aposentar e
mandou-me preguntar que me parecia de aquêle recebimento e se se fazia tal a elRei de Portugal. Respondi-lhe que a el-Rei de Portugal faziam grandes
recebimentos e festas, mas que nunca vira recebimento nem ajuntamento de tantas
cruzes e mitras nem tanta gente junta e que me parecia tão bem seu recebimento
que no mundo se pode fazer melhor e que assim me parecia que onde homem isto
contasse fora de seus reinos e senhorios, o não creram se não fôsse pela grande
fama que de Sua Alteza era na cristandade e por todo o mundo e que isto mais
forçava a darem crédito a tal cousa. Veio a isto resposta que ainda a gente era
muita mais do que parecia, porque era gente nua e não parecia tanta quanta era e
que a nossa gente era vestida e luzida e por pouca que fôsse parecia muita e que
me fôsse embora aposentar com o Embaixador o qual ainda achei no caminho. E
chegando a êle veio outro recado do Preste dizendo que aquela igreja era nova e
que ainda não disseram missa nela que era costume quantos nela entrassem dar
oferta e que o Embaixador desse as armas e que eu desse a murça que levava na
cabeça e assim cada um desse sua peça que havia de dar. E nisto soubemos que
zombava, que folgara muito com nossa determinação.
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CAPITULO XCV. - Da feição e cousas desta igreja
da Trindade e como o Preste mandou dizer ao Embaixador que fôsse ver a igreja
de sua mái e das cousas que nela passou.
No dia seguinte nos mandou o Preste chamar e nos mandou levar à igreja
sobredita e êle já estava dentro. Esta igreja é grande e alta e são as paredes de
pedra branca, cantaria lavrada e boa laçaria na parede, e contudo não armam o
madeiramento de cima sôbre as paredes, porque o não suportam por não serem
travadas nem ligadas umas com outras, seja, os cantos e pedras, senão assentados
uns sôbre outros sem nenhum atravessar paredes e quanto à primeira face parece
bem a quem não conhecer o que de dentro está. Tem a porta principal forrada de
chaparia como a outra igreja de São Jorge que atrás deixámos, e no meio desta
chaparia pedras e pérolas falsas bem postas e, em cima, na parede sôbre a porta
principal duas imagens de Nossa Senhora muito bem feitas e dois anjos do mesmo
teor, tudo de pincel e dizem pintá-las um frade que o tomou de seu natural e eu vi
êste frade.
A igreja tem três naves dentro no corpo da igreja sôbre seis esteios armados e
estes esteios são da cantaria de peças, e, o terceiro de fora que é cerrado e coberto
como crasta e quási como corpo da igreja, é armado sôbre sessenta e um esteios
de pau grandes como mastros mui altos e sôbre estes esteios está o madeiramento
com o olivel (1) de tabuado mui grôsso.
Estavam armadas derredor da tôrre, dezasseis cortinas
() Nível.
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como corrediças do comprimento das peças e eram tôdas de brocado muito rico e
cada uma era de dez e seis peças e o Cabeata nos andava mostrando estas cousas.
E visto tudo nos mandou preguntar o Preste que nos pareciam estas cousas e obras
e peças. Respondemos-lhe que nos parecia muito bem e que parecia cousa de
quem era. Então preguntou se lhe poderiam mandar chumbo para cobrir a dita
igreja. O Embaixador lhe disse que tudo o que Sua Alteza quisesse el-Rei de
Portugal lho mandaria tanto em abastança, quanto Sua Alteza veria, porque todos
os metais eram em seu poder.
Daqui nos partimos com o Preste até às suas tendas, êle em sua cortina e nós em
nossas mulas sem mais cerimónias e as tendas estavam junto da outra igreja do
teor desta senão que era mais pequena.
Chegando e descavalgando perto da tenda, manda o Preste dizer ao Embaixador
que fôssemos ver a igreja de sua mãi que estava junto das tendas, fomos lá e certo
de seu tamanho é mui bem feita. Logo aí disseram que lhe não puséssemos tacha
nenhuma, que era a mãi do Preste tão fantasiosa, que se lhe pusessem tacha ou
dissessem que não era tão boa como a do filho, que a mandaria derribar e fazer de
novo. E vista a dita igreja e ainda estando nela, mandou dizer o Preste que pois
nós tínhamos em Portugal muito ouro, porque vendíamos os panos ricos aos
mouros por ouro. Respondeu-lhe o Embaixador que as despesas del-Rei de
Portugal e dos seus capitãis e armadas eram tão grandes pelas muitas guerras que
continuadamente fizeram aos mouros em muitas partes, que se não tratassem não
se poderiam suportar, maiormente por serem estes gastos e guerras mui alongados
do reino de Portugal onde lhe há de vir o socorro e, portanto, andando pelo mar
traziam suas mercadorias e a êles vendiam e a deles tomavam e com isto
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supriam parte das despesas. A isto não houve resposta, mas, mandou logo mostrar
na dita igreja duas grandes guarda-portas (1) ricas de figuras, e preguntou onde se
fazia aqueles panos. Responderam-lhe que todos se faziam na cristandade e não
outra parte. E sôbre isto mandou preguntar se lhe mandariam muitos deles, que
êle mandaria muito ouro.
O Embaixador lhe respondeu que se escrevesse Sua Alteza a el-Rei de Portugal,
que lhe mandaria quantos quisesse. Nisto vem com outro revés (2) dizendo que
nós que lhe trouxéramos? O Embaixador lhe respondeu que lhe trouxera o que lhe
dera, seja, uma espada rica e um punhal guarnecido de ouro e dois berços com
suas câmaras e pelouros com sua pólvora e quatro panos de armar e umas ricas
couraças e que isto lhe dera o Capitão-mor da índia e que lho não mandava senão
por mostra e se lhe bem parecesse que escrevesse a el-Rei de Portugal e que lhe
mandaria quanto êle quisesse. Vem com outra adição dizendo que era costume de
todos os que mandavam embaixadores a estas terras mandar muitas roupas e que
assim o fizeram sempre seus antecessores e que nós viéramos e que não
trouxéramos nada. O Embaixador respondeu a isto que o costume del-Rei de
Portugal e de seus capitãis não era mandar a outros reis e senhores grandes
quando lhe mandava embaixadas ou recados peças algumas sômente por amizade,

antes êles todos mandavam a ê!e por o terem por amigo. E que se o Capitão-mor
da índia, lhe mandara aquelas peças, que lhas mandava como seu servidor e não
por tal costume e que sem embargo disto el-Rei de Portugal por outro embaixador
que se finou em Camarão lhe mandava mais
(1) Reposteiro.
(-) Golpe.
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de cem mil cruzados em peças e lhos mandava como a irmão e não por costume
nem obrigação.
E ao que Sua Alteza dizia que el-Rei de Portugal lhe mandava muitas cousas e
que lhas não deram, que já muitas vezes lhe mandava dizer que pelas cartas do
Capitão-mor veria o que lhe mandava e como o que el-Rei mandava ficava na
índia e assim lho poderiam saber pelo feitor e escrivão que com êle vinham
porque as cousas dos tais senhores andam a recado por feitor e escrivão. E pôsto
que o mandassem não costumam os portugueses fazer falsidades, mas tratar muita
verdade em tudo o que lhes encarregam e mandam e por muitas vezes lhe tinham
dito a verdade, se a quisesse crer que o cresse, se não fôsse como Sua Alteza
mandasse. E que soubesse Sua Alteza que o Embaixador viera por mandado do
gram Capitão-mor del-Rei de Portugal que governava as índias e que da maneira
que êle viera, fôra para ir a todos os reis e imperadores e que lhe não mandasse
Sua Alteza dizer aquilo que se não costumava entre os portugueses e que o
despachasse que se queria ir, porque se chegava o tempo. E o Preste mandou dizer
que se viéramos nos tempos dos reis passados que nos não fizeram nenhuma
honra como nos êle fazia se lhe não trouxéramos muita roupa. E o Embaixador
lhe respondeu que antes em suas terras nos foram feitos muitos agravos e roubos,
furtando-nos quanto tínhamos que nos não ficara vestidos nem roupas que
trazíamos para comer e que se nesta terra morrêssemos iríamos todos ao Paraíso
como mártires, pelas afrontas em que nos víamos e passávamos, que já por três ou
quatro vezes nos quiseram matar em suas terras e que sofríamos tudo com
paciência por amor de Deus e del-Rei de Portugal cujos éramos e que outra honra
fizera el-Rei de Portugal a Mateus por dizer que era seu embaixador e contudo lhe
pedia que
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nos despachasse para n6s irmos dar conta do que nos mandaram, porque os
portugueses não costumavam mentir senão fazer e falar verdade. A isto veio
resposta que os portugueses nem o Embaixador não mentiam, mas que Mateus foi
o mentiroso e que bem sabia a honra que lhe fizera el-Rei de Portugal e seu
Capitão na índia logo como chegara e que não houvéssemos menencoria que logo
seríamos despachados e muito a nossas vontades que nos fôssemos embora a
comer.
CAPITULO XCVI. - Como o Preste João mandou
dizer aos da embaixada e aos frangues que fôssem ver o seu baptismo e da
representação que lhe fizeram os frangues e de como mandou que eu fôsse estar

ao baptismo e da maneira que estava o tanque e como mandou nadar os
portugueses e os banqueteou.
Aos 4 dias do mês de Janeiro sobredito, nos mandou dizer o Preste João que
mandássemos levar nossas tendas, assim a da igreja, como a da pousada, de ai
quási meia légua onde tinha feito um grande tanque de água em que se haviam de
baptizar no dia dos Reis, porque tal dia é seu costume de se baptizarem em cada
um ano, por aquêle dia em que Cristo foi baptizado. Levámos lá uma tenda
pequena para pousar e a tenda da igreja. No dia seguinte que era véspera dos Reis
nos mandou o Preste chamar e vimos a cêrca donde está aquêle tanque, a qual
cêrca era de sebe e mui grande em uma campina e nos mandou preguntar se nos
havíamos de baptizar. Respondi eu que não era costume de baptizarmos mais
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que uma vez quando éramos pequenos. Alguns disseram, principalmente o
Embaixador, que faríamos o que Sua Alteza mandasse. E quando aquilo viram
tornaram outro recado a mim dizendo que dizia eu se me havia de baptizar.
Respondi-lhe que já era baptizado e que o não seria mais.
Ainda tornaram outra vez, que se nos não quiséssemos baptizar no seu tanque,
que nos mandaria água à nossa tenda. A isto respondeu o Embaixador que fôsse
como Sua Alteza mandasse.
Tinham os frangues e os nossos ordenado de lhe fazerem a representação dos Reis
e lho mandaram dizer. Veio recado que lhe prazia e assim fizeram prestes de lha
fazer e a fizeram dentro na cêrca e campina junto da tenda del-Rei que estava
armada sôbre o dito tanque. E fizeram a dita representação e não foi estimada nem
quási olhada e porém ela foi cousa fria. E já de noite nos mandaram que nos
fôssemos para nossa tenda que não estava muito longe. Em tôda esta noite, não
amanhecendo, nunca cessaram grande número de clérigos de cantar sôbre o dito
tanque dizendo que benziam a água e quási meia noite, pouco mais ou menos,
começaram o baptismo, dizem e creio que assim é verdade que o primeiro que se
baptiza é o Preste e após êle o Abuná e após êle a Raínha, mulher do Preste. Estas
três pessoas dizem levarem panos em suas vergonhas e todos os outros como os
pariram suas madres e sendo horas quási sol saido e o baptismo na maior sua
fôrça o Preste me mandou chamar que fôsse ver o dito baptismo. Fui e estive-me
lá até horas de têrça, vendo como se baptizavam e me puseram em uma cabeça do
tanque estando o rosto ao Preste João e baptizam desta maneira. É um tanque
muito grande, fundo no chão e talhado muito na terra muito direito e bem
quadrado forrado de tabuado e
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sôbre o tabuado pano de algodão grósso encerado e vinha água tirada de um
ribeiro por um rêgo, como para regar horta e caia por um cano dentro no tanque e
na ponta do qual estava um saco cheio por que se coava o que no tanque caía (e já
não corria quando a eu vi); o tanque estava cheio de água benta, segundo diziam e
me afirmaram que tinha óleo. Tinha êste tanque degraus em uma cabeça, bem
cinco ou seis, e diante dêstes degraus, quanto três braças, está um cadafalso do
Preste João em que estava e tinha por diante uma cortina de tafetá azul com um

palmo descosida por onde viam os que se baptizavam porque estava com o rosto
no tanque. E dentro no tanque estava o padre velho mestre do Preste que comigo
esteve a -noite do Natal e estava nu como sua mãi o pariu (bem morto de frio
porque era mui grande geada), metido na água até os ombros ou quási, que tão
alto era o tanque, que entravam os que se haviam de baptizar pelos ditos degraus
nus com a trazeira voltada ao Preste e quando saíam mostravam-lhe a dianteira
assim as mulheres como os homens e quando chegavam ao dito clérigo, êle lhes
punha as mãos na cabeça e lha metia três vezes debaixo de água dizendo pela sua
língua: Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo; fazia-lhes o sinal da cruz
como bênção e ia-se embora (o «eu te baptizo» lhe entendia eu). E se eram
pessoas pequenas não desciam os degraus todos e o clérigo se chegava a êles e ali
os submergia. E a mim mandaram-me pôr na outra cabeceira do tanque o rosto
direito ao Preste assim que quando êle via as trazeiras, via eu as dianteiras e na
saída do tanque pelo contrário. Depois de passado grande número de baptizados,
me mandou chamar para estar junto dele e tanto junto, que o Cabeata não mudava
pé para ouvir o Preste e falar com o língua que estava junto de mim e me
preguntou que me parecia aquêle ofício.
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Eu lhe respondi que as cousas de Deus que eram feitas à boa fé sem mau engano e
em seu louvor que eram boas, mas que tal ofício como aquêle não o havia em
nossa igreja antes nos defendiam que sem necessidade não baptizássemos naquele
dia, porque em tal dia fôra Cristo baptizado, por nós não termos opinião dizermos
que em tal dia como Cristo fôramos baptizados e assim a igreja não manda dar
êste sacramento mais que uma vez. Logo me preguntou se tínhamos escrito em
livros não sermos baptizados mais que uma vez.
Respondi-lhe que sim, tínhamos e que no Credo que fôra feito no concílio do
Papa Leão com os trezentos e dezóito bispos, que Sua Alteza me preguntara por
vezes, dizia: Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. E logo me
disseram que assim era verdade e assim era escrito nos seus livros, mas, que
fariam a muitos que se tornavam mouros e judeus depois de serem cristãos e
depois se arrependiam e outros que não criam bem o baptismo, que remédio
teriam? Respondi-lhe, para os que não criam bem doutrinas e pregações lhe
abastariam e se isto lhe nãó aproveitasse, queimá-los como hereges. E assim o diz
Cristo e o escreve São Marcos: Qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit, qui
vero non crediderit condemnabttur. E para os que se tornavam mouros ou judeus e
depois por suas livres vontades conheciam seus erros e demandavam
misericórdia, o Abuná os absolveria com penitências saüdáveis a suas almas se
poder para isso tinha, senão fôssem ao Papa de Roma em que são todos os
poderes. E os que se não arrependiam, que os pudessem tomar e queimá-los que
assim se usa na França e Igreja de Roma. E sôbre isto veio resposta que tudo isto
lhe parecia bem, mas que seu avô ordenava êste baptismo por conselho de grandes
clérigos por se não perderem tantas almas e se usara até
255

agora e que se lhe concederia o Papa ao Abuná que tivesse estes poderes, quanto
lhe custaria e em quanto tempo lhe poderia vir. Eu lhe respondi que o Papa não
desejava senão salvar almas e que haveria em boa ventura mandar-lhe o Abuná
com tais poderes, que sòmente lhe custaria as despesas do caminho que não
seriam muitas e assim as letras de seus poderes e que poderiam ir e vir por
Portugal em três anos e pelo caminho de Jerusalém que o não sabia. E sôbre isto
não veio resposta senão que me fôsse em boa hora a dizer missa e eu lhe disse que
já não eram horas de dizer missa, que passava muito do meio-dia. E assim me fui
a jantar com os nossos portugueses e frangues.
£ste tanque estava todo cercado e coberto com tendas de côres tão bem que se não
podia mais dizer e tão bem ordenadas e com tantas laranjas e limões e ramos
dependurados e tão compassados que os ramos, laranjas e limões pareciam ali
nascidos e jardim ordenado. E a tenda maior que estava sôbre o tanque era
comprida e de cumieira, e por cima tôda coberta de cruzes vermelhas e azuis da
feição das cruzes da ordem de Cristo.
Neste dia, mais na tarde, mandou o Preste João chamar o Embaixador e tôda a sua
companhia. O baptismo era já acabado e ainda estava Sua Alteza na cortina onde
o eu deixara e aí entrámos e preguntou logo ao Embaixador que lhe parecia.
Respondeu que muito bem, pôsto que nós não tínhamos tal costume. A água
corria então no tanque e preguntou se havia aí portugueses que soubessem nadar.
Logo saltaram dois no tanque e nadaram e mergulharam, tamanho era o tanque,
folgou muito, segundo mostrava, de os ver assim nadar e mergulhar. E nisto nos
mandou sair para fora e afastar para um cabo do curral ou circuito e ai nos
mandou fazer banquete de pão e vinho (segundo seu costume e uso
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da terra) e mandou que alevantássemos a tenda da igreja e a tenda em que
pousávamos, porque se queria tornar à sua estância e nós que fôssemos adiante
dele, porque mandava escaramuçar os seus cavaleiros, no modo que pelejavam
com os mouros no campo. E assim nós fomos diante dele vendo a dita
escaramuça, e, êles começando, logo veio tão grande chuva que os não deixou
fazer sua escaramuça que êles bem começavam.
CAPITULO XCVII. - Como eu fui com um língua
a visitar o Abuná MV'arcos e como fui preguntado acerca da circuncisão e como
o Abuná celebra as ordens sacras.
No dia seguinte depois do baptismo, eu fui visitar o Abuná Marcos a quem ainda
não havia falado nem visto senão no baptismo, morto de frio, onde lhe não pude
falar. Folgou muito com minha visitação e não me quis dar a mão para lha beijar,
antes se queria deitar no chão mostrando de me beijar os pés e nós assentados
ambos juntos em um catre, o princípio de nossa fala foi darmos graças a Deus por
nos ajuntarmos.
E daí começou a dizer do grande prazer que havia pelo que lhe haviam dito que eu
dissera já por muitas vezes e pelo que êle vira que se passara comigo no baptismo,
e como tão claramente dissera a verdade na presença do Preste, o que a êle Abuná
não queria crer porque era só e que se tivesse um parceiro, ou dois que o

ajudassem a dizer a verdade, que êle tiraria o Preste das muitas cousas e erros em
que estava com seu povo. E nisto chega um seu clérigo, homem branco, filho de
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libete, seja, homem branco nascido nesta terra, dizendo êste porque não éramos
nós circuncidados pois o Cristo fôra. Eu lhe respondi que verdade era que Cristo
fôra circuncidado e que êle o quisera por cumprir a lei que neste tempo se usava e
por não ser ante tempo acusado por quebrantador da lei e logo se mandara cessar
a circuncisão. E vem logo dizendo êste clérigo, que êle era filho de frangue e que
quando nascera, seu pai o não quisera mandar circuncidar, e, sendo já em idade de
vinte anos e seu pai finado, êle se lançara inteiro na cama e se achara pela manhã
retalhado, que seria aquilo?
- pois Deus já não queria circuncisão! Respondi-lhe que aquilo seria mui grande
mentira, porque pôsto que Deus não vedasse a circuncisão, não seria êle tão digno
nem tão santo que Deus por êle fizesse milagre e de imperfeito fazê-lo perfeito e
se era assim como êle dizia que se deitou inteiro e se achara cortado, que o diabo
o cortara por fazer dele escárneo. O Abuná com quantos estavam na casa tomaram
grande riso e folgou muito o Abuná e êste clérigo daqui avante foi grande meu
amigo, cada dia ia à nossa missa e muito amigo dos portugueses. E mandou o
Abuná vir vinho e fruta e mandou comigo para as nossas tendas muito pão e
vinho e uma vaca e aos 8 dias de Janeiro o Abuná Marcos deu ordens, eu fui ver a
maneira que tinham em as dar e é esta: armaram uma tenda branca em um grande
campo despovoado onde estavam bem cinco ou seis mil pessoas para se
ordenarem.
Chegou o Abuná em cima de uma mula e eu com êle, que vinha em sua
companhia e outros muitos que vinham com êle e no meio daquela gente de cima
da mula fêz uma fala em arábio e um seu clérigo tornou em abexim, e preguntei
ao língua, que eu levava, que era o que dizia o Abuná, disse-me que dizia se aí
estava algum
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que tivesse duas mulheres ou mais, pôsto que alguma fôsse morta, que se não
fizesse clérigo, e fazendo-se que o excomungava e o havia por maldito da
maldição de Deus. E feita esta fala, se foi assentar em uma cadeira diante da dita
tenda e adiante dele se assentaram três clérigos no chão com sendos livros nas
mãos e outros que regiam o ofício e fizeram assentar todos quantos se haviam de
ordenar em cócoras, seja, sôbre os calcanhares. E isto em três carreiras muito
compridas, e cada carreira vinha ter a cada um dos clérigos que estavam com os
livros e ali os examinavam em pouco exame, que cada um não lia mais de duas,
três palavras e logo vão a um que está detrás dêstes com uma bacia de tinta e uma
chapa como sêlo e lhe punha esta chapa no chão do braço direito. E então se
alevantavam de como vinham e se iam assentar no meio do campo em uma mó
em que se assentavam todos os examinados e mui poucos foram os que não
passaram.
Acabado êste exame meteu-se o Abuná na tenda e assentou-se na dita cadeira, e
tinha esta tenda duas portas e fizeram pôr todos estes examinados em um carreiro,

um diante outro e passavam por diante do Abuná entrando por uma porta e saindo
por outra; quando passavam perante êle, punha-lhes a mão na cabeça e dizia
palavras que eu não entendia, e assim não ficou nenhum a que se esta cerimónia
não fizesse. Aqui tomou um livro nas mãos e leu por êle bom pedaço e tinha uma
cruz na mão e fazia com ela sinal de cruz sôbre êles. E feita esta cerimónia um
clérigo que estava com o Abuná saiu à porta da tenda e leu por um livro como
Epístola ou Evangelho e nisto o Abuná disse missa, a qual não foi mais que
quanto pudessem dizer três vezes o salmo de Miserere mei Deus. E deu comunhão
aos ditos clérigos que eram dois mil e trezentos e cinqüenta e sete,
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todos de missa, porque os de missa fazem sôbre si e os zagonais sôbre si em outro
dia e me disse o Abuná que os zagonais eram ordenados de tôdas as ordens até
diácono como Santo Estêvão. E eu lhe vi depois fazer zagonais e de missa tudo
em um dia, e isto por muitas vezes, porque êle ordenava quási cada dia e sempre
grande número, porque vêm a êle de todos os reinos e senhorios do Preste, porque
não há aí outrem que ordene estes clérigos. Não são assentados em matrícula nem
levam carta, nem outra certidão de suas ordens; e quanto ao número que nomeei
que foram dois mil, trezentos e cinqüenta e sete, eu os não contei, mas preguntei a
quem tinha o cargo e éle me disse êste número e certo me parece que seria
verdadeiro. Quanto às ordens dos zagonais, direi onde as vi e a elas estive.
CAPITULO XCVIII. - Como o Preste me preguntou
pela cerimónia das ordens sacras e assim de como fui as menores a que chamam
zagonais e quais são ordenados.
No dia seguinte, 9 dias do mês de Janeiro sobredito, me mandou chamar o Preste
João, tanto que cheguei logo veio recado, dizendo que lhe disseram que fôra eu
ver como se faziam os seus clérigos, que me parecia aquilo? Eu lhe respondi que
duas cousas vira, que não as vendo, pôsto que outrem mas dissera com juramento,
eu as não crera, nem a mim creram, pôsto que as afirme de vista como as eu vi. A
uma era a multidão da clerezia e cruzes muitas no recebimento de Sua Alteza e a
outra era os muitos clérigos que vira fazer juntos e mui bem
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me parecia o ofício, mas não me parecia bem a grande deshonestidade em que
vinham aqueles clérigos que se ordenavam. E assim vira passar o mandamento da
Igreja no ordenar daqueles clérigos. E logo veio recado que me não espantasse de
nenhuma cousa daquelas, que quanto era a seu recebimento não vieram clérigos,
senão das igrejas de seus avós que eram nestas comarcas e que estes traziam
mitras e sombreiros e cruzes que seus avós lhe deixaram e que os clérigos que se
ordenaram foram muito poucos para o que soe de ser que sempre se fazem cinco
ou seis mil e que agora foram poucos, porque não sabiam que o Abuná era vindo
e que lhe mandasse dizer que deshonestidades vira e quebramento do mandado da
Igreja. Respondi que me pareceu muito deshonesto e cousa mui vergonhosa
clérigos que se ordenavam de missa e haviam de receber o corpo do Senhor,
virem quási nus amostrando suas vergonhas e que Adão e Eva tanto que pecaram,
se viram nus e se cobriram porque haviam de aparecer diante do Senhor.

E estes haviam-no de receber e que assim viram um frade cego de todo, como
quere que nunca vira nem tivera olhos fazê-lo de missa. E assim outro de todo
ponto aleijado da mão direita e quatro ou cinco aleijados das pernas. E também os
fizeram clérigos e que o clérigo havia de ser são de seus membros. Veio resposta
que folgava muito de olhar eu por tôdas as cousas e dizer-lhas que me não
parecessem bem para emendarem. E quanto era aos clérigos nus que êle proveria
nisso. Acêrca dos aleijados que fôsse falar com o Ajaze Rafael que a isto estava
presente. E êste Ajaze Rafael era o clérigo honrado e grande senhor a quem fomos
entregues quando chegámos na côrte e logo fui jantar com êle à sua tenda e antes
que jantássemos mandou vir um livro que segundo nêle liam devia ser
sacramental de sua guisa, e, leu
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nêle que o clérigo havia de ser comprido, que dizia eu àquilo? Eu disse-lhe que o
livro dizia verdade, que o clérigo havia de ser comprido em idade e em siso e em
ciência e membros e que aqueles que eu vira e dizia serem aleijados, eram
carecidos dos membros, primeiramente o cego que nunca viu, como podia saber
ciência, nem administrar sacramento? Respondeu o Ajaze que eu havia boa razão
se o dizia assim nos nossos livros, disse que o diziam largamente. Preguntou-me:
estes tais se não tivessem esmola da igreja que fariam nela? Respondi que nesta
terra não sabia mais, que na nossa terra os tais sendo dados à igreja poderiam
servir e teriam esmola nas igrejas e mosteiros assim como os cegos tanger foles de
órgãos, tanger sinos, e fazer outras cousas que lá há e não há nesta terra. E não
servindo nos mosteiros e igrejas, que os reis da terra tinham por suas cidades e
vilas grandes hospitais e de muitas rendas para os cegos e aleijados, e enfermos e
pobres. Respondeu o Ajaze que lhe parecia tudo muito bem e que o Preste o
saberia e folgaria muito.
Aos io dias do dito mês de Janeiro, o Abuná fêz zagonais. Não examinam neste
ofício e fazem zagonais os meninos do colo que não sabem falar até idade de
quinze anos, que ainda não sejam casados e se são casados não podem ser
zagonais e aos que hão-de ser de missa tanto que são zagonais se casam e sôbre
casados se ordenam de missa, porque se se fazem de missa antes de casarem não
podem mais casar, nem ter mulher. Os meninos que não falam nem andam, os
homens os levam no colo, porque as mulheres não podem entrar na igreja e o seu
chôro parece cabritos em curral sem as mãis quando êles são apartados e morrem
com fome, porque acabam o ofício horas de vésperas, e êles estão sem comer
porque hão-de comungar. Os pequeninos de tal idade
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já sabemos que não sabem ler e os outros grandes os mais poucos o sabem e sua
cerimónia é esta: está o Abuná assentado em uma cadeira na tenda que é igreja e
passam estes zagonais em carreira perante êle depois que têm rezado um pedaço,
e quando assim passam talha-lhes uma guedelha da cabeça de cada um, depois
toma o livro e torna a rezar e vem outra e dá-lhes chaves a tocar e abrem a porta
da tenda sòmente pôr-lhe a mão. E assim lhe põem um pano na cabeça e isto cada
cousa de sua volta e dá-lhes pucarinhos de barro que lá não há galhetas e torna

outra vez e põe-lhes as mãos nas cabeças e entre cada uma destas cousas sempre
reza um pouco. E os pequenos vêm nos colos como dito é. Aqui seguem sua
missa e no cabo dela a todos dão comunhão e é cousa de espanto o perigo dos
pequenos que a poder de água lhes não podem fazer levar o sacramento, assim por
sua pequena idade, como pelo chorar que fazem.
Acabado êste ofício, o Abuná me rogou que fôsse jantar com êle à sua pousada e
sendo em ela me rogou que lhe dissesse meu parecer daquele ofício pois estivera a
êle e o vira bem e que o Preste lhe mandara dizer que falasse comigo sôbre o dito
ofício porque achara em mim boa razão. Disse-lhe então o que dissera ao Ajaze
Rafael da enormidade dos clérigos e dos aleijados e cegos que se viram ordenar.
Respondeu-me que já o Preste lho mandara dizer e o que sôbre isso passara e o
que havia de fazer e que também lhe mandara dizer o que Ajaze lhe dissera, mas
que dos zagonais que agora fizera me preguntava. Disse-lhe que muito bem me
pareciam seus ofícios, mas, ordenar meninos recém-nascidos e moços grandes
ignorantes que me não parecia bem, nem se devia de fazer na casa de Deus.
Respondeu-me que Deus nos trouxera a esta terra para dizermos a verdade, e que
êle não fazia senão o que lhe mandavam, e que o Preste
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lhe mandava que zagonassem todos os meninos que éles aprenderiam, porque êle
era muito velho e que não sabia quando haveria outro abuná e que já estivera esta
terra vinte e três anos sem abuná e que não havia muito tempo, que mandaram
duas mil onças de ouro ao Cairo em busca do Abuná e pelas guerras do soldão (')
com o turco lho não mandavam e tomaram-lhe o ouro, e que ora Deus nos
trouxera a esta terra para dizermos a verdade e para esta terra ser cedo provida de
Abuná, porque sua vida do Abuná era pouca.
Depois destas duas vezes ir ver como se davam as ordens, muitas infindas vezes
fui depois a vê-las, porque se davam quási cada dia e assim aos domingos, que
não guardavam quatro temporas nem Quaresma e se algum dia as deixava de dar,
logo eram comigo alguns que se faziam meus amigos sem os eu conhecer,
pedindo-me pelo amor de Deus que falasse ao Abuná que celebrasse ordens que
não tinham que comer; e se lho eu ia pedir horas de vésperas, nessa hora mandava
armar a tenda para as darem outro dia e certo nunca lho roguei que o não fizesse,
porque me tinha muito grande vontade e tôdas as cousas que lhe eu dizia, assim as
fazia como se fôra meu igual em dignidade.
CAPITULO XCIX. - Quanto tempo esteve a terra do
Preste sem abuná e porque causa e onde os vão buscar e do estado do Abuná e
como vai quando cavalga.
Como esteve esta terra vinte e três anos sem abuná, dizem que depois que no
tempo do bisavô dêste Rei Preste que se chamava Zeriaco, pai de Alexandre, avô
(') Sultão.
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dêste Rei, pai de seu pai Nahu, faleceu o Abuná, êle em dez anos depois do
falecimento do dito Abuná não quis mandar por outro e que dizia não queria que
viesse abuná de Alexandria e que se lhe não viesse de Roma que o não queria e

que antes se perdessem suas terras que êle ter padre da terra dos hereges e assim
morreu a cabo de dez anos que não tinha abuná e que neste propósito estivera
Alexandre seu filho, avô dêste Preste treze anos sem querer mandar por abuná até
que o povo se queixou, dizendo que já aí não havia clérigos nem zagonais para
servir em as igrejas; e que perdendo-se os servidores perder-se-iam as igrejas, e
perdidas as igrejas a Fé se perderia. E assim vendo isto, Alexandre mandou buscar
abuná ao Cairo ao Patriarca de Alexandria que aí estava, o qual lhe mandou dois
para que um sucedesse a outro e ambos eram vivos em nosso tempo e nós aí
estando se finou o Abuná Jacob, que sucedia a êste que vive e êle me disse que
havia cinqüenta anos que era nesta terra e que viera tão branco como agora era e
era de idade de sessenta e cinco anos e que, se fazia de idade de cento e vinte e
tantos anos.
Aquêle preste que por êles mandara era cristianíssimo e que tanto que êles vieram
logo o Preste João por seu dito mandara que se não guardasse sábado, nem
fizessem outras cerimónias erradas que faziam e que comessem carne de porco e
tôda outra carne, pôsto que não fôsse degolada e começando-se isto a fazer na
côrte e suas comarcas não há muito tempo, vieram a esta terra dois frangues que
ainda nela andavam, seja, um Marcoreo, veneziano e após êle um Pêro de
Covilhã, português, os quais como chegaram, antes de serem em côrte,
começaram a guardar os usos da terra que ainda em algumas partes se guardavam,
seja, guardar sábado e comer como os da terra.
2!65
Vendo isto os clérigos e frades que presumiam alguma cousa saber da Brivia (')
vieram-se ao Preste queixando-se dos abunás, principalmente dele que tinha as
vezes, dizendo: - Que cousa é esta, estes frangues que agora vieram da Franquia,
cada um é do seu reino e guardam os nossos antigos costumes, como manda êste
Abuná que veio de Alexandria fazer cousas que nos livros não são escritas? E que
por isto mandara o Preste tornar aos usos de primeiro. E isto me contou o Abuná
dando muitas graças a Deus por nossa vinda. E porque o Preste vira e ouvira a
nossa missa e era muito contente de todos nossos ofícios e cousas da igreja e que
o Abuná esperava em Deus que por nossa vinda e outros que depois nós viriam,
esta terra se tornaria à verdade e que êle não rogava outra cousa a Deus Nosso
Senhor senão que lhe desse vida até ver nesta terra regedor da Igreja Romana e
ouvir dizer que na casa de Meca que é do malvado Mafamede, se celebrava missa
latina e que esperava em Deus que cedo fôsse porque os abexins tinham por
profecia que em sua terra não haveria aí mais de cem papas e logo haveriam novo
regedor da Igreja romana e que o Abuná cerraracento e que assim o tinham por
profecia, que os frangues do cabo da terra viriam pelo mar e se ajuntariam com os
abexins e destruirão Judá e o Toro e Meca e que sem mudar passaria a gente tanta
que a desfariam e de mão em mão dariam as pedras e as lançariam no Mar Roxo e
Meca ficaria campo razo e que assim tomariam a gram cidade do Cairo e que
sôbre isto haveria aí gram diferença cuja seria e os frangues ficariam na gram
cidade.
A maneira que tem e traz em sua pessoa êste Abuná
(') Bíblia.
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e em seu estado, é esta: em sua tenda, que eu nunca o vi mais que uma só vez em
casa, direi como estava; de contínuo está assentado em um catre como costumam
os grandes nesta terra e mais tem cortina sôbre o catre; veste vestido branco de
algodão, pano fino e delgado, e na índia donde vem se chama cacha. Tem um
roupão que não parece bem bedem nem capa de igreja. Tem capêlo como bedem e
êste é de chamelote de sêda azul. Tem na cebeça trunfa e larga também de pano
azul e é homem, como já disse, muito velho, pequeno e calvo. Tem a barba como
muito alva lã pouca em meia compridão, porque nesta terra não costumam os
religiosos fazer barba. É gracioso em suas falas e poucas vezes fala que não dê
graças a Deus. Quando sai fora para a tenda del-Rei ou para dar ordens, vai em
sua mula bem guarnecida e muito acompanhado assim de mulas como de pé. Leva
uma cruz na mão. Nas costas dele leva três cruzes alevantadas em paus mais altos
que êle. A isto eu lhe disse que estas cruzes deviam ir diante dele. Disse-me que a
cruz que êle levava na mão abundava (1) e que outra não havia de ir diante dela.
Leva diante de si por tôda a terra donde vai, dois sombreiros altos de pé, grandes
como os do Preste e não ricos e assim vão diante dele quatro homens de
azorragues que fazem arredar a gente por onde êle vai de um cabo e do outro
pelos caminhos. Cobre-se a terra de meninos e mancebos e clérigos e frades que
andam bradando após êle cada um em sua língua. Preguntei que bradavam,
disseram-me que diziam: - Senhor, faz-nos clérigos ou zagonais, que Deus te dê
vida!
(1) Bastava.
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CAPITULO C. - Do ajuntamento dos clérigos que se
fêz na igreja de Macham Celacera quando a consagraram e da transladação de elRei Nahu, pai dêste
Preste, e, de uma pequena igreja que há aí.
Sábado, 12 dias do mês de Janeiro, foi na dita igreja grande ajuntamento de
clerezia e tôda a noite estiveram em grandes cantares e tangeres e diziam que
sagravam a igreja. E nesta igreja ainda se não dissera missa que se dizia em outra
igreja pequena que estava junto desta na qual estava sepultado o pai dêste Preste e
o queria mudar à igreja grande que êle mandara fazer e a principiara em sua vida e
seu filho acabara e diziam que havia treze anos que era finado, e, logo no
domingo que amanhecia disseram missa na dita igreja. Esta igreja tem já em seu
principio quatrocentos cónegos com grande renda e crescerão como fizeram os
outros e não terão que comer.
Aos 15 dias do dito mês fomos todos chamados e nos mandaram ir à dita igreja
onde estavam mais de dois mil clérigos e zagonais outros tantos, os quais estavam
juntos ante as portas principais da dita igreja grande e dentro no circuito que é
quási corpo. E o Preste João estava em umas cortinas sôbre um patim que se faz
sôbre os degraus da porta principal e diante dele estava a dita clerezia e fizeram
grande ofício de cantar e tanger e bailar e saltar. E já grande pedaço do ofício
passado, mandou o Preste preguntar que nos parecia. Respondemos que as cousas

de Deus em seu nome feitas tôdas pareciam bem e certo êles faziam um ofício
saüdoso de ver como cousa que era feita em louvor de Deus. E logo tornou a
mandar preguntar qual nos parecia melhor
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modo, êste ou o nosso e qual mais nos contentasse que lho mandássemos dizer e
que êsse tomariam. Aqui lhe respondemos que Deus queria ser servido por muitas
maneiras e que êste oficio nos parecia bem e que assim nos parecia bem o nosso
porque tudo era de Deus e se fazia um e o outro para um fim, seja, servir a Deus e
merecer ante êle.
Logo tornou outro recado, que não guardássemos nada em nossos corações e que
lhe mandássemos dizer a verdade. Logo lhe mandámos dizer que a verdade lhe
tínhamos dita e que nada guardávamos em nossos corações e assim estivemos aí
até fim do ofício. Êle acabado, mandaram sair a gente e tôda clerezia fora da
igreja e a nós com êles e mandaram-nos pôr para a parte do Norte e que
estivéssemos aí quêdos. E a clerezia e gente foram-se todos à igreja pequena onde
era sepultado o pai dêste Preste e entraram os que couberam. Estando nós assim
não sabendo para que nos ali mandavam estar, por entre nós e a igreja grande
passara tôda a clerezia e gente com mui ordenada procissão e traziam a ossada do
pai do Preste e levavam-na à igreja grande e vinha nesta procissão o Abuná
Marcos mui cansado e traziam-no dois homens por baixo dos branços pela sua
grande idade.
E vinham outro-sim as Rainhas, seja, a Rainha Helena, mãi do Preste e a Rainha
sua mulher e cada uma em seu esperavel prêto como cousa de dó porque dantes
traziam esperavel branco e assim tôda a gente vinha coberta de panos pretos,
chorando, dando grandes brados, dizendo: - Abeto, Abeto! que quere dizer, o
Senhor, o Senhor! Diziam isto tão dorido que nós donde estávamos chorávamos
todos. E a tumba em que vinha a ossada vinha metida dentro em um esperavel de
brocado, cercado com cortinas de setim. E assim meteram
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o dito esperavel e tumba dentro na igreja para a parte travessa onde nós estávamos
com a gente que na igreja pôde entrar. Viemos a êste ofício em saindo o sol e
saímos noite com tochas.
CAPITULO CI. - Da prática que o Embaixador
houve com o Preste sôbre alcatifas e de como o Preste
nos mandou ter serão e banquetear.
Aos 17 dias de Janeiro, nos mandou chamar o Preste João e todos fomos com o
Embaixador, portugueses e frangues, e, tanto que chegámos perto das tendas
mandou o Preste preguntar que alcatifas de vinte palmos quanto custavam em
Portugal.
O Embaixador lhe mandou dizer que êle não era mercador nem tão pouco os que
com êle vieram e que não sabia o certo quanto custariam. E logo tornaram a
mandar dizer que uma alcatifa de vinte côvados lhe trouxeram do Cairo por
quatro onças de ouro. E o Embaixador lhe respondeu que lhe parecia que custaria
em Portugal vinte cruzados. E logo vieram com outra pregunta: se haveria em

Portugal alcatifas de vinte ou trinta côvados. Mandou-lhe o Embaixador dizer que
sim. E logo tornaram dizendo que se êle mandasse ouro ao gram Capitão se lhe
mandaria estas alcatifas e se lhe mandariam tantas que alcatifassem tôda aquela
igreja. Mandou-lhe dizer o Embaixador que lhe mandaria para mil igrejas tais
como aquela. Ainda outra vez mandou preguntar se lhe mandariam aquelas
alcatifas mandando êle ouro. Responderam-lhe que tudo o que Sua Alteza
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mandasse pedir a el-Rei de Portugal ou a seu gram Capitão, que tudo lhe
mandariam perfeitamente como' Sua Alteza bem veria das cousas que dele tivesse
necessidade.
Cessou das alcatifas e mandou preguntar se haveria em Portugal quem lesse letra
arábica e letra abexim. Responderam-lhe que todos os línguas se achavam em
Portugal. E logo tornou a mandar dizer que bem cria êle que em Portugal haveria,
mas, que no mar quem leria as ditas letras? Responderam-lhe que no mar havia
muitos arábios e abexins que de contínuo andavam nas naus dei-Rei de Portugal e
que os mouros levavam furtados os abexins de sua terra e os iam vender à Arábia
e à Pérsia e a Egipto e à índia aos portugueses. E os portugueses onde tomavam
mouros, acertavam tomar entre êles muitos abexins e logo os forram e vestem e
tratam muito bem, porque sabem que são cristãos e que aí trazíamos a Jorge,
língua, que Sua Alteza bem conhecia, que fôra tirado de cativo de poder de um
mouro de Ormuz e que êle diria a Sua Alteza como lá fôra ter. E logo o Preste lhe
mandou preguntar como Iôra destas terras ter em Ormuz. Êle lhe respondeu que
um homem que fôra mouro e se fizera cristão, por engano o vendera aos mouros e
o levaram a Ormuz e lá estivera até que o Padre Francisco Álvares que ali estava
o tirara de cativo e lhe fizera e faz muitas mercês e assim aos outros abexins que
tomam aos mouros que os trazem cativos. E nisto nos mandou preguntar se
queríamos comer. Respondemos que beijávamos as mãos de Sua Alteza, que já
tínhamos comido. Então nos mandou levar a uma tenda que nunca fôra armada
senão então. Estava armada detrás da igreja grande no circuito, a qual era tenda
comprida, de cumieira, por cima tôda coberta de cruzes de Cristo assim como a
que estava sôbre o
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tanque no dia do baptismo, estava tôda a dita alcatifada e era grande como uma
sala e mandou-nos dizer que por amor dele folgássemos ali e falássemos em
nossas cousas. Estando nós em nossas práticas nos veio muito comer e beber e de
diversas iguarias entre as quais eram muitas galinhas ou peles delas e vinham
recheadas da mesma carne delas sem ôsso, picadas e pisadas com especiaria e
estas peles de galinhas não lhes falecia senão os pescoços e as pernas dos joelhos
para baixo e não tinham cousa nenhuma quebrada. Não pudemos determinar por
onde ou de que maneira lhe tiraram a carne de dentro ou a pele da carne e esta
iguaria era muito boa. E vieram outro-sim grandes altamias (1) com carne cozida
e outros manjares de diversas maneiras feitos à sua guisa. O que era cozido era
com muita manteiga e o assado bem assado e muitas jarras de vinho entre as quais
vinha um mui grande jarro cristalino (que os outros eram de barro prêto) e com

êste jarro vinha outro-sim um copo cristalino grande e dourado e outra copa
grande de prata esmaltada com quatro pedras grandes que pareciam safiras postas
em quadra na dita copa e esta copa era grande, formosa e rica. E sôbre êste comer
nos mandou dizer o Preste que cantássemos, bailássemos à nossa guisa e
tomássemos prazer. E logo começaram os nossos de cantar cantigas em um cravo
que aí tínhamos e depois cantigas de bailes e de terreiro. Estavam connosco certos
pagens e outros e sentíamos estar de fora como que estava aí o Preste e assim nolo afirmavam os que connosco estavam que estava êle ai e que se não passasse
entre nós cousa deshonesta. Para êste serão nos mandou vinte e cinco velas
brancas e
(1) Tijelm.
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grandes e um candeeiro de ferro e uma bacia grande em que estivesse o candeeiro
e tantos lugares tinha para ter velas, quantas elas eram porque logo as mandaram
por conto. Estivemos neste serão bem até meia-noite. Sendo tais horas mandámos
pedir licença e deram-no-la. Forno-nos a nossas pousadas e a manhã que não
tardou muito porque era já muito tarde.
CAPITULO CII.- Como o Preste mandou chamar
o Embaixador e todos os que com êle vinham e do
que passaram na igreja grande.
No dia seguinte, 28 de Janeiro, nos mandou chamar o Preste e que fôssemos à dita
igreja. Fomos e mandou-nos pôr ante as suas cortinas onde outra vez estava sôbre
os degraus que fazem patim até à porta principal e ali estávamos. Subimos sôbre
duas ordens de degraus e era na dita igreja muita mais clerezia que da outra vez
no mudar da ossada de seu pai e tôda esta clerezia não faziam senão cantar e
bailar e saltar, seja, pulos para cima. Estando já grande pedaço nesta festa nos
mandou preguntar se cantavam na nossa terra da maneira que êles cantavam.
Respondemos que não porque o nosso cantar era muito pausado e assocegado,
assim das vozes, como dos corpos e que não bailavam nem pulavam. E sôbre isto
mandou dizer, pois não era tal nosso costume se nos parecia o seu mal.
Mandámos-lhe dizer, que as cousas de Deus em qualquer maneira que as fizessem
sempre pareciam bem. E acabado êste ofício começaram a andar derredor da
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zes e cada clérigo que trazia cruz, trazia turíbulo, porque a cruz trazem na mão
esquerda quási como bordão e o turíbulo na direita. Outros traziam turíbulo sem
cruzes e gastavam incenso sem conto. Estavam nestes degraus onde nós
estávamos duas bacias de latão muito grandes, douradas e lavradas de buril,
cheias de incenso e de cada volta lançavam derredor ricas vestimentas e capas
feitas a seu costume e não menos as tinham vestidas parte daqueles que cantavam
e bailavam. Havia neste ofício muitas mitras feitas da sua guisa.
Dêste lugar onde nos mandaram estar nos mandaram mudar para outra banda da
igreja na parte da Epístola e naquela parte, na porta travessa, estavam as Raínhas,
mãi do Preste e sua mulher, cada uma em seu esperavel branco. Estando nós

defronte delas, onde nos assinaram que estivéssemos, nos mandaram preguntar de
que metal eram as patenas dos cálices nas nossas terras. Respondemos que eram
de ouro ou de prata. Mandaram preguntar porque as não fazíamos de outro metal.
Respondemos que o direito defendia que não fôssem de outro metal, porque os
outros metais são sujos e criam ferrugem e azinhabre e outras sujidades. Ainda
vêm com outro recado: se faziam isto com escasseza, se por haver aí muito ouro e
prata. Houveram resposta que o faziam por limpeza e por fazerem o que o direito
manda e que se o fizessem por escasseza que as não fariam de ouro nem de prata,
mas que as fariam de estanho, ou chumbo, ou cobre, que eram metais de baixo
preço. Soubemos aqui como o Preste fazia estas preguntas, porque se mudara da
sua cortina por dentro da igreja e viera ao esperavel da mulher que estava pegado
na porta travessa e mandou mais preguntar quantos cálices tinha cada igreja em
Portugal. Respondemos que mosteiros e igrejas havia aí que tinham duzentos
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e igreja por pobre que fôsse não tinha menos de três ou quatro cálices e daí para
cima. Mandou preguntar que como se chamava a igreja ou mosteiro que tinha
duzentos cálices. Mandámos-lhe dizer que muitas os tinham principalmente um
mosteiro que se chama a Batalha. Mandou preguntar porque se chamava a
Batalha. Mandámos-lhe dizer porque el-Rei de Portugal vencera ali uma batalha e
mandara fazer êste mosteiro e o orago é de Nossa Senhora, e, porque êle tinha um
mosteiro no reino de Amara, por isso mandara preguntar isto e que neste reino
não havia outro que se chamasse a Batalha, porque em outro tempo um negus
vencera ali certos Reis mouros e fizera o dito mosteiro à honra de Nossa Senhora.
E mandou preguntar quantos reis jaziam no mosteiro da Batalha. Dissemos-lhe
que jaziam quatro e um príncipe e muitos infantes e assim jazem outros Reis por
outros ricos mosteiros e sés catedrais nos reinos de Portugal em ricas sepulturas. E
sôbre isto nos mandou dizer que fôssemos dizer nossa missa porque se chegava o
meio-dia, à hora que a soiamos dizer.
CAPITULO CIII. - Como o Embaixador e todos os
frangues foram visitar o Abuná e do que com êle
passaram.
Aos 29 de Janeiro, o Embaixador com todos os frangues, assim portugueses como
os que dantes estavam, fomos ver o Abuná Marcos à sua pousada porque o
Embaixador ainda lhe não fabara. Achámo-lo como o eu o soia a achar em seu
catre. Quisera-lhe o Embaixador
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beijar a mão e êle não lha quis dar e deu-lhe a beijar uma cruz que sempre tem na
mão e assim deu a quantos iam com êle. E assentado, o Embaixador lhe disse em
como o ia visitar de parte do gram Capitão del-Rei de Portugal e que lhe
perdoasse por o não ir visitar mais cedo e que o não fôra visitar porque lhe não
davam lugar para visitar nenhuma pessoa e o Abuná lhe respondeu que se não
espantasse que assim era o costume desta côrte que não deixavam ir nenhum
estrangeiro a casa de nenhuma pessoa e que o Preste não fazia isto, mas que o
faziam os grandes de sua côrte que eram maus e que êle era bom homem e santo.

Dizendo o Embaixador ao Abuná que o gram Capitão lhe mandava beijar as mãos
e se encomendava em suas orações e que lhe rogava que esforçasse o Preste João
para que tivesse coração de ajuntar as suas gentes com as del-Rei de Portugal e
destruíssem Meca e lançassem fora os mouros e a má seita de Mafamede. E o
Abuná respondeu que faria quanto em êle fôsse e que o Preste João esforçado
estava, não tão sômente para destruir a Casa de Meca mas para tomar a Casa
Santa de Jerusalém e que assim o achavam em suas escrituras, que os frangues se
ajuntariam com os abexins e destruiriam Meca e tomariam a Casa Santa, e que
sempre êle rogava a Deus que lhe mostrasse os frangues e que Deus lho cumprira
e que lhe dava por isso muitas graças e que estava aí Pêro de Covilhã, português,
que falava a língua entre nós e êles, a quem por muitas vezes dissera: - Cide
Petrus e não te enojes porque em teus dias virão nesta terra e reinos a gente da tua
terra e agora pois a vês, dá graça ao Senhor Deus.
Disse mais o Embaixador ao Abuná em como el-Rei de Portugal era informado de
sua santidade por Mateus, seu irmão e por outras pessoas e portanto lhe mandava
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rogar que fizesse o Preste estar forte e constante nesta emprêsa como dos tais se
esperava. E o Abuná respondeu que êle não era santo, mas que era um mesquinho
pecador, nem Mateus não era seu irmão, mas que fôra um mercador seu amigo e
que indo com mentira seu caminho, fôra por Deus ordenado, pois fizera tanto
serviço e proveito, e, que quanto ao esforçar ao Preste era escusado que êle estava
tão forte e esforçado na Fé de Cristo e forte na destruição da mourama que mais
não podia ser e que o Abuná lhe tem dito da grandeza del-Rei de Portugal e de
grande nomeada que tem no Cairo e por tôda Alexandria e que devia dar muitas
graças ao Senhor Deus de o fazer amigo e conhecido de tão grande Rei como é o
de Portugal e que disto tinha o Preste grande informação e estava por isso muito
ledo e que o Abuná ainda esperava em Deus ver o gram Capitão del-Rei de
Portugal nas fortalezas de Zeila e Maçuá que se farão por serviço de Deus. E
passadas outras muitas cousas nos deu licença e nos fomos.
CAPITULO CIV. - Como Péro de Covilhã, português, está nesta terra do Preste e
como lá foi ter e
por que mandado.
É algumas vezes falado em Pêro de Covilhã, português, que é nesta terra e com
êle alegado e não deixarei de alegar por ser pessoa honrada e de merecimento e
crédito e é razão que se diga como a esta terra veio ter, e, dele darei conta como é
razão e êle de si ma deu. Primeiramente digo que êle é meu filho espiritual e me
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disse em confissão e fora dela em como havia trinta e três anos que se não
confessara porque diz que nesta terra não se guarda o segrédo da confissão, que
sômente ia à igreja e ali dizia a Deus seus pecados. Mais me contou o princípio de
sua vida. Primeiramente, como era natural da vila de Covilhã nos reinos de
Portugal e em sua mocidade se fôra a Castela a viver com D. Afonso, duque de
Sevilha e no princípio das guerras de Portugal com Castela, se viera com João de
Gusmão, irmão do dito Duque a Portugal. Êste D. João o dera a el-Rei D. Afonso

de Portugal por moço de esporas (1), o qual o logo tirou por escudeiro e serviu de
armas e cavalo nas ditas guerras e fôra com el-Rei a França. E falecido el-Rei D.
Afonso ficara com el-Rei D. João, seu filho, ao qual servira de escudeiro da
guarda até às traições que o el-Rei mandou andar em Castela porque sabia bem
falar castelhano, para saber quais eram os fidalgos que se deitavam lá. E da vinda
-de Castela, el-Rei D. João o mandou em Berberia a comprar alambeis (2) e fazer
pazes com el-Rei de Tremezém (3), e vindo de lá outra vez fôra mandado à
Berberia a Moli Belagegi, o que mandou a ossada do Infante D. Fernando. E neste
caminho levava roupa del-Rei D. Manuel sendo duque para lhe lá comprar
cavalos porque el-Rei D. João lhe queria dar casa e ia para conhecer os cavalos
um Pêro Afonso, alveitar, morador em Tomar. E nesta vinda que viera de
Berberia estava ordenado para vir a estas partes um Afonso de Paiva, natural da
vila de Castelo-Branco e esperavam por o Pêro de Covilhã para virem am(0) O
que calça e descalça as esporas ao amo.
(2) Panos árabes de côres para cobrir móveis.
(") Hoje Tlemcen.
2-78
bos. Em chegando, el-Rei lhe falou em grande segrêdo dizendo que esperava dele
uni grande serviço porque sempre o achara bom e leal servidor e ditoso em seus
feitos e serviços, o qual serviço era que êle e outro companheiro que se chamava
Afonso de Paiva lhe haverem ambos de ir descobrir e saber do Preste João e onde
acham a canela e as outras especiarias que daquelas partes iam a Venezá por
terras de mouros e que já nesta ida mandara um homem da casa de Monterio (1) e
um frade que se chamava Frei António, natural de Lisboa e que após chegaram a
Jerusalém e daí fizeram volta dizendo que a estas terras não podiam ir se não
soubessem aravia e que, portanto, rogava ao Pêro de Covilhã que aceitasse esta
ida e lhe fizesse êste serviço com o dito Afonso de Paiva. E que o Pêro de Covilhã
lhe respondera que lhe pesava por sua suficiência não ser tanta, quantos eram seus
desejos para servir Sua Alteza, que aceitava a ida com leda vontade e que foram
despachados em Santarém aos 7 dias de Maio do ano de 1487 anos, presente elRei D. Manuel, sendo Duque, e, que lhes dera uma carta de marear tirada de
mapa-mundi e que foram ao fazer desta carta o licenciado Calçadilha (") que é
Bispo de Viseu e o doutor Mestre Rodrigo, morador às Pedras Negras e o doutor
Mestre Moisés, a êste tempo judeu, e que fôra feita esta carta em casa de Pêro de
Alcáçova e el-Rei lhe dera para ambos quatrocentos cruzados para sua despeza, os
quais os dera da arca das despezas da horta de Almeirim, a tudo presente el-Rei
D. Manuel, sendo ,duque. E el-Rei D. João
() Pedro de Montarroio.
(2) D. Diogo Ortiz, capelão-mor de D. João II, bispo de Tânger e depois de Viseu.
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lhe dera mais uma carta de crédito para tôdas as terras e províncias do mundo,
para que se se vissem em perigo ou necessidade que por aquela dei-Rei lhes
socorressem e aí lhes deu, presente o Duque, a sua bênção, e, dos ditos
quatrocentos cruzados tomaram para sua despesa e o mais puseram em mãos de

Bartolomeu, florentino (1), para que lhe fôssem dados em Valença. E partindo,
fizeram seu caminho e foram ter dia de Corpo de Deus a Barcelona e o caimbo (2)
lhe escambaram de Barcelona para Nápoles e a Nápoles foram dia de São João e
lhes foi dado seu caimbo pelos filhos de Cosmo de Médicis (3) e daí passaram a
Rodes e diz que neste tempo não eram mais de dois portugueses em Rodes, um se
chamava Frei Gonçalo e o outro Frei Fernando e com estes pousaram e aí
passaram em Alexandria em uma nau de Bartolomeu de Paredes e por passarem
como mercadores compraram muito mel e arribaram em Alexandria e aí
adoeceram ambos os companheiros de febres e lhes foi tomado todo o mel pelo
Naibre de Alexandria cuidando que morressem e Deus lhes deu saúde e pagaramlhes como quiseram.
E daí compraram outras mercadorias e se foram ao Cairo e aí estiveram até que
acharam mouros mogarábis (4) de Fez e de Tremezém que iam para Adem
(1) Bartolomeu Marchioni, grande banqueiro com vastas relações na maior parte
dos países mediterrâneos. Foi importante auxiliar de D. João II.
(2) Câmbio.
(') Netos c não filhos de Cosme de Médicis, o Antigo. O representante da família
Médicis era então Lourenço, o Magnífico, um dos espíritos -mais cultos do seu
tempo. Portugal e Florença desde muito, sobretudo desde D. João I, colaboraram
em negócios marítimos e comerciais. Com Lourenço de Médicis essa colaboração
intensificou-se.
(4) Negociantes, mercadores.
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e se foram com êles ao Toro e aí embarcaram e foram ter a Suaquém que é na
costa de Abexim e daí foram a Adem e porque era tempo de monção se apartaram
os companheiros e Afonso de Paiva fôra por terra de Etiópia e Pêro de Covilhã
por a índia, ficando que a um tempo certo se ajuntassem ambos no Cairo para
virem dar conta a el-Rei do que achavam. E daqui se partiu Pêro de Covilhã e foi
ter a Cananor e daí a Calecut e daí tornou a Goa e foi a Ormuz e tornou ao Toro e
ao Cairo em busca de seu companheiro e achou que era morto. E estando para se
partir, via de Portugal, houve nova como aí eram dois judeus portugueses que
andavam em sua busca e por grande manha souberam uns dos outros e sendo
juntos, lhe deram cartas del-Rei de Portugal. Estes judeus, um se chamava Rabi
Abraão e era natural de Beja, e outro havia nome José e era natural de Lamego e
era sapateiro. Este sapateiro estivera em Babilónia e ouvira novas ou notícia da
cidade de Ormuz e o dissera a el-Rei D. João, com a qual nova dizia que el-Rei
que folgara muito. E que Rabi Abraão jurara a el-Rei que não tornaria a Portugal
sem ver Ormuz com seus olhos e dadas e lidas as ditas cartas continha-se em elas
que se tôdas as cousas a que vieram eram vistas e achadas e sabidas, que se
fôssem em boa hora e lhes faria muitas mercês, e, se tôdas não eram achadas e
descobertas, das achadas lhe mandassem recado e por saber tudo trabalhassem e
principalmente fôssem ver e saber do grande Rei Preste João e mostrar a cidade
de Ormuz ao Rabi Abraão. E além das ditas cartas os ditos judeus fizeram
requerimentos ao dito Pêro de Covilhã que fôsse saber do Preste João e mostrar a
cidade de Ormuz ao Rabi Abraão. E logo aí escreveu pelo judeu sapateiro de

Lamego em como tinha descoberto a canela e pimenta na cidade de Calecut e que
o cravo vinha de
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fora, mas que tudo se ali haveria e que fôra nas ditas cidades de Cananor e
Calecut e Goa tudo em costa e que para isto se poderia bem navegar pela sua
costa e mares de Guiné vindo demandar a costa de Sofala em que êle também
fôra, ou uma grande ilha a que os mouros chamam a Ilha da Lua (1). Dizem que
tem trezentas léguas de costa e que de cada uma destas terras se poderia tomar a
costa de Calecut. E mandado êste recado a el-Rei pelo judeu de Lamego, se fôra o
Pêro de Covilhã com o outro judeu de Beja até Adem e daí a Ormuz e o deixou aí,
e, daí tornou-se e veio ver Judá, e Meca, e Medina, onde jaz o sançarrão (2), e, daí
a Monte Sinai. E tudo bem visto tornou a embarcar no Toro e foi até fora do
estreito da cidade de Zeila e daí caminhou por terra até chegar ao Preste João que
é de Zeila muito perto, e, chegou à côrte e deu suas cartas a el-Rei Alexandre que
então reinava e diz que as recebeu com muito prazer e alegria, dizendo que o
mandaria à sua terra com muita honra. E neste tempo morreu e reinou seu irmão
Nahu, que o assim recebeu com muita graça e pedindo licença não lha quis dar. E
morreu Nahu e reinou seu filho David que ora reina e assim diz ,pedir-lhe licença
e não lha quis dar. Dizendo que não viera no seu tempo e que seus antecessores
lhe deram terras e senhorios, que as regesse e lograsse, que a licença não lha
podia dar e assim ficou. Êste Pêro de Covilhã é homem que tôdas as línguas sabe
que se falar podem assim de cristãos como mouros e gentios e que tôdas as cousas
a que o mandaram soube e assim delas dá conta como que as tivesse presente.
(1) Depois S. Lourenço e finalmente Madagascar.
(2) Grande impostor --- aplica-se a Mahomé.
282
CAPITULO CV. - Como o Preste João determinou
escrever a el-Rei e ao Capitão-mor e como se houve com o Embaixador e com os
frangues que em sua
terra estavam e determinação da partida.
Torno-me a nosso caminho ou história dos que estivemos na tenda em que nos
deram banquete. De aí avante não cessaram os escrivãis do Preste João de
escrever as cartas que havíamos de levar para el-Rei de Portugal e seu Capitãomor e se detiveram muito nelas, porque seus usos não são escrever uns aos outros
e seus recados e mensagens e embaixadas tôdas são por palavra, verbalmente. Em
nós começou tomar maneira de escrever e quando escreviam todos os livros das
Epístolas de São Paulo e de São Pedro e São Tiago, eram presentes êsses que
tinham por mais letrados a estudar por elas e logo começaram a fazer suas cartas
em sua língua abexim, outras cartas em arábio e mais outras em nossa língua
portuguesa as quais lia o frade que nos guiava, em abexim e Pêro de Covilhã
tornava em português e João Escolar, escrivão da embaixada escrevia, e, eu que
por mandado do Preste estava ao concertar da língua que é mui trabalhosa tornar
de abexim na língua portuguesa, e, assim se -faziam as cartas para el-Rei nosso

Senhor em três línguas: abexim, arábio e português, e, assim para o Capitão-mor e
tôdas dobradas, seja, duas de abexim, duas de arábio e duas portuguesas.
E vão por duas vias, seja, uma de abexim e outra de arábio e outra portuguesa em
um saquinho de brocado e outras três da mesma sorte em outro saquinho, e, assim
vão as do Capitão-mor em dois saquinhos. Estas cartas tôdas vão escritas em
cadernos de pergaminho.
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Segunda-feira, ii de Fevereiro do ano de í 521, nos mandou chamar o Preste João,
ao Embaixador e a todos com êle e assim aos frangues de primeiro. Estando nós
ante as portas da sua tenda grande espaço, o dito Preste mandou aos frangues, de
primeiro, ricos panos de brocadilho e séda, seja, damasco, que vieram três peças e
mais lhes mandou trinta onças de ouro que repartissem entre todos e êles eram
treze, coube-lhes a duas onças e quatro repartiram entre todos. Vendo nós como o
fazia tão bem com aqueles frangues que a êle vieram fugidos, cuidámos que
melhor o faria connosco, e nós tínhamos por certo que nos tinham feito vestidos
de brocado, iam e vinham recados, e, nisto vem o seu gram Betudete que é o
senhor da mão esquerda e traz a mim uma cruz de prata e um cajado lavrado de
tauxia, dizendo que mo mandava o Preste em nome e posse da senhoria que me
tinha dada. E recebida a cruz e cajado nos tornámos a sentar e porque os recados
que nos iam e vinham todos eram sôbre amicidade dentre o Embaixador e Jorge
de Abreu, ainda outra vez torna recado que o Embaixador fôsse amigo de Jorge de
Abreu e que caminhássemos todos juntos como viéramos.
Respondeu o Embaixador que não havia de ser seu amigo, nem caminhar onde êle
fôsse, antes pedia a Sua Alteza que o tivesse na côrte dois meses depois da sua
partida, porque andava para o matar. E sôbre isto veio recado que o Preste
mandava trinta mulas para levarem nosso fato e que dessem delas oito para o fato
de Jorge de Abreu e dos que com êle estavam e mais dizendo que mandava para o
Embaixador trinta onças de ouro e para os que com êle foram cinqüenta e que
houvesse Jorge de Abreu e os que com êle estavam sua parte e que mandava cem
cargas de farinha e outros tantos cornos de vinho de mel para o caminho e que
haviamos de ser entregues
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a certos capitãis que nos levassem de terra em terra até o mar, seja cada uns pelas
suas terras e que não fizessem nojo aos lavradores que eram pobres e lhe diziam
que quando vínhamos que destruíram os da terra e que estes capitãis nos dariam
todo o necessário. E logo fomos entregues aos filhos do Cabeata porque havíamos
de caminhar muito pelas terras do Cabeata, as quais são da igreja da Trindade
onde se mudou a ossada do pai do Preste. E tem esta igreja logo de seu princípio
quatrocentos cónegos e é um filho do Cabeata licanete, que quere dizer o ofício
que tinha Caifás quando lhe apresentaram Cristo, seja, pontífice ou juiz aquêle
ano. E o Cabeata é nesta igreja e nas outras deste reino que são tôdas dos reis
cabeça e seu título e lição, quere dizer cabeça sôbre as cabeças. E esta cabeça fica
sôbre tôdas como bispado.

CAPITULO CVI. - Como o Preste mandou ao Embaixador trinta onças de ouro e
cinqüenta para os que com êles iam e uma coroa e cartas para ci-Rei de Portugal e
cartas para o Capitão-mor e como partimos da corte e o caminho que levámos.
Neste dia na tarde vieram à nossa tenda trinta onças de ouro para o Embaixador e
cinqüenta para nós e com elas veio uma coroa grande de ouro e prata a qual era do
Preste João e não é tanta a valia como a grandeza e vinha metida em um cesto
redondo, forrado, dentro de pano e de fora de couro. E foi esta coroa apresentada
por Abdenago, pagem e capitão sôbre os pagens e foi por êle
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dito que o Preste João mandava aquela coroa a el-Rei de Portugal e que lhe
disseram que coroa não se tiraria senão de pai para filho e que êle era filho e a
tirava de sua cabeça e a mandava a el-Rei de Portugal que era como seu pai e que
lha mandava de presente como cousa prezada que era coroa e que por ela lhe
apresentava e oferecia todo favor e ajuda e socorro de gentes, ouro e mantimentos
que necessários fôssem para suas fortalezas e armadas e guerras que fazer
quisesse contra mouros nestas partes do Mar Roxo até à Casa Santa.
E, porque não vinham os vestidos que nós sabíamos que estavam feitos, alguns
dos nossos murmuravam e os que isto traziam entenderam-o e disseram que o
Preste João estava muito menencório do Embaixador porque havia dois dias que
mandara acutilar e espancar junto da sua tenda a um português que se chama
Magalhãis e se acolheu com Jorge de Abreu e que assim o estava porque não
queria ser amigo de Jorge de Abreu e que nos despedia muito esquivamente, que
não esperássemos por vestidos nem por outra cousa, que muito perdêramos pelo
que dito é.
Têrça-feira, 12 do mês de Fevereiro, que era dia de nosso Entrudo, veio o frade
que nos guiava e trouxe as cartas para el-Rei e para o Capitão-mor porque ainda
não eram entregues ao Embaixador nem o Preste mandava embaixador. E as
cartas vieram nesta maneira. Dantes estavam as que eram para el-Rei em dois
saquinhos e tornaram-nas a mudar em três, porque êles eram três de cada língua e
assim apartaram uma de cada língua e fizeram três saquinhos e para o Capitão
dois como dantes estavam e todos eram de brocado. Vinham todos cinco metidos
em um cêsto forrado de fora de couro e de dentro de pano. E tirou logo estes
saquinhos e os mostrou cerrados e selados, e, mostrados, os tornou a meter no
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cêsto e asselou (1) duas cerraduras e disse ao Embaixador que nos poderíamos ir
quando quiséssemos que de tudo éramos despachados. E o Embaixador respondeu
ao frade que ainda queria falar ao Preste João antes de sua partida se a Sua Alteza
prouvesse. Disse o frade e os que com êle vinham que o Preste partira para fora
aquela madrugada, como soubemos que era verdade, e, diziam, que estava muito
descontente do Embaixador porque tão mal tratava os homens e por não ser amigo
de Jorge de Abreu e por outras cousas que em si guardava e que nos fôssemos
embora e que ficassem nesta terra Mestre João e o pintor como de feito ficaram.
Vendo-nos assim despachados, começámos-nos de fazer prestes para nos partir
quanto podíamos e o frade veio com as trinta mulas que nos davam para o

caminho e com muitos cornos para levarmos vinho para o caminho. Quando nolos prometeram cuidávamos que no-los haviam de dar cheios de vinho e êles
vieram vazios, dizendo que mandava o Preste que sem embargo de êles não
beberem vinho na Quaresma, pois era nosso costume bebermo-lo, que os fidagos
que nos levam no-lo dariam que assim era mandado. E quanto às mulas logo
apartaram para Jorge de Abreu oito e para os da sua companhia, e assim sua parte
dos cornos. Nisto alguns se foram à praça a comprar o que lhes era necessário
para o caminho e já por isto deixávamos o partir para outro dia por ser já tarde, e,
nisto deixou-se vir tão grande vento que nos quebrou as cordas da tenda e dá com
tudo em terra e quando isto vimos como ficámos no campo todos os que aí
estávamos começámos a dizer: - Sus, sus, partir, pois que mandam
(1) Selou.
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vamo-nos embora. E saímos fora da côrte êste dia que era o nosso Entrudo e
viemos dormir em um campo espaço de uma légua da côrte connosco e em nossa
companhia vinha Pêro de Covilhã com sua mulher e parte de seus filhos e o frade
vinha com Jorge de Abreu quási como sua guarda e pousaram de nós apartados.
No dia de Cinzas, pela manhã, começámos de fazer nosso caminho e caminhando
passaram por nós um filho do Cabeata que ia para nos dar o necessário pelas
terras de seu pai ou da sua igreja por onde havíamos de caminhar muitos dias, e,
assim passou Abdenago, capitão dos pagens, que nos trouxe a coroa, porque
acabadas as terras doutros fidalgos havíamos de passar pelas suas e nos fomos
aposentar ao pé de um alto cabeço onde estava uma igreja de São Miguel sôbre
êle e nós ficámos em uma várzea e no cabo dela se aposentaram os ditos fidalgos
e nós não soubemos deles senão depois de aposentados e Jorge de Abreu com o
frade era na sua companhia e de lá nos veio o necessário para nossa ceia; logo
nesta noite, segundo dia de nosso caminho, o pecado começou ordenar outras
brigas, que João Gonçalves, nosso feitor se começou de tomar de razões com um
João Fernandes que trazia, ou o Capitão-mor lho dera por seu ajudador na fazenda
que lhe fôra entregue, de maneira que diziam que lhe dera com um pau. E, as
brigas armadas, fizemolos em paz o mais que pudemos e o Embaixador favore.
ceu ao João Fernandes e êle deixou o feitor e foi-se na companhia do Embaixador.
E no dia seguinte caminhámos nosso caminho por partes, seja, Jorge de Abreu e o
frade a seu cabo e nós com o filho do Cabeata ao nosso bem providos do
necessário em todos os dias.
E sendo nós no reino de Angote, junto de um mosteiro do Abuná Marcos, já
deixadas as terras do Cabeata
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e quási entrando nas terras de Abdenago, o pecado meteu-se na cabeça de João
Fernandes e foi aguardar o feitor que ia só com a fazenda e com uma lança do
Embaixador lhe deu duas lançadas, uma por uma mão e outra pelos peitos, a da
mão feriu-lhe os dedos e a dos peitos quis Deus dar-lhe em uma costela e não
chegou ao vão e porque íamos assim divididos e aí havia dois caminhos uns
éramos por um cabo e outros por outro e quando nos ajuntaram, chamaram a mim

para o confessar e a outro homem para o curar; achámo-lo quási morto, quis Deus
com a boa diligência dar-lhe saúde.
Indo João Fernandes fugindo em contra com o (') Embaixador, bradaram
rijamente os que após êle iam que o prendessem que matara o feitor e foi preso e
o feitor bradava e dizia que o Embaixador o matara com favor e lança que dera a
seu criado ou homem que lhe fôra dado para o servir.
Abdenago era passado para as suas terras onde esperávamos ir dormir e com as
brigas não fomos, ficámos em uma grande ribeira segundo sua mostra no tempo
das invernadas ou trovoadas que ela então levava mui pouca água e ali dormimos
com o dito João Fernandes preso e atado as mãos atrás; mandou o Embaixador
que todos vigiassem e guardassem aquêle preso e a mim rogava que estivesse
junto do feitor e assim nos deitámos ambos com as cabeças em uma sela e parece
que dormimos; entanto não faltou quem soltasse o -dito preso e fugiu para Jorge
de Abreu que jazia na dita ribeira abaixo de nós. Então se dobrou o mêdo ao
Embaixador e no dia seguinte caminhámos e achámos a Abdenago que nos
<') Ao encontro do.
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vinha buscar e nós fomos com êle, e, Jorge de Abreu e o frade em sua parte e por
outro caminho, tudo pelas terras de Abdenago e assim caminhou connosco pelas
terras suas e não suas até Manadelei.
CAPITULO CVII. - Do que nos aconteceu no lugar
de Ml'anadelei com os mouros.
Chegando nós a êste lugar de Manadelei, lugar todo de mouros de países
tributários, como atrás dito é, passámos êste lugar e nos fomos aposentar a umas
fontes debaixo de grandes árvores e porque os da terra não são nada de água nem
sombras, senão dos altos onde dê sol e vento, Abdenago passou avante a um
cabeço e assentou em uma tenda sua e nos ficámos nas ditas fontes e alguns dos
nossos tornaram ao lugar a comprar o que haviam mister, entre os quais foi um
criado do Embaixador por nome Estêvão Palharte, e, segundo parece, tomou-se
com um mouro de maneira que os mouros lhe quebraram dois dentes e acudindo
alguns dos nossos, a um tomaram e também lhe deram com pedras na cabeça de
maneira que no-lo trouxeram à tenda quási morto e porém, contudo, vindo e
sabendo isto Abdenago acudiu e mandou prender estes mouros que achou serem
culpados e porque neste dia logo se fêz noite.
No dia seguinte nos mandou chamar e fomos onde êle estava e tinha os mouros
presos, seja, dois e nos mandou assentar todos no chão e nas ervas e êle também
no chão assentado, com as costas arrimado a sua cadeira e ali trouxeram os presos
e lhes fêz sua ordem de audiência
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e preguntas e pelo que lhes achou os mandou logo despir e fortemente açoutar e
de pouco em pouco preguntar: - Que dareis? E começaram de prometer uma onça
de ouro, duas, três. Tornaram outra vez preguntar: - Que dareis? açoutando-os.
Enfim chegaram a dar sete onças. Isto deram logo e foi dado êste ouro aos dois

feridos e os dois mouros logo foram presos e mandados ao Preste João e logo
quero dizer o que neles foi.
Caminhámos nossos caminho avante até o lugar de Baruá em que da primeira
vinda do mar estivemos e havendo já dias que aí estávamos, vem recado do Preste
João e com o recado vinha um dos mouros que foram açoutados e a cabeça do
outro mouro, dizendo êste mensageiro que êste recado trazia, que o Preste
examinara a culpa daqueles mouros e do mal que fizeram aos portugueses e o que
culpado achara lhe mandara cortar a cabeça e no-la mandava para que fôssemos
certos de verdade e conhecêssemos ser êle aquêle, e, o outro que culpado não
achava que assim o mandava e se nos parecesse que tinha culpa, fizéssemos dele
o que quiséssemos, ou o matar, ou soltar, ou o cativar. Fizemos todos sôbre isto
conselho e o Embaixador preguntou que nos parecia que devíamos fazer daquele
mouro e foi nosso dizer dos que nisso éramos; eu falei por todos porque sabia
suas vontades e disse: - Pois o Preste manda dizer que o acha sem culpa que nem
nós o devemos culpar e se dele alguma justiça fizéssemos, nos haveriam por
homens crus e sem piedade, e, soltando-o e mandando-o ir para sua terra o haveria
o Preste por bem. Todos os que aí estavam disseram isto mesmo, e, o Embaixador
disse que não era aquêle seu parecer mas que o queria tomar por seu escravo
como de feito tomou e mandou carregar de ferro e o teve assim dez dias e o
mouro lhe fugiu com tôdas as cadeias que trazia.
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CAPITULO CVIII. - Como a nós vieram dois grandes fidalgos da côrte a fazerem
amizades e nos eçntregarem ao Capitáo-mor.
Partindo nós dêste lugar de Manadelei, via de Baruá como dito é, caminhámos por
muitas terras e Abdenago connosco que assim lhe era mandado e o frade com
Jorge de Abreu. Chegámos a uma terra que se chama Abacinete, grande concelho
e capitania de gente não maviosa, porque, por vezes, nos quiseram aí apedrejar e
de feito o fizeram, e, êste concelho é no cabo do reino de Tigré. Estando nós
aposentados chegaram a nós dois grandes senhores da côrte e um deles é adrugaz
a quem primeiro fomos entregues em côrte que já muitas vezes neste livro se
falou e outro era por título grageta e por nome Rás Ambiata que depois foi
barnagais e era betudete. Chegando a nós, logo fizeram fala em como o Preste
João ficava muito descontente por se não fazerem amigos o Embaixador e Jorge
de Abreu ante Sua Alteza quando lho rogava e o que se não fizera mandava rogar
que se fizesse e que fôssem amigos e não fôssem apartados ante o Capitão-mor
que parecia cousa muito feia e assim os outros que no caminho pelejaram também
fôssem amigos. E então os fizemos amigos e ajuntar uns e outros e sôbre isto nos
deram os ditos senhores a cada um sua mula que o Preste nos mandava e disseram
mais que êles vinham para nos apresentar diante do Capitão-mor, o verem e
visitarem em nome do Preste João, porquanto o Barnagais que era senhor daquela
terra e outros senhores ficavam em côrte. E feitas as amizades e dadas as ditas
mulas caminhámos todos de volta até Baruá, onde estivemos até que passou o
tempo da monção em que ha292

viam de vir por nós. E, passado o tempo, não quis D. Rodrigo, embaixador,
mandar dar mantimento nenhum a Jorge de Abreu nem aos que com êle estavam.
E mandando-lhe um dia pedir pelo João Fernandes que ferira o feitor e quisera
espancar e lhe fugiu. E nisto Jorge de Abreu me mandou rogar que chegasse a
uma igreja e em ela me disse que dissesse ao Embaixador que lhe mandasse dar
mantimento para êle e para os que estavam com êle. Disse-lho e logo lhe tornei
com resposta dizendo que dizia o Embaixador que para êle daria, mas para os que
estavam com êle não havia de dar que eram traidores ao serviço del-Rei de
Portugal. Respondeu Jorge de Abreu que para si o não queria êle, senão para os
que estavam com êle, e, se lho dar não quisesse que êle o tomaria e assim nos
apartámos e Jorge de Abreu se foi ao Adrugaz e Grageta a lhes fazer queixume. E
a isto nos mandaram chamar os ditos senhores e mandaram chamar a todos e não
nos chamaram para suas pousadas que eram grandes e boas, mas para um campo
diante de uma igreja. E, nós todos juntos, o Adrugaz fêz fala ao Embaixador,
dizendo porque o fazia tão mal com seus naturais, e, pois êle lhes não dava do que
lhe deram para êles mal venderia êle o cavalo e mulas para os manter e que se não
acostumava entre os grandes, que olhasse quanto desprazer dele tivera o Preste
João, por tanto maltratar a sua companhia, e, que se doutra maneira os tratara,
doutra maneira viera êle tratado e mais contente do que vinha que lhe rogava que
lhes desse o seu e não quebrasse amizade que já prometera guardar com Jorge de
Abreu. Respondeu o Embaixador que lho não havia de dar, que eram traidores
contra o serviço del-Rei de Portugal a que êle vinha. Disse Jorge de Abreu que se
êle lho não mandasse dar, que êle o tomaria e assim nos alevantámos todos mal
contentes e cada un deles se fôra
293
à sua pousada. Parecendo ao feitor que Jorge de Abreu saltasse com êle e lhe
tomasse a fazenda, porque êle dizia se lhe não dessem mantimento que êle o
tomaria, ia-se dormir à pousada do Embaixador que eram umas casas de um
fidalgo, boas e fortes, segundo a terra. E, jazendo nós, o escrivão da embaixada e
meu sobrinho e eu, na cama, alta noite ouvimos bradar: - Toma de cá, toma de lá.
E logo espingardas. E, acudindo nós a isto, o escrivão e eu (meu sobrinho ficava
por estar doente dos olhos) os vimos como com vaivens (1) derribavam as casas e
tiravam espingardas, parecendo-nos que eram mortos os que dentro estavam que
tamanho era o arruído, fomos correndo às casas do Barnagais em que se
pousavam os ditos senhores a dizer-lhe que acudissem, e, porque as casas tinham
duas portas, uma para um cabo e outra para outro, entrando nós por uma porta e o
Embaixador e os seus entravam por outra e traziam consigo a coroa e cartas do
Preste João e a fazenda que puderam e um dos homens do Embaixador vinha
ferido de uma espingarda em um joelho, a qual fazia quatro ou cinco feridas,
porque além do pelouro levam dados (2). E saíram-se o Embaixador e os seus por
um postigo que a casa tinha, que os outros não sabiam.
Mandaram logo estes fidalgos todos os outros prender e o escrivão e eu nos
viemos com a gente que assim os fidalgos mandavam e ainda os achámos no
derribar das casas cuidando que o tinham dentro e aí os andaram maltratando a
punhadas e pancadas, porque êles já não tinham pólvora, nem com que se

defender e foram todos levados ante estes fidalgos. Mais outro-sim os maltrataram
e os mandaram levar a outro lugar junto dêste que
(1) Aríetes.
(2) Balas cúbicas da feição de dados.
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se chama Gazeleanza que ai estivessem sem sair e lhes deram guardas que os
guardassem, e, passando-se muitos dias depois, de já por os não poderem ver, e,
assim, ser costume desta terra que nenhum grande não pode sair da côrte sem
licença nem pode ir em côrte sem ser chamado, estes senhores Adrugaz e Grageta
não sabiam que fazer de nós e não ousavam de nos deixar nem levar nem êles se
tornar nem podiam meter paz entre nós e todavia tomaram seu conselho de nos
tornar em côrte e se porem a todo castigo que por isso lhes dar quisesse.
CAPITULO CIX. - Como nos levaram caminbo da
A
corte e de como nos tornaram a esta terra.
Vendo estes fidalgos como o tempo era passado de virem por nós e assim como
entre nós não podia haver paz, como dito é, puseram-se em determinação de nos
tornar e começámos cominharmos e os frangues que connosco andavam, em
chegando à terra de Bacinem, atrás dita no primeiro lugar, logo se puseram em
defensão em nos não receber e desceram tantos frades de uma serra que pareciam
ovelhas e todos traziam arcos e suas armas e foi como batalha campal e houve
feridos de parte a parte, contudo o campo ficou por nós e pousámos no lugar e os
do lugar no monte e os dêstes senhores faziam do lugar como lugar de mouros e
todo o meteram a saco (1), assim trigo como cevada, galinhas,
(1) Saque.
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capões, carneiros e peças de casa quanto achavam. Daqui partimos e caminhámos
nosso caminho em partes, seja, Jorge de Abreu e os que com êle eram e o frade, e
nós com o Embaixador e os que com êle andavam com o Adrugaz e Grageta. E
assim caminhámos até chegar a Manadelei onde nos feriram os homens e ai
achámos o mouro que fugira ao Embaixador, e, porém, tinha-lhe pouco mêdo. E
passando nós êste lugar espaço de meia légua, encontrámos com o Barnagais que
vinha da côrte e trazia recado para os fidalgos e para nós o que havíamos de fazer
e pusemo-nos todos em lavradio ao pé de uma grande árvore os que cabiam ali.
Foram estes fidalgos mui repreendidos pelo Barnagais por nos trazerem sem
licença e assim bradou muito com o Embaixador e com Jorge de Abreu e disse ao
Embaixador que logo lhe entregasse a coroa do Preste e as cartas que trazia para
el-Rei de Portugal e para o Capitão-mor.
E entre o Embaixador e Jorge de Abreu se passaram mui feias palavras. E logo o
Barnagais disse aos outros que se fôssem caminho da côrte que lá haveriam seu
castigo e deu-nos logo capitãis que nos levassem apartados como vínhamos. E
assim caminhámos com êle até suas terras por grandes invernos que já faziam. E
aos que íamos na parte do Embaixador nos pôs consigo no lugar de Baruá, onde
se as brigas aconteceram, que é a cabeça do seu reino e a Jorge de Abreu com sua

companhia pôs em Barra que é da cabeça da capitania de Ceruel e tudo do
Barnagais. E o mesmo Barnagais se assentou no lugar de Barra e diziam que o
fizera para não estar a chaças (1) do Embaixador e será de um lugar a outro três
léguas e meia, até quatro. Neste tempo éramos bem
(1) Em questões.
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mal providos de tôdas as cousas. Melhor provido era Jorge de Abreu e os que com
êle estavam, que nós outros e valia-nos o nosso grande caçar e pescar que
fazíamos, porque tínhamos ribeira e terra de caça.
CAPITULO CX. - Em que tempo e dia se comefa
a Quaresma na terra do Preste loão e do grande jejum e abstinência e dos frades
como se metem de
noite no tanque.
Nesta terra do Preste João começa a Quaresma à segunda-feira de Sexagésima que
são dez dias antes do nosso Entrudo e após o dia da Purificação fazem três dias de
mui forte jejum, geralmente clérigos e frades e leigos. Dizem que jejuam à
pendença (') da cidade de Ninive e afirmam que há aí muitos frades que estes três
dias não comem mais de uma vez e não comem pão senão ervas e assim dizem
que as mais das mulheres não dão leite a suas crianças mais de uma vez ao dia e o
geral jejum da Quaresma é quási pão e água, porque ainda que queiram comer
peixe naquela terra não o têm do mar e nas águas doces muito pescado há onde há
ribeiras, e, porém, há aí muito pouco engenho para os tomar, pôsto que para estes
senhores grandes algum se toma e não muito. O comer geral da Quaresma é pão,
neste tempo não há aí berças que êles as não têm senão enquanto chove, por seu
mau engenho, porque há aí muitas e boas águas para hortas e pomares e outras
bem(') Penitência.
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feitorias se fazer quisessem. Em os mais dos mosteiros têm os frades algumas
couves como horto que vão desfolhando (isto em todo o ano) e comem delas; nas
terras onde há uvas e pêssegos vêm na Quaresma, porque começam em fim de
Fevereiro e acabam em fim de Abril; assim tem que comer quem os tem e o que
comem geralmente é semente de mastruço a que êles chamam canfa, e fazem dela
salsa e a chamam teba e molham nela o pão e esta salsa que comem queima
muito. Outro tanto fazem da linhaça que também comem em salsa e a chamam
teba e assim fazem mostarda e a chamam cenafiche. Estas três salsas é o geral
comer da Quaresma e não comem leite nem manteiga, nem bebem vinho de uvas
nem de mel e o geral beber é uma beberagem que fazem de cevada a que chamam
sanha e assim a fazem de milho zaburro e doutra semente chamada daguça e
também a fazem de joio. Êste não bebem enquanto é fresco, porque dá com os
homens no chão e tanto que é frio e assentado é isto o melhor que ai há. Há
muitos frades que não comem pão na Quaresma e outros que em todo o ano e
outros que em tôda sua vida o não comem e disto direi o que vi.
Indo o Embaixador e eu caminho da côrte em uma terra que se chama Janamora
chegou-se a nós um frade para ir seguro dos ladrões e caminhou connosco mais de

um mês e por ser religioso o cheguei para mim. Êste frade levava consigo seis ou
sete fradinhos que se iam ordenar e levava quatro livros grandes para vender, os
livros os levava em uma mula, êle pousava comigo na minha tenda e logo o
primeiro dia na noite eu o chamei a comer por ser horas da sua ceia, êle se
escusou de não querer comer, em isto vieram os fradinhos com agriões e lhes
deram uma fervura sem sal nem azeite nem outra cousa alguma e aqueles agriões
comeu sem
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outra mistura. Preguntei isto aos fradinhos, êles me disseram que não comia pão,
e, porque eu ouvira dizer por muitas vezes que havia ai muitos frades que não
comiam pão e eu duvidava ser assim, vigiei sôbre êste frade e de dia e de noite
olhava por êle, todo o dia ia como meu moço de esporas arrimado a mim e de
noite dormia junto de mim no chão em seu hábito como de dia andava e sempre
em todo o tempo que o dito frade comigo esteve nunca lhe vi comer outra cousa
que ervas, seja, agriões, rabaças onde as achavam e malvas e ortigões, e se
passávamos perto de algum mosteiro, mandava lá buscar horto e não achando
ervas, lhe traziam os fradinhos lentilhas em um cabaço com água já nascidas com
gomo fora, daquelas comia e eu as comi e é a mais fria cousa de comer que há no
mundo. Este frade caminhou connosco mais de um mês e na côrte esteve na nossa
companhia três semanas sem outra cousa nenhuma comer senão o sobredito.
Depois vi êste frade no lugar de Aquaxumo onde o Preste João nos mandou estar
oito meses e tanto que soube que eu aí era, me veio ver e me trouxe uns poucos de
limões e trazia vestido um hábito de couro sem mangas e os braços nus e nos
abraçámos e acertei de lhe meter a mão por baixo do braço e lhe achei que tinha
cingida uma cinta de ferro de quatro dedos de largo e tomei o frade pela mão e o
meti em uma nossa pousada e amostrei aquilo a Pêro Lopes, meu sobrinho e ainda
mais achámos a esta cinta que era reünida de ambas as partes para a parte da carne
com bicos grossos como serra de serrar madeira mal aguda (e tudo isto fora da
Quaresma). Êste frade se houve disto por injuriado e nunca me mais visitou e por
amor de mim se foi dêste lugar e depois vi muitos dêstes. E assim ouvimos dizer
que havia aí muitos frades que em tôda a Quaresma se não assentavam e sempre
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andavam em pé, ouvi que estava espaço de duas léguas onde nós estávamos em
uma lapa e estava naquela pendença. Por ser Quaresma cavalguei e fomo-lo ver e
outros e achámo-lo em pé metido em um tabernáculo de parede tamanho como
êle, feito êste tabernáculo como caixa sem cobertura muito acafelada (1) com
barro e bosta. E já êste tabernáculo era velho que já aí outros estiveram e onde
chegam as nádegas, tem um releixo de três dedos de largo e onde chegam os
cotovelos, para cada um tem outro tal releixo e diante uma estante de parede com
um livro. Estava êste frade vestido com um cilício tecido e urdido de sêdas de
rabo de boi e debaixo dele outra tal cinta de ferro como a de Aquaxumo; êle no-la
amostrou por sua vontade sem lho requerermos nem sabermos se a tinha. Em
outra tal lapa junto desta pousavam dois frades moços pequenos que
administravam o comer das ervas. Estas lapas eram já antigas destas pendenças,

porque em elas havia sepulturas. Desta visitação ficou êste frade muito nosso
amigo e depois da Quaresma nos visitava muito.
No lugar de Baruá, em outra Quaresma, vimos dois frades na igreja do dito lugar
da parte de fora em semelhantes tabernáculos, um de uma parte e outro doutra e
comiam das mesmas ervas e lentilhas nascidas; eu os ia por muitas vezes visitar e
mostravam folgar com minha visitação, e, se algum dia os não ia visitar,
mandavam êles visitar a mim; estes estavam em seus hábitos, não sei se tinham
debaixo cilício ou cinta e lhes preguntei se saíam dali, êles me disseram como se
visitavam um ao outro e porém que não se assentavam e um deles, o que mais
meu amigo se mostrava, diziam ser parente do Preste João e estiveram nesta
abstinência
(1) Coberta.
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até dia de Páscoa. Na missa da Ressurreição saíram e assim ouvimos dizer que às
quartas e sextas-feiras da Quaresma que dormiam muitos metidos na água até o
pescoço e não o podendo crer, sendo no lugar de Aquaxumo, ouvindo que aquilo
poderíamos ver em um gram tanque que já disse quando dêste lugar falei que aí
estava uma grande feira da Quaresma, na noite, João Escolar, escrivão da
embaixada e Pêro Lopes, meu sobrinho, se foram ao dito tanque e vieram
espantados da multidão da gente que lá estava e todos metidos na água até o
pescoço. E dêstes eram cónegos e mulheres de cónegos e frades e freiras porque
de todos há aí muitos, como dito é. Ouvindo eu êste espanto, na quinta-feira pela
manhã fui ao dito tanque a ver a maneira como estavam e achei o dito tanque
cheio de estâncias de pedras pela borda, onde era baixo uma pedra e assim como
cresciam em altura, assim cresciam as pedras umas sôbre outras como que se
assentavam sôbre elas até lhes dar água pelo pescoço como me disseram que está
neste lugar e por derredor. Há neste muito grandes geadas e frios de noite e vendo
depois disto a Pêro de Covilhã em um lugar chamado Dara, lhe contei o que vira,
êle me disse que pois o havia visto que o não teria por dúvida, mas, que soubesse
que geralmente era isto em tôda a terra do Preste João e que havia aí muitos que
não tão sómente não comiam pão entre a gente, mas que moravam nos grandes
bosques e nas mais funduras e mais alturas dos montes, onde acham alguma água
onde gente viva nunca chegue.
E junto dêste Dara estão umas fossas de mui grandes funduras assim como as de
trás e estas despovoadas e de campina e terra chá. Cai por estas funduras uma
ribeira grande e tão grande é a queda, que no ar se desfaz a água e quando chega
ao fundo parece mais névoa que
3o
água, na qual fundura me mostrou Pêro de Covilhã uma lapa que escassamente
aparecia, dizendo que ali morava um frade que haviam por santo e abaixo desta
lapa parecia ser horta porque parecia cousa verde. E em uma ladeira desta fundura
muito longe me mostrou onde se finara um homem branco, não conhecido que
bem vinte anos fizera vida em aquêle ermo em outra lapa e que não souberam o
tempo de sua morte, sòmente não o sentindo na montanha foram ver sua estância

ou lapa e acharam-na tapada da parte de dentro de boa parede, de maneira que
ninguém pôde lá entrar nem de dentro sair. Fizeram-no saber ao Preste João e
mandou que se não abrisse esta lapa.
CAPITULO CXI. - Do jejum da Quaresma na terra
do Preste João e do ofício de Ramos da Semana
Santa.
O geral do jejum da Quaresma os mais dos frades e freiras e assim alguns clérigos
é comer de dois em dois dias e sempre à noite. Domingo não é de jejum e também
êste jejum fazem algumas mulheres velhas como que são fora do mundo e assim
dizem que o fazia a Rainha Helena em todo o ano que jejuava cada dia e não
comia mais que as ditas três vezes na Semana Santa: têrça, quinta, sábado.
Nos reinos do Tigrai que são os do Barnagais e Tigremahom, na Quaresma a
gente geral sábados e domingos comem carne e nestes dois dias da Quaresma
matam mais vacas que em todo o ano, e, mais, se hão de casar com a primeira
mulher ou com a segunda, casam à quinta-feira antes do Entrudo e casam nesse
dia, porque
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têm que após o casamento podem comer carne dois meses, sendo em qualquer
tempo, e, assim comem carne e bebem vinho e comem manteiga tôda a Quaresma
as que casam nestes dois reinos e eu o vi no reino de Barnagais e de Tigremahom
ouvi, e, porque digo ou com a segunda mulher não seja dúvida e não pareça que
todos têm mais de uma mulher, porque geralmente têm uma, como dito é, e o que
tem bem que comer, tem duas e três e não lhe são vedadas pela justiça secular,
senão pela igreja que os deita de si e não são capazes de nenhum benefício como
dito é. Eu vi com meus olhos nesta quinta-feira sobredita, homens meus amigos e
casados e traziam outras mulheres para sua casa e usavam e gozavam dêste mau
privilégio. E nesta terra foi o princípio da cristandade, em todos estes reinos têm
estes por muito maus cristãos por êste mau costume que têm. Em tôda outra terra,
reinos e senhorios se jejuam tôda a Quaresma, grandes e pequenos, homens,
mulheres, moços e moças, sem nada quebrarem e quási assim fazem no Advento.
Dia de Ramos, fazem seu ofício nesta maneira: começam suas matinas pouco
mais de meia-noite, e têm seu cantar e bailar com tôdas suas imagens e retábulos
descobertos até manhã clara, e, sendo horas de prima, tomam os ramos que cada
um tem nas mãos na igreja ou à porta porque dentro não estão mulheres nem
leigos; metem-se os clérigos com os ramos na igreja e lá cantam grandemente e a
gram pressa e fazem com a cruz e com os ramos e a cada um dão o seu e então
fazem procissão derredor da igreja com os ramos nas mãos e tornando à porta
principal entram como nós entramos seis ou sete dentro na igreja e cerram a porta
e fica o que a missa há-de dizer com a cruz na mão; assim cantam de dentro e de
fora como nós, seja, daquela maneira que a língua
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não é nossa, dizem a sua missa como têm de costume e dão comunhão a todos.
Na Semana Santa não se diz missa salvo quinta-feira e sábado e é costume a
saüdação dar-se uns aos outros principalmente dos grandes quando se encontram

uma vez no dia beijam-se nos ombros um ao outro e ambos juntos no ombro
direito e o outro fica no esquerdo.
E na Semana Santa não dão esta paz nem em que se encontrem não se falam e
passam como mudos uns pelos outros sem alevantarem olhos, e, como é homem
de feição, não veste nesta semana panos brancos e todos andam de prêto ou de
azul e se guarda esta semana de todo serviço e cada dia fazem grandes ofícios nas
igrejas (e não de candeias como nós). Na quinta-feira, horas de vésperas, fazem
mandato, seja, ofício de lavar pés e ajunta-se o povo todo na igreja e o maior da
igreja se assenta em uma tripeça com uma toalha cingida e grande bacia de água
diante começando a lavar os pés dos clérigos e acaba em todos. E acabado
começam seu cantar e cantam tôda a noite e não saem mais da igreja os clérigos e
frades e os zagonais nem comem nem bebem até o sábado missa dita. À sextafeira ,horas de meio-dia, têm as igrejas muito armadas segundo elas são porque
delas estão armadas de brocados, brocadilhos e carmezins e outras como o têm e
como podem principalmente armam muito bem diante da porta principal, porque
ali é a estância da gente e diante da porta têm nos panos um crucifixo de papel,
seja de molde e por cima dele uma pequena cortina com que está coberto; cantam
tôda a noite, e todo o dia têm a Paixão, e, ela acabada, tiram a cortina de sôbre o
crucifixo e êle descoberto deitam-se todos pelo chão, baqueiam-se (1) e dão-se
bofetadas uns aos outros
(') Prostram-se.
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e dão com as cabeças pelas paredes e assim dão bofetadas cada um em si e
punhadas.
Dura êste pranto bem duas horas, acabando vão-se por cada porta de circuito que
vai para o adro dos clérigos e são três portas em tôdas as igrejas e a cada uma
estão dois clérigos cada um de seu cabo e cada um tem na mão um azorrague
pequeno com cinco correias e todos quantos estão nesta ante-porta saem por cada
uma destas portas despidos da cinta para cima, e, passando, se abaixam e os que
estão com os azorragues não fazem senão dar enquanto estão quêdos. Alguns
passam asinha e levam poucos e outros aguardam e levam muitos; velhos e velhas
se deixam estar meia hora até que corre o sangue e assim dormem no circuito da
igreja e como é meia-noite começam sua missa e comungam todos. Dia de Páscoa
à meia-noite começam suas matinas e ante manhã fazem procissão, em rompendo
a lua dizem missa e guardam tôda esta semana até segunda-feira da Dominga in
albis, assim fazem dezasseis dias de guarda, seja, do sábado antes dos Ramos até
segunda-feira de Pascoela.
CAPITULO CXII. - Como tivemos uma Quaresma
na corte do Preste e tivemo-la na terra de Gorage e mandaram que disséssemos
missa e como a nãQ dissemos.
Nós acertámos ter uma Quaresma na côrte do Preste João, a qual tivemos no
extremo de uma terra de gentios que se chamam gorages, gente (segundo dizem)
muito má e dêstes não há escravo nenhum, porque dizem que
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antes se deixam morrer por si ou se matam que servir cristãos. E esta terra em que
a côrte estava assentada fôra de gorages, e, segundo parece e dizem os abexins,
estes gorages moram debaixo da terra e tôda a côrte e nós estávamos assentados
sôbre uma grande ribeira que fazia grandes funduras para a parte de dentro que de
uma parte e da outra tudo eram campinas como a de Sernache dos Alhos em
Portugal e tôdas as partes da ribeira em casas metidas na fraga muitas infindas e
umas sôbre as outras e delas bem altas não tinham mais de porta que bôca de
grande cuba por que folgadamente possa caber um homem e sôbre as portas um
ferro na pedra. em que prendiam cordas para por elas subirem à casa e assim as
tinham agora porque nestas casinhas pousava muita gente baixa da côrte e diziam
que eram tamanhas dentro que cabiam vinte ou trinta pessoas com seu fatinho. E
estava nesta ribeira uma mui forte vila, a qual era da parte da ribeira muito alta
roca talhada, da parte da terra mui alta cava que tinha de altura quinze braças e de
largo seis e de ambas as partes entestava na ribeira e dentro nesta cava de uma
parte e da outra tudo casas como as sobreditas e dentro no campo de circuito eram
casas pequenas de paredes colmadas em que ora vivem cristãos e têm dentro
muito boa igreja. E a entrada desta vila é baixa de pedra tôda feita em voltas que
parece que não poderão lá entrar mulas nem vacas, e, contudo entram um grande
pedaço desta vila de espaço de têrço de légua. Ribeira acima estava uma grande
rocha de cima a fundo talhada e tôda por cima é campina e está nesta rocha quási
no meio dela um mosteiro de Nossa Senhora e dizem que ali eram os paços do rei
daquela terra e reino de Gorage. Esta pena está de rosto a Nascente do sol e
sobem a êste mosteiro por escada de pau levadiça e cada noite dizem que a
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levam com mêdo dos gorages quando aí não está a côrte e depois sobe homem por
escada de pedra sôbre a mão esquerda e corre um corredor por ante quinze celas
de frades, as quais tôdas têm frestas sôbre a água e mui altas e avante estão suas
dispensas e refeitório e casinhas de guardar seus mantimentos.
E rodeando sôbre a mão direita por caminho escuro vem homem ter em grande
claridade e na porta principal do mosteiro, a qual não é feita da mesma roca
somente parece que antigamente foi grande sala e a feição é de igreja com
paredinhas e é muito clara e espaçosa porque tem muitas frestas para sôbre o rio e
estão poucos frades. Vinha aqui muita gente da côrte tomar comunhão por ter
devoção a esta casa e aos frades dela, porque dizem que são de boa vida e que
padecem grandes afrontas desta má vizinhança que têm e porque a gente da côrte
e a côrte se assentam de uma maneira, ficava a parte esquerda que é do gram
Betudete contra estes gorages. Poucos eram os dias que não se dissesse esta noite
mataram os gorages quinze ou vinte pessoas da gente do gram Betudete e não
acudiam nada a isso porque era Quaresma, por causa do áspero jejum ninguém
peleja pela debilitação e fraqueza dos corpos que a Quaresma em nenhuma
maneira se há-de quebrar.
E, sendo nós na Semana Santa perto da Páscoa, mandou dizer o Preste João que
em dia de Páscoa nos fizéssemos prestes para dizermos missa perto de sua tenda
que a queria êle ouvir. Mandei-lhe dizer que prestes estava e todos estávamos,
mas que não tínhamos tenda, que uma que nos deram apodrecera com chuvas e se

gastara de todo. Mandou dizer que êle daria tenda e a mandaria armar e assim
mandaria chamar que estivéssemos prestes e logo fôssemos com todo nosso
concêrto e sendo pouco mais de meia-noite nos mandou chamar e
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logo fomos e nos levaram diante da porta del-Rei, a qual achámos desta maneira:
grande parte do cêrco da sebe quebrado e tirado dês a tenda grande do Preste, até
à igreja grande de Santa Cruz de uma parte e da outra estavam mais de seis mil
velas acesas muito em ordem e será de comprido um tiro de espingarda e de rosto
a rosto dos que tinham as velas poder-se-iam bem jogar dois jogos de péla um
ante outro e tudo gentil campina e estavam detrás dêstes que tinham as velas mais
de cinco mil pessoas e os das velas ficavam como seto (1) que os não podiam
romper, porque tinham canas ante si umas a outras atadas e as velas em elas em
seu compasso. Ante a tenda do Preste andavam quatro fidalgos em sendos cavalos
folgando e a nós puseram-nos perto deles. E nisto saiu de dentro da tenda o Preste
João em cima de um macho murzelo como um corvo, tamanho como grande
cavalo, o qual o Preste traz em grande estima e sempre êste macho caminha
quando o Preste caminha e senão vai nêle vai no estrado. E saiu desta maneira,
seja, em opas de brocado que chegavam quási ao chão e o macho assim vinha
todo coberto e trazia o Preste sua coroa na cabeça e sua cruz na mão e de cada
parte dois cavalos quási as ancas na cabeça do macho, não iguais que êles bem
afastados iam.
Vinham estes cavalos tão guarnecidos e ajaezados e cobertos de brocado, que com
o lume pareciam cozidos em ouro e traziam grandes diademas nas cabeças que
desciam até os morsos e grandes penachos dos diademas. E tanto que o Preste
saiu, os quatro que antes andavam por entre as velas folgando nos cavalos saíramse e não apareceram aí mais, e passando o Preste João, aqueles
(1) Estacada.
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que nos foram chamar nos puseram logo na sua trazeira sem outrem ali vir nem
passar das velas adiante, sòmente vinte ou trinta fidalgos que iam a pé diante do
Preste João bom pedaço e assim chegámos à igreja de Santa Cruz onde o Preste ia
ouvir o ofício da Ressurreirção e aí descavalgou e entrou na igreja e logo se meteu
em sua cortina e nós ficámos à porta. E saiu logo de dentro muito infinda clerezia
e se ajuntou muita mais que estava de fora que dentro não cabia e ordenaram muí
grande procissão e a nós puseram no princípio dela com essas dignidades mais
honradas e ali andámos até a procissão tornar à igreja e entraram os que couberam
e os outros ficaram por êsses campos e a nós mandaram-nos entrar e estivemos
perto da cortina até missa acabada e querendo dar a comunhão mandou dizer o
Preste João que nos fôssemos fazer prestes para dizermos missa que a tenda
tínhamos armada e que logo ia e fomos nós com os que nos chamaram e sempre
acompanhara e êles levaram-nos a uma tenda preta perto da do Preste. E vendo
nós a tenda preta dissemos: - Esta tenda nos armaram por escárneo. E disse logo o
Embaixador: - Padre fareis bem de não dizer missa porque isto é por nos
provarem.

Eu lhe respondi: - Nem eu quero dizer, vamos nós a nossas tendas. E era isto
quando queria romper a alva e nos fomos a nossas tendas que eram no bosque
junto da ribeira. E logo vieram dois pagens sôbre as rochas, a grande pressa,
chamar-nos que nos chamavam com menencoria. Estivemos em conselho de não
ir e todavia fomos e chegámos à tenda do Preste em o sol saindo. E logo nos veio
recado de dentro porque deixáramos de dizer missa em tão grande festa.
Respondi-lhe eu que não quisera dizer missa pelo grande agravo que era feito, não
a nós, mas a Deus e à sua santa Ressurreição, que nos armaram uma tenda negra
para missa, a qual não armam
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senão para cavalos e homiziados. E tornaram com outro recado dizendo que tenda
haviam de armar. Respondi-lhe que havia de ser branca representando a
esclarecida Ressurreição e a pureza e limpeza de Nossa Senhora e que bem
pudera caber vermelha que representaria o sangue que Cristo por nós derramou e
o que os apóstolos e mártires por êle derramaram. E com isto se foram e tornaram
dizendo que lhe mandássemos dizer quais foram aqueles que a tenda armaram e
que veríamos a justiça que mandava fazer. Respondemos que nós não sabíamos
quem a tenda armara nem lhe pedíamos justiça de ninguém, que aquilo não fôra
feito a nós, mas a Deus e que a nós pesava mais que a outrem por não dizermos
missa em tão grande festa. Tornaram logo que houvéssemos paciência que êle
daria castigo a quem a tenda armara e que nos fôssemos a ela, pois não fôra para
dizer missa, que fôsse para jantar. Ainda estivemos em conselho se iríamos a ela
ou não e todavia fomos e nos mandou ricamente de jantar de muitas e boas
iguarias e bons vinhos em que entram vinhos de uvas e de bons cheiros e muito
vermelhos e era connosco Pêro de Covilhã a tudo o que nesta noite e dia
passámos e nos disse ao jantar que tinha tão grande prazer qual nunca nesta terra
tivera nem esperava ter por não dizermos missa nesta tenda e pela resposta que
lhe deram que tudo não fôra senão para provarem em que estima tínhamos as
cousas de Deus e da Igreja e que agora nos teria em estima de bons cristãos.
Tôda esta Quaresma fomos mui bem providos de comer e beber, de muitas uvas e
pêssegos que há na terra, e, no cabo do jantar, veio a nós o padre velho que fêz o
baptismo e disse que mandava dizer o Preste João que pois hoje não dissemos
missa que para domingo em tôda maneira a disséssemos e que mandaria dar boa
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tenda e que lhe fizéssemos o ofício da nossa guisa e usança pela alma de sua mãi
que fazia um ano que se finara e que lhe faziam então o testar, seja, saimento, o
qual tudo o fizemos a nosso costume.
CAPITULO CXIII. - Como D. Luiz de Meneses
escreveu ao Embaixador que fôissem e como o não acharam em corte e como elRei D. Manuel era
finado.
Domingo, oitava de Páscoa, que nos mandaram que disséssemos missa, eram 15
dias de Abril. Dissemos o ofício e missa pela mãi do Preste João. Nós fomo-nos
muito cedo e achámos armada uma tenda grande, branca e nova e com suas

cortinas de sêda armadas pelo meio à sua usança e muito perto de sua tenda e aí o
frade que ora vai por embaixador, com outros clérigos e cantámos logo um
nocturno de finados e dissemos missa e antes de se acabar a missa nos chegaram
dois maços de cartas que nos mandava D. Luiz de Meneses que vinha por nós e
ficava em Maçuá. E os maços vinham por duas vias e ambos os mensageiros
chegaram juntos. E vinham nestes maços cartas para o Preste João pedindo-lhe
que logo nos mandasse e vistas nossas cartas achámos em elas que logo nos
despachássemos e fôssemos com êle em Maçuá, até 15 dias de Abril que não
podia mais esperar. Assim pela monção lhe não dar lugar, como pela necessidade
que dele havia na índia. E os i5 dias se acabavam neste dia que as cartas nos
foram dadas e nelas vinha como el-Rei D. Manuel era finado, pelo qual todos
ficámos
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mortos e logo fizemos conselho se o calaríamos ou diríamos, foi acordado que o
não devíamos calar, porque o Preste sabia mais asinha as novas da índia que nós,
pelos mouros mercadores que cada dia de lá vinham e que melhor era sabê-lo por
nós que por outrem e porque ;eu costume de dó é rapar a cabeça à navalha e não a
barba e vestir panos pretos, começámos uns aos outros a rapar as cabeças e vestir
de dó. E nisto chegou-nos o comer e os que o traziam vendo o auto (1) em que
estávamos, puseram o comer no chão e sem falar se tornaram e disseram-no ao
Preste. Logo mandou a nós dois frades a saber que nos acontecera. Disse o
Embaixador a um que respondesse aos frades que êle não podia com chôro, eu
lhes declarei o porquê, pelo uso da sua terra e pelas suas palavras, dizendo: Dizei a Sua Alteza que as estrêlas e a lua caíram e o sol escureceu e perdeu sua
claridade e não temos quem nos cubra, nem quem nos ampare, nem pai nem mãi
que por nós seja, senão Deus que é pai de todos. El-Rei D. Manuel Nosso Senhor,
é falecido da vida dêste mundo e nós ficámos órfãos e desamparados. Começámos
nosso pranto e os frades se foram.
Naquela hora se deitaram pregões que se cerrassem tôdas as tendas onde se
vendia pão, vinho e carnes e tôdas outras mercadorias e assim cerrassem todos os
oficiais e durou êste encerramento três dias em que tenda nenhuma se abriu.
A cabo de três dias nos mandou chamar e a primeira palavra que disse foi: - Quem
herdará os reinos dei-Rei meu padre? Disse o Embaixador: - O Príncipe D. João,
seu filho.
(1) Acção.
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Ouvindo isto disse: -Atefia, atefia, seja, não hajais mêdo que em terra de cristãos
estais, e, bom foi o pai, bom será o filho, eu lhe escreverei. E logo lhe fizemos
fala como estavam esperando por nós no mar e que assim escreviam a Sua Alteza
que lhe pedíamos que nos desse licença para nos irmos que já parecíamos mal na
sua terra. Disse-nos que nos fôssemos a comer e que no outro dia começariam
nosso despacho e que lhe tornassem as cartas que lhe vinham em sua linguagem.
E porque já sabíamos seus despachos que tais são, no domingo que as cartas nos
deram despachámos logo Aires Dias, português da nossa companhia e com êle um

abexim que fôssem com nossas cartas ao dito D. Luiz de Meneses e no dia
seguinte levámos as cartas ao Preste na sua língua e êle se partiu logo com sua
côrte para outra parte e nós com êle. Andando pelo caminho me preguntaram
quem me levava a tenda da igreja. Respondi que a tenda não era minha e que eu
não tinha cuidado dela e que disséramos nossa missa e a tenda ficava como a
acháramos. Disseram-me que fizera mal, que o Preste cousa que dava não tomava
e que a tenda com suas cortinas valia mais de cem onças de ouro e que se o Preste
João mandasse dizer missa e lhe -dissesse que não tinha tenda haveria
menencoria. Contudo caminhámos três dias e tanto que nos aposentámos,
requeremos nossa licença e despacho. Diziam-nos que não houvéssemos mêdo
que já lá tinha mandado seu recado. Com tôda nossa importunação mandou que
fôsse João Gonçalves, nosso feitor, com cartas suas e nossas, caminho do mar ao
qual logo deu uma muito boa mula e ricos vestidos e dez onças de ouro. Mandou
que se fôsse logo e logo se partiu e dois criados do Preste com êle e a nós que
ficávamos com quanta importunação lhe dávamos e requerimentos nos trouxe
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mente de vestir e a quatro de nós deu cadeias de ouro com suas cruzes em elas e a
cada um sua mula e a mim me deu uma mula de seu cavalgar que o seu andar era
voar e nos deu para todos oitenta onças de ouro e cem panos para o caminho e
dando-nos a sua bênção. Não caminhámos muito sem haver recado dos nossos
que mandáramos ao mar, que D. Luiz era partido muito havia e nós bem sabíamos
que o não havíamos de achar porque a monção não dava lugar, contudo chegámos
e achámos muita pimenta e panos que nos deixava para nosso mantimento e cartas
para nós e para o Preste e logo foi conselho entre nós que faríamos daquela
pimenta, e, pôsto que o parecer de alguns foi, que nos aposentássemos e a
comêssemos, porquanto D. Luiz em suas cartas mandava que em nenhuma
maneira saíssemos de junto do mar, porque em todo caso o ano que vinha viriam
por nós e que somente um ou dois de nós outros fôssemos em côrte levar as cartas
ao Preste e lhe requerer justiça da morte de quatro homens que lhe mataram em
Arquico. E com êste parecer dos mais de nós outros foi entre nós acordado que
mandássemos a metade da pimenta ao Preste João e a outra metade ficasse para
nosso mantimento e que o feitor e eu a levássemos e eu ia para lhe ler as cartas e
fazer tornar na sua língua e isto acordado em um dia e no outro pela manhã, partir.
Nesta manhã se veio o Embaixador a mim dizendo: - Padre, outro companheiro
vos quero dar para ir convosco à côrte.
Dizendo eu: -Seja quem vós mandardes. E êle me tornou a dizer: - Folgareis vós
com minha companhia, eu sou o que quero ir convosco e levarmos a pimenta
tôda. E porque lhe contradisse que à outra gente não lhe ficava que gastar, disse
que todavia havia de ir e levar a pimenta tôda e isto fazia êle esperando grandes
mercês e levá-las tôdas. E assim não quis o Em314
baixador senão levar a pimenta tôda ao Preste e logo fomos. Eu ia sômente a levar
as cartas ao Preste e as tornar na sua língua. Partimos nós para a côrte, primeiro

dia do mês de Setembro e caminhámos nosso passo a passo com mulas e cargas e
chegámos à côrte em fins de Novembro e achámos o Preste em um reino que se
chama Fategar que é no extremo do reino de Adel de cujo reino e senhorio é
Barborá e Zeila, rei grande e poderoso. Dizem que é estinado e havido entre os
mouros reis por santo porque continuamente faz guerra aos cristãos e assim dizem
que é provido do Rei de Arábia e do Xeque de Meca e doutros reis e senhores
mouros de muitas armas e cavalos para assim faz e a que assim manda cada ano
grandes ofertas a Meca de muitos escravos abexins que toma nas guerras e assim
presentes ao Rei de Arábia e a outros senhores, dos mesmos escravos. E do lugar
ou campina onde chegámos ao Preste e o achámos. Em êste reino de Adel é a sua
primeira feira e (segundo dizem) um dia de caminho e de aquela feira a Zeila são
oito dias de caminho. Êste reino de Fategar, o que dele vimos assim de da entrada
como da saída tudo é mais campina que serrania, seja, pequenos e baixos outeiros
todos aproveitados de grandes sementeiras de trigos e cevadas e assim muito
grandes várzeas e campos outro-sim de grandes sementeiras das ditas sementes; e
de grande criação de todo o gado: vacas, ovelhas e cabras, éguas pequenas e
mulatos. Desta campina há grande vista e parece um grande outeiro não de serra
nem de pedra de fraga, mas tudo arvoredo e terra aproveitada; dizem haver nêle
muitos mosteiros e igrejas e ser terra muito rica e está no cimo dela uma lagoa, e
que há nela quatro léguas, de que vinha à côrte muito infindo pescado e laranjas,
limas e cidras e figos da índia. E disse-me Pêro de Covilhã que era êste monte
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dura de oito dias e assim punha êle o esmo (1) da lagoa em quatro léguas. E
partindo a côrte dêste campo em que estávamos, andámos dois dias e meio até
chegarmos ao pé do monte e chegando perto dele parecia muito mais alto e
frutífero como dele se dizia; saem dele muitas ribeiras que trazem muito pescado.
Pelo pé dêste monte através, caminhámos dia e meio e saímos do monte e do
reino de Fategar e entrámos no de Xoa, onde tínhamos dada a pimenta e as cartas
tornadas em abexim e não tínhamos resposta nenhuma. Dêste caminho ia o Preste
João fazer umas partilhas entre êle e suas irmãs, seja, duas que eram irmãs de pai
e mãi, porque seu pai teve cinco mulheres e estas partilhas eram das terras e
fazenda que ficara por morte de sua mãi, e, aí estivemos quatro dias e nestes
sortearam terras que estavam partidas em três partes, as quais dizia Pêro de
Covilhã que eram terras de mais de dez dias de caminho e deu às irmãs a cada
uma o seu e o Preste um só e a parte do Preste logo mandou fazer em duas partes
e as deu às duas suas filhas pequeninas, vacas, éguas, ovelhas e cabras cobriam os
montes e campos e vales e tudo era da mesma partilha e assim se partiram como
as terras e daqui não quis o Preste tornar nem ir mais às partilhas por serem
muitas e desvairadas terras e mandou que se fôssem partir como estas e a sua
parte dele logo partissem a suas filhas. E ouvíamos dizer que ouro e sêda, desta
partilha não tinha conto, e, quanto às sêdas diziam que mandava o Preste que o
seu quinhão se desse às igrejas e mosteiros que estavam na terra que fôra de sua
mãi.
(') Estimativa.

316
Caminhámos até o lugar de Dara onde me mostrou Pêro de Covilhã os bosques
em que os frades faziam áspera vida e o branco morrera na lapa que acharam
tapada.
CAPITULO CXIV. - Da batalha qe o Preste houve
com el-Rei de Adel e de corno desbaratou a Mafamede capitão.
Torno-me a dizer o que ouvi do reino de Adel e de um grande capitão que em êle
houve e a morte que morreu (e isto a muitos e a Pêro de Covilhã sôbre todos). Foi
certíssimo que houve neste reino de Adel um grande capitão mouro que se
chamava Mafude, o qual ainda agora traziam em cantiga a gente comum da côrte
quando caminham e êste capitão dizem que em tôdas as Quaresmas de vinte cinco
anos, entrou às terras do Preste João, porque na Quaresma o grande jejum quebra
as fôrças à gente e não podem pelejar e entrava tanto por elas, que muitas vezes
chegava espaço de vinte léguas. Um ano entrava o reino de Amara ou o de Xoa,
outro o reino de Fategar e entrava ora por uma parte ora por outra e começou
fazer estas entradas na vida dei-Rei Alexandre que era tio dêste Rei e continuou
doze anos em sua vida e porque morreu sem filho, herdou Nahu, seu irmão, pai
dêste e outro tanto fazia em seu tempo.
Este David que ora reina começou a reinar em idade de doze anos e até ser de
dezassete não cessou Mafamede da dita entrada e guerra na Quaresma e dizem
que tamanhas entradas e cavalgadas fazia, que em uma levara cativos dezanove
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ta à Casa de Meca e aos reis mouros de presente e dizem que se fazem lá mui
grandes mouros, porque saem da grande estreiteza do jejum e entram na fartura e
vício dos mouros e assim levava mui grande multidão de todos os gados.
Entrando o ano de vinte e quatro de suas cavalgadas, o reino de Fategar, tôdas as
gentes fugiram e se acolheram ao sobredito monte e o Mafude após êles; e dizem
que entrou o monte e queimou as igrejas e mosteiros que aí havia.
Atrás disse que em tôda a terra do Preste havia chavas que são homens de armas
porque os lavradores nestes reinos não vão às guerras e que havia nestes reinos
muitos chavas e os que se acolheram ao monte eram lavradores e chavas, seja,
homens de armas que fugiram e o Mafude tomou uns e outros, mandou apartar os
lavradores dos homens de armas e mandou aos lavradores que se fôssem embora e
para o ano semeassem muito trigo e cevada para quando viesse, porque êle e sua
gente achassem que comer para si e para seus cavalos e disse aos homens de
armas:- Velhacos que comem o pão del-Rei e tão mal guardam suas terras, andem
todos à espada. E assim mandou matar quinze homens de armas e se tornou com
mui grande cavalgada sem contradição alguma e sendo o Preste João de isto
muito sentido principalmente dos mosteiros e igrejas que queimaram, mandou
andar espias no reino de Adel para 5aberem porque parte êste Mafude
determinava de entrar e soube como el-Rei de Adel entrava em pessoa e Mafude
com êle e grande poder de gente e entraram neste mesmo reino de Fategar e que
vinham fora da Quaresma em o tempo das novidades dos trigos e cevadas para

destruirem tudo e no tempo da Quaresma dar em outra parte. E sabendo isto o
Preste João determinou os aguardar ao caminho e dizem ser mui contradito de
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todos os seus e dos grandes de sua côrte, dizendo que era moço de idade de
dezassete anos e que não era bem ir a tal guerra, que bastavam lá seus betudetes e
capitãis de seus reinos e dizem que disse êle que em pessoa havia de ir vingar a
injúria que fôra feita a seu tio Alexandre e a Nahu seu pai e a êle havia seis anos e
que esperava em Deus de o vingar tudo.
Assim se partiu com sua gente e côrte sem mandar vir de longas terras por não ser
sentido e dizem que caminhou de dia e de noite e uma noite em amanhecendo foi
assentar seu arraial sôbre onde se faz a primeira feira do reino de Adel, um dia de
caminho, onde o achámos quando lhe trouxemos a pimenta. Aqui dizem ser um
grande passo o qual o Rei de Adel passara o dia de antes e estava assentado já
espaço de meia légua na terra do Preste e fora de caminho e o Preste estava
assentado na terra de Adel e sendo clara manhã se viram, e, dizem, que tanto que
Mafude viu o arraial do Preste e viu tendas roxas que se não armam senão em
grandes festas ou recebimentos, disse a el-Rei de Adel: - Senhor o Negus de
Etiópia é aqui em pessoa, hoje é dia de nossas mortes, faze por te salvares que eu
aqui hei-de morrer.
Dizem que o Rei se salvou com quatro de cavalo e dos quatro era um filho de um
betudete que andava com el-Rei de Adel e ora anda com o Preste em sua côrte,
porque êles não têm aqui mais que lançar-se com os mouros e fazem-se mouros,
e, se querem tornar, tornam-se a baptizar e ficam perdoados e cristãos como
dantes; êste deu a conta do que entre êles passou.
Tanto que el-Rei de Adel se pôs em salvamento que era bem cedo pela manhã, o
Preste João dizem que mandou pregoar (não sabendo da fugida del-Rei) que todos
comungassem e se encomendassem a Deus e almoçassem e se fizessem prestes, e,
horas de têrça, começaram orde3t9
nar suas batalhas e ir pelejar contra os mouros ficando suas tendas armadas, e,
tanto que os mouros o viram abalar, -dizem que saiu Mafude e veio à fala com os
cristãos, dizendo se havia aí cavaleiro algum que se com êle quisesse matar, e saiu
a isto um frade por nome Gabriandreas (1) e matou a Mafude e lhe cortou a
cabeça e ainda é vivo e é homem muito honrado na côrte e geralmente todos
deram pelos mouros que não tinham por onde fugir, porque as tendas do Preste
eram assentadas no principal passo e outro passo que era alongado por onde elRei fugira, era já tomado e desbaratados e mortos os mouros.
O Preste João se tornou a suas tendas a repousar e iao dia seguinte caminhou pelo
reino de Adel até chegar a uns ricos paços do dito Rei de Adel, os quais achou
sem ninguém. E o Preste chegou às portas dos ditos paços e com a sua lança feriu
nas portas por três vezes e não quis que outrem ninguém nelas ferisse nem
entrasse nem chegasse para não dizerem que ia a roubar e que se êle aí achara a
el-Rei ou outra muita gente êle fôra o primeiro que entrara em pessoa porque ia de
boa guerra e pois não achava ninguém, que ninguém entrasse, e assim fizeram

volta. Esta batalha foi no mês de Julho e afirmavam ser no próprio dia que Lopo
Soares destruiu e queimou Zeila em a qual destruição eu fui, e os mouros, que aí
tomaram, diziam que o gram Capitão de Zeila era com o Rei de Adel em guerra e
com o Negus da Etiópia. E por muitas vezes nos mandou o Preste mostrar quatro
ou cinco feixes de terçados de cabos de prata não bem feitos dizendo que todos
aqueles e outros tomara na guerra do Sultão de Adel e assim a tenda que nos deu
de broca(') Gabriel Andreas.
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dilho e veludo de Meca tomou na dita guerra e que era a do mesmo rei e que
portanto mandara dizer que a benzêssemos antes de dizermos nela missa porque o
mouro fizera nela pecado. E a cabeça de Mafude andou na côrte do Preste
passante de três anos que foi em nossa ida ou chegada em ela e todos os sábados e
domingos e dias de guarda a gente baixa e moços e moças faziam com ela grande
festa e hoje em dia anda na côrte e me parece que andará para sempre segundo são
namorados dela.
Gabriandreas (como já .disse) é frade e pessoa muito honrada e fidalgo de muito
grandes rendas e além desta cavalaria que fêz, tem feitas outras muitas e (segundo
fama) é mui eloqüente e amigo dos portugueses e entende bem cousas da Igreja e
folgava de praticar em elas, não tem mais que meia língua ao longo cortada,
porque el-Rei Nahu lha mandou cortar porque falava muito.
CAPITULO CXV. - Como o Preste nos mandou um
mapa-mundi que lhe trouxéramos para lhe tornar as.
letras em abexim e do que mais passou e das cartas
para o Papa.
Estando nós no lugar de Dara, o Preste João nos mandou um mapa-mundi que
havia quatro anos que lhe trouxéramos, que lho mandara Diogo Lopes de
Sequeira, dizendo que as letras que estavam naquela carta se diziam as terras
quais eram e se isto diziam, que logo ao pé lhes fizessem as suas para saber quais
eram as terras e logo nos pusemos o frade embaixador que vai para Portugal e eu;
êle escrevia e eu lia. E ao pé de tôdas nossas letras, pôs as
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suas. E porque o nosso Portugal é muito com Castela em pequeno espaço e
Sevilha mui perto de Lisboa perto da Corunha, lhe pus Sevilha por Espanha e
Lisboa por Portugal e a Corunha por Galiza. Todo o mapa-mundi acabado, que
nada não ficou, o levaram. E no -dia seguinte mandou chamar o .Embaixador e a
todos os que estávamos com êle e logo nas primeiras razões nos mandou dizer,
que el-Rei de Portugal e el-Rei de Castela eram senhores de poucas terras e que
não abastaria el-Rei de Portugal para defender o mar Roxo ao poder dos turcos e
rumes e que seria bom escrever a el-Rei de Espanha que mandasse fazer fortaleza
em Zeila e el-Rei de Portugal mandaria fazer em Maçuá e el-Rei ,de França
mandasse fazer Suaquém e todos três com as gentes dele Preste, poderiam guardar
o mar Roxo e tomar Judá e Meca e o Cairo e a Casa Santa e ir por tôdas as terras
que quisessem. Respondeu a isto o Embaixador que Sua Alteza está enganado ou
mal informado, que se alguém isto lhe dissera, que não lhe disse a verdade e se o

tomara pela vista do mapa-mundi, que não tomara bem o -conhecimento -das
terras porque Portugal e Espanha estão no mapa-mundi como cousas bem sabidas
e não ,como necessárias de se saberem e que olhasse no mapa-mundi como
estavam as cidades e castelos e mosteiros e assim estava Veneza, Jerusalém,
Roma, como cousas bem sabidas e em pequenos espaços, e, olhasse sua Etiópia
,como estava cousa não sabida, muito grande e muito espalhada, cheia de
montanhas, e de leões e de elefantes e doutras muitas alimárias e assim de muitas
serranias, sem ela mostrar o mapa-mundi, cidade, vila, nem castelo e que soubesse
Sua Alteza, que el-Rei de Portugal por seus capitãis era poderoso para defender e
guardar o mar Roxo, a todo o poder do gram Soldão e do gram Turco e os
guerrear até â Casa Santa e que outras maiores conquistas trazia nas partes de
África
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com el-Rei de Fez e de Marrocos e outros muitos reis, subjugando tôdas as índias
e por fôrça fazendo todos os reis delas seus sugeitos tributários como Sua Alteza
bem sabia por contrários del-Rei de Portugal que eram os mesmos mouros da
índia tratantes na sua côrte. A isto não veio resposta e salta' em outra pregunta e
nos despediu, mandando-nos muito comer e beber e assim o fazia cada dia
enquanto na côrte andámos.
Passando quatro ou cinco dias depois -do mapa-mundi, nos mandou chamar o
Preste e nos mandou dizer que êle queria escrever ao Papa de Roma a que êles
chamam Uão Rumea negus lique papaz, quere dizer, o Rei de Roma e cabeça dos
papas e que lhe fizesse eu o princípio da carta, porquanto êles não tinham -de
costume escrever, que não sabiam como escreviam ao Papa e que estas cartas, eu
as havia de levar ao Papa. Respondeu D. Rodrigo, embaixador, que nós não
viéramos para escrever nem estava entre nós quem escrevesse ao Papa. Eu -disse
que lhe diria o princípio e que daí adiante seguissem o que no coração tinham
para lhe escrever ou requerer. E veio recado que nos fôssemos a comer e que logo
tornássemos, o frade e eu e que trouxesse eu todos meus livros para fazermos as
cartas e assim fizemos. E vindo achámos todos êsses que êles têm por mais
cientes juntos com muitos livros e logo me preguntaram pelos meus. Eu lhes
respondi que não eram necessários livros, senão saber a tenção de Sua Alteza e
que por aí nos regeríamos. E logo por um principal que aí estava em grandeza
como em ciência que por título se chamava abuquer, que quere dizer, capelãomor, foi dito ao frade a tenção do Preste e êle a mim assim a disse.
E logo me pus a escrever e brevemente fiz um pequeno princípio que logo em
minha letra foi levado a Sua Alteza e logo tornou e em essa hora o fizemos em
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sua língua e lho tornámos a mandar e não fêz detença que logo não veio dizendo o
pagem que el-Rei estava muito contente do escrito e espantado porque não fôra
tirado de livros e que mandava que logo se fizesse aquêle em letra limpa e em
duas cartas e que mandava que os seus letrados clérigos estudassem pelos seus
livros o mais que pudessem, o que mais se poria nas cartas. E vindo nós, o frade e
eu, para nossas tendas, saiu a nós o Embaixador, -dizendo a mim: - Padre, pesa-

me muito do que hoje disse ao Preste João que não havia entre nós quem soubesse
escrever ao Papa, porque nos haverá por homens de pouco saber, roga-vos que
ponhais nisso vossas fôrças e fazei-lhe o que souberdes. Eu lhe respondi que fôrça
ou fraqueza, feito era o que eu entendia e que ai veria o que eu fizera, e, tanto que
o viu, folgou muito (segundo mostrou) e a minuta da carta que eu fiz, vai em carta
sôbre si e é mais pequena e começa: Bemaventurado Santo Padre. E na outra carta
puseram três dias em fazer e em uma cruz de ouro pequena -que pesa cem cruzados, puseram mais de quinze dias, também vai para o Papa.
CAPITULO CXVI. - Como nas cartas de D. Luiz
vinha que requeressem justiça de certos homens que lhe mataram e o Preste
mandou lá a Justiça-mor da côrte, e Zagazabo, na companhia de D. Rodrigo, a
Portugal.
Nas cartas que D. Luiz de Meneses mandava ao Preste João, fazia nelas queixume
e requeria justiça de quatro homens portugueses que os mouros lhe mataram no
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lugar de Arquico, pôrto do mar Roxo e em sua terra: a qual justiça e vingança, êle
por si não 'quisera fazer nem tomar, por ser na sua terra e desejar servir Sua
Alteza e não anojar. E requerendo nós esta justiça por muitas vezes, houvemos
resposta que muito lhe pesava, porque o Capitão-mor D. Luiz não tomara
vingança e matara quantos mouros havia no lugar de Arquico e que mais estimava
êle um português, que quantos mouros e negros havia na sua terra e pois êle não
quisera por si tomar vingança, que êle mandaria fazer justiça e perante nós
mandou vir a Justiça-mor de sua corte ante sua tenda e lhe mandou dizer pelo
Cabeata, que êle fôsse connosco ao mar e que prendesse a todos mouros, turcos e
rumes e cristãos que achasse que no tempo que aí mataram os homens a D. Luiz
de Meneses, estavam no dito lugar de Arquico. E os que achasse culpados na dita
morte ou em não prenderem os que os mataram e que alevantaram o arruído, que
os entregasse a qualquer capitão-mor que viesse de Portugal e que êle matasse e
fizesse justiça como lhe prouvesse: matando, degolando, ou tomando por cati'os
assim cristãos como mouros, turcos e rumes e que desta justiça nem doutra se lhe
não queixassem mais os portugueses, mas que êles a tomassem para si.
Neste lugar nestes dias determinou o Preste João mandar embaixador a Portugal
que até aqui não mandava nenhum e nos mandou chamar ao Embaixador e a mim
e disse que determinava mandar connosco a el-Rei de Portugal para seus desejos
mais brevemente haverem efeito sendo lá seu requerente, se nos parecia Zagazabo
ser suficiente para êste caminho, porquanto sabia falar a nossa língua e fôra já a
nossas terras. Nós lhe respondemos que Zagazabo era bem suficiente para êste
caminho e para Sua Alteza mandar, porque era
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homem que se entendia bem connosco e nós com êle e que não havia mister
turgimão (1) e que agora fazia Sua Alteza o que devia porque da vinda mais
crédito havia de dar aos seus naturais do que vissem e ouvissem dos estranhos,
que não aos estranhos o que dissessem -de si mesmos. Tornaram logo que o
houvéssemos por companheiro. E no dia seguinte nos mandou dar de vestir e

trinta ouquias de ouro e cem panos para o caminho e ainda esperámos depois
muito e a causa (segundo depois nos disse o mesmo embaixador) foi porque como
a determinação do Preste João foi tardia, foi necessária esta detença que não era
ainda despachado o Embaixador. até que lhe deram as cousas que tinha de trazer
para sua viagem e pessoa, seja, vestidos e ouro para sua despesa, e, assim
esperámos pela Justiça-mor que havia de ir connosco, como dito é. E ainda nos
partimos sem êles, dizendo que nos iríamos passo a passo. E isto porque muitas
vezes havíamos visto seu despacho. E assim nos fomos e no caminho nos
alcançaram cada um por sua vez e caminhámos até chegarmos a Baruá que é perto
do mar onde era nossa estância que é cabeça das terras
-do Barnagais.
E não achámos nova nenhuma dos portugueses que aG pôrto viessem. E
esperámos todos juntos até a monção ser passada. E neste tempo a Justiça-mor
prendeu três ou quatro fidalgos e um xumagali que ao tempo, que mataram os
homens, em Arquico era êste xumagali sultão, xumagali, quere dizer, fidalgo não
grande, assim como fidalgo sem terra. Êste foi preso porque era a êsse tempo
justiça e a não fizera e foi preso um gabrijesus porque acudiu lá e não fêz nada. E
foi preso Rás Jacob porque neste tempo regia as terras do Barnagais e foi
<1) Intérprete.
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preso o Dafela que é gram senhor, porque se acolheram a suas terras alguns
mouros e turcos e êle os não prendeu sabendo que foram na morte dos que
mataram em Arquico a D. Luiz de Meneses; estes quatro eram grandes fildagos e
todos cinco foram presos em côrte pela Justiça-mor e não foi ninguém que os
acusasse e pôsto que maltratados, foram livres. Tanto que a Justiça-mor foi em
côrte e deu nova ao Preste como não vieram os portugueses e nós ficávamos
desremediados, nos enviou Jogo o Preste um calacem mandando que nos
fôssemos ao lugar de Aquaxumo onde já atrás disse que estivéiramos onde foi
habitação das Rainhas de Sabá e Candácia. E aí nos mandaram dar quinhentas
cargas de trigo e cem vacas e cem carneiros e cem panelas de mel e outras cento
de manteiga. E para o seu embaixador que connosco estava vinte cargas de trigo e
vinte vacas e vinte carneiros e vinte panelas de mel e outras vinte de manteiga.
CAPITULO CXVII.De como Zagazabo, embaixador, tornou em corte e eu
com êle por cousas que lhe relevava e como açoutavam a Justiça-mor e. dQiS
frades e porquê.
Estando nós neste lugar de Aquaxumo veio recado ao Embaixador do Preste que
lhe tomaram uma senhoria péquena que tinha; então rogou a mim que fôsse com
êle em côrte para requerermos sua justiça e eu fui e nós lá achámos que seu
contrário era o principal pagem do Preste João que era Abdenago, capitão dos
pagens, porque aí não há ofício nenhum que não haja um sôbre
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todos, como dito é. E porque os recados entram ao Preste pelos pagens, não
tínhamos nenhum remédio de meter nossa palavra e então nos socorremos a um
ajaze que é grande senhor e pôsto que grande amigo de Abdenago, nosso

contrário fôsse, por bem de justiça fêz saber ao Preste como éramos vindos e
sôbre quê. E logo veio recado a mim preguntando a que era vindo em côrte, eu lhe
dei conta de tudo e que o agravo e sem razão que era feito a Zagazabo era mais
feito a el-Rei de Portugal e a nós outros os portugueses que não a êle pois êle pelo
serviço del-Rei de Portugal e nossa companhia de nós portugueses por mandado
de Sua Alteza era ausente da terra e senhoria a qual lhe devera ser confirmada e
não esbulhado e esforçado dela. E que nas nossas partes os que andavam nos
serviços dos reis, não tão sòmente êles, mas ainda seus criados, feitores e
mordomos, fazendas, rendas, e senhorias eram mui favorecidos e guardados. E
que assim se esperava de Sua Alteza favorecer -seu embaixador e lhe mandar
fazer justiça e restitui-lo em sua senhoria. Logo nos veio resposta, dizendo que
quem era o que nos fizera menencoria e tomara o senhorio do dito Zagazabo.
Respondemos que era Abdenago, cabeça dos pagens que mandara fazer esta fôrça
por seus mordomos e feitores, que pedíamos a Sua Alteza que nos -desse juizes
sem suspeita e que mandasse aos pagens que levassem qualquer recado que fôsse
aecessário sôbre êste negócio levar a Sua Alteza e logo vieram quatro pagens a
nós dizendo que o Senhor lhes mandava que qualquer cousa que por nós lhe fôsse
requerida neste negócio êles o fizessem com inteira vontade sem temor de
nenhuma pessoa. E os juizes desta causa foram o Ajaze de Aragote e o Ajazeceite,
que a estes requerêssemos, aos quais logo fomos e nos assinaram termo que a
horas do sol em tal lugar fôssemos. E
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fomos sendo presente o procurador de Abdenago e o Embaixador por sua pessoa.
E de uma e outra parte altercaram e alegaram tanto que foi concluso verbalmente,
porque cá não há escrever as audiências e tudo é verbal e a sentença verbalmente
se dá. E saíram os juízes com sentença que a terra e gulto que demandava
Zagazabo era mui pequena e fôra sujeita a outra terra grande e de grande senhoria
de que era Abdenago senhor e que era direito que o grande vento entre em tôda a
terra e que assim não podia ser tolhida a entrada a Abdenago como a grande
senhor que -era. E logo nos fomos queixar ficando -mortos com esta sentença. E
queixámo-nos a el-Rei. Mandou-nos dizer que nos fôssemos às pousadas e que
não fôssemos menencórios que tudo se bem faria e que ao outro dia fôssemos
requerer à Justiça-mor e que ela nos faria justiça e com isto nos fomos. JE no
outro dia seguinte fomos esperar a Justiça-mor no caminho da sua tenda, a qual
nos recebeu com boa vontade dizendo que já tinha palavra del-Rei para nosso
despacho e que a esperássemos à tenda da Justiça, que ia falar a el-Rei e que logo
,nos despacharia. E nós con,tudo fomos com ela mais avante até onde ela se
apartou da gente para ir falar a el-Rei e ficando nós assim espe,rando o despacho
pela boa vontade que lhe vimos, em se ela despedindo da tenda, saíram logo com
ela dois pagens acompanhando-a até onde açoutaram os homens e aí chamaram os
algozes e os fizeram despir e os deitaram e ataram como já disse, seja, deitam de
barriga e Jhe prendem as mãos a duas estacas. E nos pés ambos uma corda de
couro atada e dois homens a puxar por ela, despido da cinta para cima e dois
algozes um de um cabo e outro de outro e por muitas vezes e as demais dão no

chão, o açoutam. E quando sai a palavra dei-Rei que toquem chegam até os ossos.
E dêstes to329
ques deram três e com esta vi três vezes açoutar esta justiça-mor. E -de aí a dois
dias tornar a seu ofício porque o não hão por deshonra, antes dizem que el-Rei lhe
quere bem, porque se lembra dele e que de aí a pouco Jhe faz mercês e lhe dá
senhoria. E quando agora assim açoutaram esta Justiça-mor estavam aí sessenta
frades todos vestidos de hábitos novos e amarelos segundo seu uso. E acabando
de açoutar a Justiça-mor, tomaram um frade velho bem reverendo que era cabeça
dos outros e açouaram-no na .maneira suso dita. E a êste frade nenhuma vez o
tocaram. E acabando êste trazem outro frade que passaria de quarenta anos e
parecia honrado e açoutaram-no como aos outros, e êste foi toca-do duas vezes e
acabando preguntei pela causa e que pecados fizeram os frades. Então me
contaram como o frade que acoutaram derradeiro fôra casado com uma filha do
Preste, seja, de Alexandre, tio dêste David e se apartara dela e se casara com uma
sua irmã dêste Preste a qual fazia o que queria e o marido não ousava entender
anisso com mêdo do Prefte e também por não ser nesta terra .q errada das
mulheres muito estranhada, deixou esta ýegunda mulher e tornou-se à primeira. E
mandou o ,Preste João que se tornasse para sua irmã. E vendo êste mandado não o
quis fazer e foi-se meter frade e por esta ,causa mandou o Preste vir estes frades
perante a Justiça-mor e que visse se era direitamente frade. E ela julgou que
direitamente tomara o hábito e porque ela assim o julgou o mandara açoutar. E o
padre ou guardião foi ,açoutado porque lançara o hábito ao outro. E a êste terceiro
açoutaram porque recebera o hábito e lhe mandaram que logo deixasse o hábito e
se tornasse para a irmã do Preste. E com isto ficámos sem ser ouvidos desta feita,
nem de aí a quinze dias por cousas que se no mosteiro aconteceram as quais direi.
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CAPITULO CXVIII.- Como depois da morte da
Raínha Helena o gram Betudete foi recadar os direitos do seu reino e quais eram e
como a Raínha de Adea veio a pedir socorro e que gente veio com ela de
mulas.
Poderá haver oito ou nove meses que se finara a Raínha Helena que senhoreava a
mais parte do reino de Gojame e ainda quantos de novo vinham à côrte a vinham
chorar à sua tenda que ainda estava armada no seu lugar. E nós assim o fizemos
quando viemos e depois de seu falecimento, mandou o Preste João ao dito reino
de Gojame o gram Betudete que fôsse recadar o gibre que ao Rei em cada um ano
se paga direitos. E nestes dias o dito Betudete chegou com o gibre o qual era três
mil mulas e três mil cavalos e três mil basutos. Estes são uns panos que os
grandes têm nas camas e são de algodão e guedelhudos como tapête e não tão
.tapados e são de .preço o que menos vale, não desce de ,ouquia e valem dois,
três, quatro até cinco ouquias e mais trinta mil panos de algodão de pouca valia
que valem dois um drame -e às vezes menos. E mais diziam que 'traziam trinta
mil ouquias de ouro; já se sabe que uma ouquia pesa onze cruzados.

Ao presentar dêste gibre, eu o vi com meus olhos todo o ouro que ia coberto em
ganetas e diziam que era gram número e vinha tudo desta maneira. O Bexudete
diante a pé despido da -cinta para cima e com uma coroa cingida derredor da
cabeça como touquinha de almocreve castelhano e na ouvida donde o podiam
ouvir da tenda do Preste disse três vezes com muito pequeno intervalo entre a uma
tenda e ante a outra, seja,
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Alto, que na nossa língua é tanto como senhor e respondera-m-lhe de dentro mais
duas vezes por sua língua: Quem és tu? Ele por sua língua respondeu: - Eu que
,chamo sou o mais pequeno de tua casa e o que te sela as mulas e encabresta as
azêmolas, sirvo dos outros ofícios que me mandas, trago-te Senhor o que me
mandaste. E tudo isto foi dito três vezes. E acabadas foi a voz de dentro: - Anda,
anda por diante. E êle andou e fêz sua reverência ante a tenda e passou. E após êle
logo vinha:a os cavalos um ante outro e cada uni trazia um homem ou moço pelo
cabresto. E os trinta dianteiros vinham selados. Eram razoados e dos outros atrás
o melhor não valia dois drames e muitos deles não ,valiam um drame; eu os vi
depois dar por menos e bemn seriam estes três mil. E após estes sendeirinhos
vinham as mulas pela maneira dos sendeiros, seja, trinta seladas e boas e as outras
tôdas mulatinhas novas e melhores que os sendeiros; havia mulatas fêmeas e
machos de um ano e de sôbre ano e dois anos e de três e de aí não passava
nenhuma salvo as seladas que as outras nenhuma era de cavalgar. E bem seriam
estas três mil, e passaram como fizeram ao Betudete e os cavalinhos. E após as
mulas vieram os basutos e cada homem trazia um basuto que nã,o podia n'ais
trazer pelo grande volume. ,E após os basutos passaram os panos, cada um co'm
um feixe deles e diziam Ique cada homem levava dez panos e bem seriam três mil homens dos basutos e três mil dos panos e todos eram do dito reino de
Gojame que são obrigados a trazer o gibre. E após os panos vinham três homens com sendas ganetas nas cabeças daquelas eni que corem e vinham cobertas com
grandes panos de t'afetá verdes e vernelhos. E após estas ganetas vinham ôda a
gente do Betud.ete e todos passavam em volta ,como fêz o Betudete. Nestas
ganetas diziam que ia o
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ouro e lhe mandaram que se fôsse a sua estância com todo o gibre e assim o fêz.
Pôs em se fazer êste passamento ;dês horas ,de prima até depois de vésperas.
Havia quinze dias que era nesta côrte uma rainha moura, mulher dei-Rei de Adea
e era irmã de uma que vinha para mulher do Preste João, e a engeitou, porque
tinha dois dentes dianteiros grandes, seja, largos. E a casou com um grande senhor
que foi barnagais
ora é beitu:dete. Esta Rainha vinha ao Preste a pedir-lhe socorro, dizendo que um
irmão ,de seu marido se aletvantava contra ela e lhe tomava o reino. Vinha esta
Rainha bem como rainha, trazia consigo bem cinqüenta mouros honrados de
mulas e bem cem homens de pé e seis mulheres em boas mulas e gente não muito
preta. Foi recebida com grande honra e no terceiro dia de sua chegada foi
chamada e veio ante a tenda do Preste e vinha em um esperavel prêto. E foi

vestida duas vezes naquele dia: uma horas ,de prima, outra horas de vésperas e
ambas de vestidos de brocado e veludo e camisas mouriscas da índia. E diziam
que lhe dissera o Preste ou mandara dizer que descansasse e não houvesse
menencoria que iria como ela desejava e que esperava pelo Barnagais e pelo
Tigremahom, e, tanto que viessem logo se partiria. Aos dezóito dias da 'chegada
desta Rainha foi vestida.
No dia seguinte chegou Tigremahom, e logo o outro dia chegou Barnagais.
Ambos traziam o gibre que são obrigados a pagar a el-Rei e com êles vinham os
chavas das suas terras, seja, homens de armas e assim de muitos senhores que
vinham com êles. E juntos estes senhores antes de apresentarem seus gibres,
mandou o Preste João que viesse o Betudete apresentar o gibre de Gojame que já
perante êle passara, como dito é. E porque isto era em sexta-feira e vinham as
festas do sábado e domingo, na
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segunda-feira seguinte veio o dito Betudete com o gibre por tais continências
como as passadas e isto sendo presentes Barnagais e Tigremahom e outros muitos
fidalgos que com êles vieram. E pôs o dia todo dês a manhã até noite -em o
apresentar e receber. No dia seguinte depois de horas de prima começou o
Barnagais de dar seu gibre, começou em mui formosos cavalos e eram cento e
cinqüenta !e em correr *e saltar com êles, ýpassou o dia sem outra cousa se fazer.
E no dia seguinte diziam que apresentara muitas sêdas e muita roupa delgada da
índia. £ste apresentar não vi por estar mal sentido. E apresenItado isto, no dia
seguinte muito cedo, começou -de apresentar o Tigremahom o seu gibre. E assim
começou nos cavalos, os quais eram duzentos, mais grossos e formosos que os do
Barnagais, porque vinham de mais perto. E os uns e os outros os mais eram de
Egipto e os outros de Arábia. Não se fêz neste dia mais que os cavalos.
Em o seguinte dia apresentaram as mais sêdas que nunca vi juntas e no apresentar,
contar e receber se passou o dia todo.
Na segunda-feira seguinte, hora de meio-dia, Balgadarobel, grande fidalgo sujeito
do Tigremahom veio apresentar o seu gibre sôbre si. E eram trinta cavalos todos
de Egipto 'tamanhos -como elefantes e muito gordos cada cavalo com um
xumagali, seja, fidalgo sem titulo. E os oito dêstes xu'magalis traziam vestidas
muito boas couraças das nossas delas postas em veludo e delas em cordovão e
cravação dourada. Estes oito traziam capacetes dos nossos nas cabeças. E nestes
oito entrava Balgadarobel e os vinte e dois todos traziam saias de malha com
mangas compridas e muito apertadas no corpo. Tra. ziam todos trinta duas
azagaias e sendas machadinhas como turcos e todos touquinhas vermelhas com
grandes
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pontas que voavam com o vento. E diante deles vinham dois negrinhos pequenos
vestidos de libré vermelha e amarela em cima de sendos camelos cobertos da
mesma libré 'tangendo atabaques. E tanto que chegaram perto da tenda do Preste,
apartaram os cavalos a um cabo e não deixaram de tanger e os xumagalis
escaramuçar e de tal maneira o fizeram, .que mandou o Preste trazer outros

cavalos dos que trouxe o Barnagais e Trigremahom e que folgassem aqueles. E
durou isto até o sol pôsto. Éste Balgadarobel é um fidalgo a quem D. Rodrigo
quando vínhamos deu um capacete e lhe comprou uma espada por uma mula.
Diziam que sempre guerreava com mouros e assim tem na côrte fama de grande
guerreiro e bom cavaleiro.
CAPITULO CXIX. - Como foi dado socorro à Raínha de Adea e como o Preste
mandou prender o gram Betudete e o porquê. E como foi livre. E assim
mandou prender outros senhores.
Os chavas, seja, homens de armas, que vieram com o Barnagais e Tigremahom e
com os fidalgos das suas companhias, mandou o Preste João quinze mil deles com
um fidalgo por título adrugaz, já neste livro nomeado muitas vezes, que logo fôsse
ao reino de Adea e que fizesse estar e4m paz 'o Rei em seu reino e a Rainha se
fôsse mais de seu vagar. E logo se partiram a Rainha e o Adrugaz. E diziam que
teriam por as terras do Preste um mês de caminho antes de chegar ao reino de
Adea.
E, partida esta Rainha, logo ,no seguinte dia, el-Rei
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mandou prender o Betudete que lhe trouxera o gibre de Gojame. E assim mandou
ao outro Betudete que se chamava Canha para que o prendesse. E assim mandou o
Tigremahom. Êles presos todos, em um dia ante manhã, se partiu e tôda a côrte
com êle e nós na volta, estando o Embaixador do Preste e eu em uma ribeira
dando de comer às mulas, passa por ai êste Betudete que trouxe o gibre e disse a
mim: - Aba baraca, que quere dizer: - Padre, dá-me a bênção. Eu lhe respondi: Izi banaca, que quere dizer: - Deus te benza.
Vinha êste Betudete acompanhado de quinze fidalgos de mulas e nós cavalgámos
e fomos em sua companhia. Tanto que chegámos a êle me tomou a mão e ma
beijou e me tornou a pedir bênção, dizendo: - Que te parece isto, assim prendem
os grandes homens na tua terra? Respondi-lhe que na minha terra os grandes
senhores se eram presos por cousas leves ou menencoria dei-Rei suas pousadas
lhes davam por prisão e se eram por cousas grandes, que eram presos em grandes
castelos e prisões. E êle me tornou com lágrimas que lhe corriam ýpor todo o
rosto e disse: - Padre, rogai a Deus por mim que eu morrerei desta. E fui-o
esforçando e consolando o melhor que eu podia até por tarde se apartar de nós e
todos os que com êle vinham assim de mulas como de pé nenhum não era seu. E
no dia seguinte nos tornámos a juntar e assim começou comigo como o dia de
antes e eu com êle e sempre dizendo que rogasse a Deus por êle que em aquela
prisão morreria. E a prisão que levava era uma cadeiinha muito delgada de uma
braça de comprido, assim como cadeia de prender cãis e uma pequena e delgada
argola no colo do braço e êle levava a mesma cadeia na mão e os que o
acompanhavam todos eram guardas. Chegámos uma qua-rta-feira onde se as
tendas del-Rei assentavam e em
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esta noite dizem que o Preste João mandou que lhe levassem êste Betudete e o
levaram estes que o traziam em guarda e dois filhos do mesmo Betudete iam

aquela noite em sua companhia. Estando à porta da tenda mandou o Preste de
dentro pagens que lhe levassem o Betudete detrás da tenda que queria falar com
êle em pessoa e que as guardas e os filhos esperassem um pouco arredados da
porta da tenda e ali esperaram até pela manhã que o Preste caminhou e nós todos
com êle sem haver nova nenhuma do Betudete se era morto, se vivo, nem que
dele fôra e os dois filhos que iforam com êle à porta da tenda e três que ficaram
em casa todos homens e grandes fidalgos e bons cavaleiros (segundo diziam)
fizeram mui grande pranto com todos seus criados e de seu pai, que tinha casa
como de grande rei. E logo mandou o Preste que caminhassem os filhos do
Betudete sós sem seus criados nem criados de seu pai e assim foi.
E eu os vi caminhar todos cinco sem moço, sem ninguém, despidos da -cinta para
cima e sem as peles de carneiro pretas, guedelhudas sôbre os ombros e da cinta
para baixo panos pretos e suas mulas cobertas de prêto. E a gente sua e a de seu
pai caminhavam à de parte e com dó e todos a pé e suas mulas diante deles
seladas.
Na segunda-feira que vinha viemos ter na entrada do reino do Oija e aí era
corregido para fazerem a festa dos reis a que êles chamam tabuquete e celebram o
baptismo, como acima dito é. Aqui andavam estes filhos do Betudete de casa em
casa como era manhã, seja, nas casas ou tendas dos grandes como outros soiam
fazer a êles buscar novas de seu pai se era morto se vivo, ou que dele fôra ou
esperavam de ser; sem se dizer que nenhuma nova achassem até quinze dias
compridos que vieram os que o levaram ao reino do Fategar a uma serra que
dizem que está no extremo do reino de Adel que é
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muito alta e funda no meio e que não tem mais de uma entrada. E dizem que
dentro nesta serra há criações de vacas e que todo o que ali entra de novo não dura
mais que quatro ou cinco dias, e logo morre de febres. E que ali o deixaram sem
pessoa nenhuma que o servisse senão os mouros que o guardassem até que
morresse. Com esta nova foi maior pranto que de primeiro. E logo começaram a
dizer pela côrte que esta morte lhe dera o Preste porque tivera parte com sua mâi e
assim era a 'fama quando ela era viva. E diziam que houvera filho dela. E que o
Preste o não quisera matar na vida de sua mã por não ser mais difamada do que
era. E começando-se isto a rugir logo foram pregões pela côrte que ninguém
falasse no Betudete sob pena de morte. E logo morreu esta fama e sendo nós de aí
a três meses perto do mar, nas terras do Tigremahom foi nova que o Betudete não
morrera e que os filhos com ajuda del-Rei de Adel o tiraram e que lá de Adel
faziam grande guerra ao Preste, nestas terras foram dados pregões que ninguém
falasse no Betudete e cessou e logo se levantou outra nova, que el-Rei 'mandara
cortar as cabeças a vinte mouros que guardavam o Betudete e a dois criados seus
porque falaram com éle. E aos mouros porque lhes deram lugar e isto soubemos
que era verdade. E mais se dizia que o Preste lhe queria perdoar pois lhe Deus
dera vida tanto tempo em tão perigoso lugar e porque o achava menos porque era
homem de grande cabeça e guerreiro.
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CAPITULO CXX. - Como o Tigremabom foi morto
e outro betudete deposto. E assim Abdenago da senhoria. E provido o
Embaixador. E o Preste João
em pessoa foi ao reino de Adea.
Tanto que chegámos onde havíamos de ter festa dos reis ou tabuquete, antes que
se dissesse onde era êste Betudete, em outra noite mandou o Preste João levar o
Tigremahom e tão pouco se soube logo a que parte o levaram. E no dia seguinte
lhe mandaram tomar quanto tinha em suas tendas e três dias não cessaram de tirar
e contar e entregar sêdas baixas e muitos chamelotes e panos razoados da índia.
Achámos-nos ali seis homens brancos, seja, eu e outros portugueses e quatro
genoveses e a cada um de nós mandou o Preste dar seis panos, seja, três
chamelotes e três panos da índia e não se tardara muitos dias que foi dito que o
Preste João mandara levar o Tigremahom ao reino de Damute a uma serra mui
alta que não tinha mais que uma entrada e esta por engenho e era em cima
despovoada e muito fria e que ali mandavam os homens que logo haviam de
morrer. E onde nas terras do Tigremahom achámos nova que o Betudete era
fugido era mentira e aí achámos nova certa que o Tigremahom era morto na dita
serra e morrera a fome e frio.
E naqueles dias que estávamos na côrte, o outro Betudete que estava prêso foi
deposto de seu ofício e foi feito betudete a Rás Ambiata que era barnagais. E
fizeram Tigremahom a Balgadarobel que entrou com os trinta cavalos bem
concertados, e era grande rumor e dizer da morte da Raínha Helena em tôda a
côrte, dizendo como ela morrera todos -morreram, grandes e pe339
quenos, e, que vivendo ela todos eram vivos e guardados e amparados e que ela
era pai e mãi de todos. E que se el-Rei êste caminho levava seus reinos seriam
desertos e passados do tabuquete, seja, baptismo. .. Sem o Embaixador nem eu
requerermos mais nossa demanda, porque não ousávamos pelos grandes negócios
que víamos, o Preste nos mandou chamar e a senhoria que tinha Abdenago, nosso
contrário, tomou-lha e o que nós lhes demandávamos e esta que tomou, ambas as
deu ao Embaixador e assim nos despediu bem contentes.
Antes de nós sermos partidos chegou recado do Adrugaz que fôra com a Rainha
de Adea ao socorro do marido, dizendo que lhe não queriam obedecer e que por
onde êle ia todos fugiam e se acolhiam às serras, que mandasse Sua Alteza e mais
gente e Sua Alteza determinou ir lá em pessoa e levar a Rainha sua mulher a uma
terra onde nós já estivéramos com êle, que é no reino de Orgabeja no extremo do
dito reino de Adea e aí deixar a Rainha e filhos e tôda a côrte e assim o fêz e
foram com êle portugueses, seja, Jorge de Abreu e Diogo Fernandes e Afonso
Mendes e Alvarenga e cinco ou seis genoveses. E da vinda disseram que tanto que
o Preste entrara no reino de Adea todos se vieram a êle obedecendo-lhe como a
seu senhor e contudo não deixou de ir avante até muito acêrca de Magadaxo e
diziam ser um reino mui frutífero e de grandes arvoredos em tanta maneira que
não podiam caminhar sem cortarem árvores e fazerem caminhos. E assim dizem
haver aí muitos mantimentos e de grandes criações e de gados e alimárias muitas
e mui grandes e de diversas maneiras. E dizem haver neste reino um grande lago

como mar que não tem vista de cabo a cabo e dizem haver nêle uma ilha em que
em outro tempo uni Preste João mandou fazer um mosteiro e pôs em êle muitos
frades, pôsto que fôsse em terra de
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mouros. Isto contou Pêro de Covilhã, e ora dizem êles portugueses e genoveses
que lá foram, que os frades daquele mosteiro morreram quási todos de febres. E
alguns poucos que ficaram noutro pequeno mosteiro, fora da ilha e perto do lago e
assim os acharam. E que desta feita mandou o Preste João fazer muitos mosteiros
e igrejas e deixou ai muitos clérigos e frades e muitos leigos que habitassem e
morassem no mesmo reino. E pôsto o reino em paz se vieram para onde deixaram
a côrte. Dizem que paga êste reino páreas de vacas em grande número e são as
vacas que víamos na côrte e dizem que vêm de lá tão grandes como grandes
cavalos e alvas como neve e sem cornos e grandes orelhas e baixas.
CAPITULO CXXI. - Da maneira que se o Preste
assenta com sua corte.
A maneira que tem de se assentar a côrte do Preste João. Já sempre se assenta em
campina que doutra maneira não couberam e as tendas do Preste se assentam no
mais alto da campina se aí há e as costas das tendas sempre se assentam no
Levante e as portas no Poente e se assentam quatro ou cinco tendas juntas umas
das outras, e tôdas são do Preste e as cercam tôdas com umas cortinas a que êles
chamam mandilate e é tecido como em xadrez, meado de branco e prêto, e, se háde estar muitos dias, cercam estas tendas de grande sebe, que fará de redondo
quarto de légua. E dizem que fazem nesta porta doze portas, a principal está para
Poente e atrás dela bom pedaço estão duas portas cada uma para sua banda e uma
delas serve para igreja de Santa Maria
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que está para o Norte e outra serve para a igreja de Santa Cruz que está para o Sul.
Atrás destas portas que servem para estas igrejas quási outro tanto compasso
como. há da porta principal a elas, estão outras duas portas por banda, e a que está
para o Sul, serve para as tendas da Raínha, mulher do Preste, e a que está para o
Norte, serve para a estância dos pagens. A tôdas estas portas estão guardas, para
detrás não cheguei para ver mais porque não deixam para lá passar ninguém,
sòmente dizem que para tôdas as partes são doze portas e sei eu certo que -está
uma porta detrás porque servem os pagens de cozinha; porque isto vi eu de longe,
como os pagens serviam e levavam as iguarias e estas portas há, quando as tendas
são cerradas de sebe e não sendo cercadas, não haverá aí, sòmente as tendas
cercadas de cortinas a que chamam mandilate, como dito é.
Detrás das tendas bem um tiro de besta e mais, são assentadas as cozinhas e
tendas dos cozinheiros partidas em duas partes, porque há cozinheiros da mão
direita e da mão esquerda. Quando destas cozinhas vêm sem comer, é desta
maneira (segundo eu vi em uma terra que se chama Arpebeia), por estarem
cabeços juntos das cozinhas, que em outras são as tendas assentadas tanto em
campinas, que não há aí vista e vinham um grande sobrecéu de tafetá segundo
pareciam vermelhos e azuis de seis peças em comprido; é êste sobrecéu erguido

como pálio em canas, que naquela terra há mui boas e delas fazem hastes às
lanças. E debaixo dêste pálio vinham outros pagens que traziam iguarias em umas
grandes gane'tas que eram feitas como bandejas de alimpar trigo senão que são
em muita grandeza e traziam em cada uma muitas escodilhinas pretas de barro em
que vêm as iguarias de suas galinhas e passarinhos e outras muitas cousas e
manjares brancos que são mais de leite que
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doutra cousa e assim panelinhas pretas como as escudelas com outras iguarias e
potagens de diversas maneiras. E estas iguarias que digo que vinham nestas
ganetas, não digo que as via quando as traziam porque era longe donde eu estava,
mas eu as via quando no-las mandavam que vinham nas mesmas ganetas como
vieram da cozinha e sem pálio e as panelinhas ainda cobertas com suas coberturas
e tapadas com massa e as ganetas que nos mandavam, vinham cheias sem mostrar
que com elas bulissem e por isto digo que assim vêm das cozinhas.
Todos estes manjares em que cabe especiaria de gengibre e pimenta lhe deitam
tanta, que os não podíamos comer de fortaleza e de queimar. Entre estas cozinhas
ou tendas de cozinheiros, ,quási detrás delas está uma igreja de Santo André e se
chama a igreja dos cozinheiros. Para esta parte das cozinhas, nem detrás delas,
não anda ninguém.
CAPITULO CXXII. - Da tenda da justiça e modo
dela e de como ouvem as partes.
Avante das portas das tendas ou sebe se a aí há bem dois tiros de besta e sempre
se assenta uma tenda comprida a que chamam cacala, esta é a casa da justiça ou
casa de audiência. Entre a tenda de audiência e as tendas do Preste não passa
ninguém de mula, nem de cavalo e isto por reverência dei-Rei e da sua justiça e
todos se apeiam e isto sei porque a nós penhoraram aí porque entrámos em mulas
e fomos escusos por forasteiros e avisados que outro tal nos não acontecesse.
Dentro nesta tenda de cacala não se recolhe ninguém, sômente
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estão em ela treze cadeiras mouchas de ferro e couro e uma delas muito alta que
dará a um homem pelos peitos e as doze como as nossas acostumadas de assentar
à mesa. Estas cadeiras se tiram cada dia e se põem, seis de um cabo e seis do
outro e a grande é como mesa travessa de refeitório de frades. Em elas não se
assentam os desembargadores ou juizes que ouvem as partes, sómente estão estas
cadeiras como cerimónia e êles se assentam por êsse chão e ervas se as há e tantos
de uma parte como da outra e ali ouvem as partes que litigam, cada uma de sua
jurisdição, porque, como digo que os cozinheiros são divididos em parte, assim o
são todos, seja, mão e&querda e mão direita. Faz-se audiência desta maneira: o
autor põe sua acção quanto quere dizer sem ninguém falar e o réu contesta e diz
quanto quere sem ninguém lhe ir à mão; acabando o réu, o autor vem com réplica
(se quere) e o réu outro-sim com tréplica (se quere) sem ninguém os estorvar e
acabando ambos seus arrazoamentos, por si ou seus procuradores está aí em pé
um homem que é como porteiro e êste torna a dizer quanto estas partes disseram e
acabando de narrar tudo, logo diz qual das -partes lhe parece que falou melhor e

quem tem justiça; então um dos que estão assentados como desembargadores o
que está mais no cabo faz como fêz o porteiro, seja, dizer quanto as partes
disseram e logo diz qual lhe parece que tem justiça e assim desta maneira correm
todos quantos estão assentados. Levantam-se em pé quando falam até chegar à
Justiça-mor que está alerta sôbre o dizer e parecer dos outros e assim dá sentença
se aí não há prova, e se há-de haver prova, dão dilação segundo a distância e tudo
verbalmente sem escrever nada. Há aí outras cousas que ouvem os betudetes e
ajazes e estes ouvem em pé porque estão diante da tenda do Preste entre esta
cacala e a tenda e assim
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como ouvem a parte ou partes, assim vão logo com o que dizem ao Preste e não
entram na tenda, sómente no mandilate ou cortina a dentro e dali fazem sua fala e
assim se tornam às partes com a terminação do Preste e às vezes põe um dia todo
com estas idas e vindas, segundo são os feitos e cousas.
CAPITULO CXXIII. - Que fala da maneira da prisão.
Avante desta tenda ou casa da justiça que se chama cacala há grande peça para
ambas as partes, assim para parte direita como esquerda; estão duas tendas ou
casas como cárceres de cadeia que se chama manguezbete em que estão os presos
-de cada uma das partes, da mão esquerda e direita e são guardados e presos e
desta maneira segundo o feito e causa assim é a prisão e assim as guardas e o
prisioneiro dá de comer às guardas que o guardam e lhes paga o tempo enquanto é
preso. E quem tem ferropeias (') ou adobes (2) nos pés, quando o mandam ir ante
a tenda do Preste onde ouvem os presos, aquelas guardas que o guardam o levam
nos braços, dois de ambos braços um ao outro e o preso vai assentado nos braços
deles com as mãos nas suas cabeças e as outras guardas derredor com suas armas
e assim vai e assim vem.
Há aí outra maneira de prisão: -se eu requeiro que prendam um homem, sou
obrigado a lhe dar de comer enquanto acusar e assim às guardas que o guardarem
e
(1) Grilhões.
(2) Grilhões em forma de tijolos.
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isto sei porque aconteceu a nós os portugueses que fizeram prender por mulas que
lhes furtaram e por lhes mandarem dar de comer aos presos e guardas, tornaram a
requerer que os soltassem e doutro genovês sei de vista lhe furtaram uma mula e
confessou o ladrão que a furtara e que já não era em seu poder, nem tinha por
onde lhe pagar, julgaram-lho por escravo e vendo-o homem mui valente e que o
poderia roubar ou matar, deu ao demo a mula e escravo.
CAPITULO CXXIV. - Onde são as moradas das Justiças-mores e o assento do
lugar da praça e quem
são os mercadores e regatões.
Avante destas tendas da prisão há grande trato e todo em um direito estão as
tendas das duas Justiças-mores, cada uma de sua parte e no meio delas está uma
igreja que se chama a igreja das justiças. E avante desta igreja estão os leões

grande pedaço afastados da igreja e são quatro e sempre os trazem por onde o
Preste João vai, outro grande espaço dos leões está outra igreja e chama-se a
igreja da praça, seja, dos cristãos que em ela vendem, porque a maior parte são
mouros e os principais mercadores das roupas e cousas grossas são os mouros e os
cristãos vendem cousas baixas, assim como pão, vinho, farinha e carne e os
mouros não podem vender cousa nenhuma de comer porque na terra não comem
cousa que os mouros façam, nem carne que matem. Esta praça há-de estar na
fronte da tenda do Preste João e não em lugar que da porta seja vista, e, portanto,
às vezes
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se acontece ser a campina tão grande e sem trasposta ('), que a praça é mui longe e
a menos que se pode fazer praça é meia légua e às vezes acêrca de légua e
passara, e, pôsto que, se mude a côrte quantas vezes quiser sempre tem êste modo
de se assentar. E da tenda del-Rei até esta praça tudo é limpo por meio, seja, não
tem nenhuma tenda sômente as duas igrejas, seja, a das justiças e leões e a igreja
da praça e estas igrejas e leões, bem afastados das outras tendas.
CAPITULO CXXV. - Como os senhores e fidalgos
e tôda outra gente assentam suas tendas coma é em
sua ordenança.
As duas igrejas que estão cercanas à tenda do Preste, logo junto delas estão para a
parte mais de fora umas tendas a cada uma igreja, uma mui limpa e boa em que
guardam as roupas das igrejas; tem outra tenda defumada em que fazem o corbom
ou hóstias. Desta maneira têm tôdas as igrejas. Avante destas igrejas logo estão
outras tendas grandes, compridas, de cumieiras, estas se chamam balagamija em
que guardam as roupas e tesouros do Preste e estas de uma parte e da outra tudo é
de brocado, como dito é e estas tendas do balagamija são sempre guardadas e os
capitãis ou feitores delas são capados. Avante destas tendas das roupas de uma
'parte e da outra são as tendas dos pagens e mais avante são as tendas dos ajazes
que ocupam com boa vila com suas tendas e tendas dos seus e mais avante e mais
(1) Coisa que impede a vista.
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rei e quanto solam ser acompanhados, tanto são agora desacompanhados e andam
com dois, três homens em cima de uma mula, -porque os muitos que os
acompanhavam eram das -senhorias que lhes tomaram e mudam-se ao senhor
novo e isto víamos cada dia.
CAPITULO CXXVII. - Como os que vêm e vão para
as guerras entram mais acêrca do Preste e do mantimento que levam.
Se os tais fidalgos são chamados para guerras como por muitas vezes os vimos,
sua entrada não é detida, mas logo entram. Assim como vêm com sua grossa
gente, assim entram de caminho. A estes se não guarda o que disse que entre o
cacala e à tenda del-Rei não entram de mulas nem de cavalos. Estes que vêm para
guelras entram até às tendas do Rei e junto delas vão fazer suas mostras e lá
escaramuçam e folgam e fazem suas maneiras de batalhas com que lhes parece
que el-Rei folga; isto vimos por muitas infindas vezes.

Estes que assim vêm para as guerras não estão em côrte dois dias porque são suas
ordenanças de chamar, que em dois dias se ajuntam cem mil homens se tantos
querem e assim como chegam, assim os mandam, porque aí não há soldos que
pagar e cada um traz consigo o que há-de comer que é farinha de cevada torrada
que é boa vianda, grãos torrados, milho torra-do; êste é seu mantimento para as
guerras que as vacas lá as acham. E se é em tempo de trigo cerolho ('), êste é
principal mantimento da guerra daquela gente.
(') Serôdio.
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caminha e dos brocados e sedas que enviou em Jerusalém e do gram tesouro.
A maneira que tem de caminhar o Preste João já acima é dita como o víramos
caminhar, sômente agora direi como caminham suas roupas e fazenda que estã,')
no balagamija que é cousa sem conto. Tôda roupa de sêda anda em cestos de
vêrga quadrados, serão de quatro palmos em comprido dois ou dois e meio de
largo, encourados com couro de vaca cru com cabelo e de cada quadra sai uma
cadeia para sôbre a cobertura que tem no meio uma argola de ferro por que metem
estas cadeias e em elas um cadeado; assim vão estes cestos fechados e assim os
das sêdas como os das roupas delgadas da índia, levam-nos os homens nas
cabeças, mais de cinco ou seis. E entre cestos e cestos, homens de guarda. E
porque cada ano crescem as sêdas e os brocados assim dos que lhe pagam como
dos que compra e tantos se não gastam nem os podem assim trazer de caminho,
mandam cada ano meter em furnas debaixo da terra que já para isso são ordenadas
e uma soubemos nós por ser por aí nosso caminho e junto dumas portas que ditas
são que se chamam badabaje nas grandes valuras que atrás é dito. E em esta furna
há muitas guardas e pagam todos os mercadantes que passam por aí direitos como
portagem e da mesma maneira que caminham as roupas caminha o tesouro em
uns cestos mais pequenos encourados e assim fechados como os das roupas,
sòmente quanto levam sôbre seu encouramento e cadeias e fechadura outro couro
de vaca pôsto fresco e cozido com correias do mesmo couro de vaca e ali se seca
e fica forte e estes cestos do tesouro são infinitíssimos e caminham
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com grandes guardas e assim mesmo em cada um ano dizem -que metem muitos
nas furnas ou grutas, porque não podem tanto trazer quanto cada ano cresce.
Esta furna que soubemos está uma légua da casa de Pêro de Covilhã e êle nos
dizia o ouro que era nesta furna que era para comprar o mundo porque cada ano
era metido grande soma e nunca mais o tiravam. E quanto as sêdas e brocados
dizia Pêro de Covilhã que muitas vezes se tiravam para darem às igrejas e
mosteiros assim como fêz três anos ante da nossa chegada que o Preste mandou
grandes ofertas a Jerusalém de brocados e sêdas das grutas pela multidão que
tinha e que destas furnas ou grutas havia aí muitas da mesma maneira daquela que
soubemos que está debaixo de uma serra. E o Embaixador que estas ofertas levou,
se diz Aba Azerata e agora é guarda-mor das irmãs do Preste João e dizem que
levava consigo quinze homens entre os quais eram 'fidalgos de nagaridas,

dígamos em nossa língua, atabales e havia em número sessenta atabales e ouvi
dizer aos que com êle foram que sempre foram tangendo pelo caminho e por
dentro da cidade do Cairo até dentro a Jerusalém e da vinda vieram fugidos,
porquanto o Turco vinha sôbre o Soldão e sôbre a sua grande cidade por que
haviam de passar.
CAPITULO CXXIX. Como de Baruá partiram trezentos e tantos frades em
romaria a Jerusalém e como
os mataram.
Desta terra soiam cada ano ir muitos frades a Jerusalém em romaria e assim
alguns clérigos. Estando nós os portugueses e frangues que aí andavam, no lugar
de
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Baruá, terra e cabeça do reino do Barnagais, se ordenou uma cáfila de frades para
fazerem o dito caminho e romaria como soiam e foram juntos trezentos e trinta e
seis frades e neste conto entravam quinze freiras e isto era pelo Natal, porque êles
partem depois dos Reis e vão lá ter pela Semana Santa porque vão muito de vagar
e fazem êste caminho neste tempo, porque dizem que se acaba o inverno em
Núbia que é no princípio do Egipto, que no mais do Egipto, nem no Cairo não
chove e assim neste fim do inverno acham ainda água. A maneira que tiveram
de partir estes frades foram juntos de tôdas as partes no dito lugar e passando os
Reis foram pelo Barnagais de Ori (que então reinava) entregues a mouros que os
levassem seguros e estes mouros eram de Suaqu.ém e de Rifa; Suaquém é no cabo
das terras do Preste e portanto lhe foram entregues e à entrada do Egipto e Rifa,
no meio do Egipto, passa o rio Nilo por meio desta cidade. Estes mouros eram
obrigados a pôr estes romeiros a salvo na cidade do Cairo e eram mouros
conhecidos e tratantes nas terras do Preste e portanto lhes foram entregues.
Começaram seu caminho para outro lugar que está daqui uma jornada que se
chama Einacém, dizem ser lugar e terra farta de todos mantimentos e de muitos
mosteiros e aqui acabam de cerrar a cáfila. Êste lugar é da senhoria de Dafela,
sujeito do Barnagais.
Ao tempo que partiram, estes frades faziam seu caminho muito pouco que horas
de vésperas se assentavam em suas meijoadas e logo assentavam suas igrejas que
levavam e eram três igrejas e diziam suas horas e missas e comungavam todos, ao
outro dia, horas de têrça se alevantaram e começaram de caminhar e vão todos
carregados de seus mantimentos e cabaças e odres com água e suas igrejas
revezadas, seja, os tabutos ou pedras de
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ara, digamos que as tendas das igrejas vão em camelos e assim cada dia não
faziam caminho que passasse de duas léguas e por ver suas maneiras eu caminhei
com estes frades dois dias e vi o que digo. Nestes dois dias caminharíamos a bom
juízo três léguas pouco mais.
Do lugar de Einacém até Suaquém, senhoreiam dois senhores, seja, Dafela e
Canfela e ambos sujeitos ao Barnagais e diz-se haver dêste lugar a Suaquém
quinze jornadas de cáfila de mercadores que andam pouco mais de três léguas por

jornada e de Suaquém a Rifa, catorze dias da mesma andadura de cáfila. E neste
caminho saindo de Suaquém começa Egipto e dizem ser todo povoado, salvo dois
dias que não têm povoação nem água e dizem haver por êste caminho muitas
igrejas e muitos cristãos que fazem muitas esmolas a estes peregrinos e são
sujeitõs aos mouros. E neste caminho dizem êles estar o mosteiro em que Santo
Antão morou e desta ordem são todos os frades da terra do Preste. E de Rifa ao
Cairo dizem ser terra muito fresca sempre rio de Nilo abaixo (segundo dizem) são
oito dias de caminho.
Esta cáfila de frades que partiu perante nós, tanto que passaram Suaquém, outros
mouros saltaram com êles, e parece que puderam mais que os mouros que os
levavam e tomaram todos os romeiros e os velhos mataram e os mancebos
cativaram e os venderam e de duzentos e quarenta e oito frades não escaparam
mais de quinze. Estes fizeram romaria e eu vi depois três dêstes quinze que me
contaram todo seu trabalho e diziam que aquilo lhe fizeram, porque eram amigos
dos portugueses e a verdade tal é porque recebem muito má vizinhança por amor
de nós. E de Rifa ao Cairo é graciosa a terra de andar: gente branca, mouros,
judeus e cristãos. E no Cairo dizem que fazem suas estações a Cosme e Damiã> e
a Santa Bárbara e à fonte que está na horta do bál354
samo. Assim dizem que do Cairo a Jerusalém há oito dias de caminho.
Desde esta destruição de frades até cá, nunca mais frades, nem clérigos foram a
Jerusalém em cá.fila, e, se alguns vão, vão como passageiros escondidos e aqueles
que lá vão e vêm são havidos por homens santos e porque os de Jerusalém são
gente branca, a nós quando a esta, terra chegámos nos chamavam cristãos de
Jerusalém. Outro caminho há aí por mar que se anda em menos tempo
embarcando em Maçuá para Monte Sinai vão em quinze dias e menos (segundo
corre o tempo). E de Monte Sinai a Jerusalém vão em oito dias.
Neste caminho, não são os abexins poderosos para caminhar porque não têm
navegação e esperam que por nossos portugueses façam êste caminho seguro se
fortaleza se fizer em Maçuá para el-Rei Nosso Senhor.
CAPITULO CXXX. - Das terras e reinos com quem
confina o Preste Joáo.
As terras e reinos e senhorios com que confinam os reinos do Preste que eu pude
saber são estes. Primeiramente começam em Maçuá, contra as partes do mar Roxo
que é contra o Sul, logo são na falha dos mouros alarves que guardam vacas dos
grandes senhores das terras do Barnagais e andam como em aduares de trinta e
quarenta com suas mulheres e filhos. E todos estes mouros trazem capitão cristão
e todos são ladrões e estes roubam os pobres nas estradas por seu poder e favor
dos senhores a que guardam as vacas. E logo mais avante entra o reino de
Dangali, que é reino de mouros.
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Êste reino tem um pôrto de mar que se chama Be!ié, êste está detrás das portas do
mar Roxo para dentro para a parte do Abexim e corre êste reino até contestar no
reino de Adel que é do senhor de Zeila e Barborá onde se ajuntam ambos estes

reinos para a parte do sertão, que é para a terra do Preste. Ficam vinte e quatro
senhorias, grandes capitanias a que chamam dobas, e já acima no capítulo XLVIII
(1) tenho dito destas dobas.
CAPITULO CXXXI. - Do reino de Adel e como o
Rei é havido por santo ante os mouros.
O reino de Adel (segundo dizem) é reino grande e corre sôbre o cabo de
Guardafui e lá naquela parte senhoreia outro seu sujeito. Têm a êste Rei de Adel
entre os mouros por santo, porque sempre faz guerra aos cristãos e das batalhas
que faz e despojos manda (segundo dizem) à Casa de Meca de oferta e ao Cairo e
a outros reis de presentes e êles de lá lhe mandam as armas e cavalos e outras
cousas para ajuda das guerras que atrás é dito no capítulo CXIII (a), como êste
Rei foi desbaratado e seu Capitão Mafude morto. Êste reino de Adel parte com o
reino de Fategar e de Xoa que são os reinos do Preste João.
(1) XLXTX.
(") CXIV.
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CAPITULO CXXXII.- Do Reino de Adel, onde
começa e acaba.
No meio do reino de Adel mais para o sertão começa o reino de Adea que é de
mouros e são de países sujeitos ao Preste; êste reino dizem que chega a Magadaxo
e no capítulo CXIX (1) tenho dito como lá foi o Preste João em pessoa a meter
pazes e fêz em êles igrejas e mosteiros e deixou lá clérigos e frades. Êste reino de
Adea parte com o reino de Oija que é do Preste João, tôdas estas atrás são para a
parte do mar e para Levante.
CAPITULO CXXXIII. - Das senhorias de Ganze e
Gam e do reino de Gorage.
Ao meio dêste reino de Adea contra Poente começam senhorias de gentios que
não são reinos e são nas cabeças dos reinos e senhorios do Preste e logo das
primeiras senhorias ou capitanias a primeira se chama Ganze e é misturada de
gentios e cristãos que por ela vão entrando. E logo após esta, vem outra grande
senhoria e quási em grandeza (segundo dizem) de reino e são gentios escravos
pouco prezados; não têm rei, sòmente senhores que senhoreiam divididos. Esta se
chama Gamu, corre o mais contra Poente, e, ainda ao Sul é o reino que se chama
Gorage e os moradores dele gorages e
(1) CXX.
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dizem ter rei; no capítudo CXI (') falei dele. E com êste reino e senhorias do
Ganze e Gamu confinam os reinos de Oija e Xoa que são do Preste João.
CAPITULO CXXXIV. - Do reino de Damute e do
muito ouro que nêle há e como se apanha e dêste
para o Sul são as amazonas se as aí há.
Mais carregando sôbre Poente pelas mesmas cabeças dos reinos do Preste sôbre
Poente, principalmente sôbre o reino de Xoa, é muito grande terra e reino que se
chama Damute; os escravos dêste reino são muito estimados dos mouros e por

nenhum preço os deixam, e tôda a terra de Arábia, Pérsia, índia, Egipto e Grécia
enchem dos escravos desta terra e dizem que são lá mui bons mouros e grandes
guerreiros. Estes são gentios e entre êles neste reino há aí já muitos cristãos e digo
que os há aí porque eu os via em a côrte neste reino muitos clérigos e frades e
freiras e dizem que há lá muitos mosteiros e igrejas e o título do Rei está por Rei
de gentios. E dêste reino vem o mais ouro que há na terra do Preste que saibam
aproveitar e é muito fino.
Há neste reino (segundo dizem) muitos refrescos de muitas cousas e quando
temos Quaresma no Gorage nos vinha desta terra muito gengibre verde, muitas
uvas e pêssegos que neste tempo são nesta terra e depois no carnal (') muitos
grossos carneiros e vacas mui grandes de
(') CXII.
O tempo em que se come carne oposto à Quaresma.
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corpos e dizem que nas cabeças dêstes reinos de Damute Gorage contra o Sul é o
reino das amazonas e não segundo me parece e me contaram como nós diziamos
ou nos diz o livro do Infante D. Pedro, porque estas amazonas (se estas são) tôdas
têm marido geralmente todo o ano e sempre em todo tempo com elas e elas com
êles fazem sua vida e não têm rei e têm rainha; esta não é casada nem tem marido
certo, contudo não deixa de fazer filhos e filhas e a filha é herdeira em seu reino.
Dizem serem mulheres de condição muito guerreiras e pelejam em cima de vacas
e que são grandes frècheiras e de pequenas lhes fazem secar a mama esquerda por
causa de não estorvar o tiro da frecha.
Dizem mais haver neste reino das amazonas muito infindo ouro e que desta terra
vem o ouro para o reino de Damute e assim vai para muitas partes.
Os maridos destas mulheres dizem não serem guerreiros que elas os escusam. E
no reino Damute dizem nascer um grande rio e contrário ao Nilo, porque cada um
vai para sua parte: Nilo para Egipto, dêste outro ninguém da terra sabe para onde
vai, sómente presumem que vai para Manicongo, e, mais dizem que neste reino de
Damute acham muito ouro, eu o digo como o ouvi. Dizem que como vem inverno
esperam chuvas e trovoadas e sem necessidade cavam e lavram a terra para estar
fôfa e as águas lavam a terra e deixavam em cima o ouro limpo e que o demais
dêste ouro acham de noite pelo luar porque o vêem luzir. E no lugar de
Aquaxumo que é no Tigrai eu o vi buscar muitas vezes desta maneira suso dita e
dizem que o achavam mas não de noite.
£ste Damute confina com Xoa que é do Preste João.
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CAPITULO CXXXV. -Das senhorias dos cafates
que dizem que foram judeus e de como são guerroros.
Carregando mais sôbre Poente e quási Poente através dêste Damute, são outras
senhorias que se chamam os cafates, gente não muito preta e grandes de corpos.
Dizem que foram da casta dos judeus mas êles não têm livros nem esnogas (1);
são homens muito subtis mais que nenhuma gente que haja nesta terra, são gentios
e grandes guerreiros e têm sempre guerra com o Preste. Confinam com parte de

Xoa e Gojame que são reinos do Preste; digo isto que eu nunca cheguei lá e
chegaram os nossos sendo lá o gram Betudete e depois o Preste em pessoa.
Diziam que lhe davam estes cafates bem que fazer, principalmente de noite que os
vinham matar e roubar e de dia se acolhiam às serras e matas e as serras (segundo
dizem) são mais funduras que alturas.
CAPTULO CXXXVI. Do reino de Gojame que foi
da Raínha Helena onde nasce o rio Nilo (2) e do
muito ouro que nêle há.
Ora deixando Sul e tomando Poente, fica outro reino que é do Preste e se chama
Gojame que foi gram parte dele da Rainha Helena, e dizem que neste reino nasce
ou sai o rio Nilo, que nesta terra chamam Gion e dizem
() Sinagogas.
(2) O Nilo Azul. A origem do Nilo (nos lagos equatoriais) foi des<oherta por
Duarte Lopes na segunda metade do século xvi.
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que há nêle grandes lagos como mares, que há neles homens e mulheres marinhos
e alguns afamam isto de vista.
A Pêro de Covilhã ouvi dizer que êle fôra por mandado da Rainha Helena a dar
maneira como se fizesse um altar em uma igreja que mandara fazer em êste reino
onde a enterraram e que êste altar fizeram de madeira e o encheram todo de ouro e
assim a pedra de ara de ouro maciço, alego com quem mo disse e me parece que
diria verdade,e, quanto à pedra de ara, o Abuná me disse que a sagrara grande e
de grande pêso e preço e sempre ouvi dizer enquanto estivemos nas comarcas
dêste reino que naquela igreja havia grandes guardas, que a guardavam pelo muito
ouro que nela estava e assim dizem haver muito ouro neste reino e que é ouro
baixo e não pude saber com quem confina êste reino da outra parte, sòmente
dizerem que são desertos de montanhas e que há além delas judeus, não creio nem
eu o afirmo, digo como ouvi no geral e não a pessoas com que alegue.
CAPITULO CXXXVII. - Do reino de Bagamidri ()
que se diz ser muito grande e como em sua serra dele
acham prata.
Da cabeça dêste reino de Gojame se começa outro reino que dizem ser o maior
reino que há na terra do Preste João e se chama Bagamidri. Êste, dizem, que corre
ao longo do Nilo. E não-pode deixar de ser grande como
(1) Ou Begamedér.
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dizem porque éle começa no reino de Gojame e vai pela cabeça do reino de
Amara e do reino de Angoir e do reino de Tigrai e é de Tigremahom e do reino do
Barnagais e assim corre mais de duzentas léguas. E entre os reinos de Angoir e
Tigrai no cabo deles, há outras senhorias que se chamam os aganos e entremetem
de gentios e cristãos entre êles. Estes da outra parte não sei com que confinam,
devem confinar com êste reino Bagamidri.
Ouvi dizer a muitas pessoas que neste reino do Bagamidri havia uma serra que
tinha muita prata e que a não sabiam tirar e que quando alguma tiravam, era desta

maneira, seja, que onde viam alguma furna ou lapa, que a enchiam de lenha e
punham-lhe o fogo, como em forno de cal e que êste fogo fazia derreter a prata e
que corria em canos cousa de não crer. Preguntei isto a Pêro de Covilhã, disse-me
que o não duvidasse que era muita verdade: digo como o ouvi e sei que a prata é
bem desejada.
CAPITULO CXXXVIII. - De umas senhorias que se
chamam dos núbios que foram cristãos e do número
das igrejas que há na terra com que confinam.
Em fim do reino de Bagamidri há mouros que se chamam belonos e são
tributários ao Preste João em grande cópia de cavalos. E contra o Norte confinam
estes belonos com uma gente que se chamam núbios e estes dizem que foram
cristãos e regidos por Roma. Ouvi a um homem suriano natural de Tripoli de
Suria e se
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chama João de Suria (que andou connosco três anos na terra do Preste e veio
connosco a Portugal), que fôra nesta terra e que há nela cento e cinqüenta igrejas e
que ainda têm crucifixos e imagens de Nossa Senhora e outras imagens pintadas
pelas paredes e tudo velho e a gente da terra não são cristãos, mouros, nem judeus
e que vivem com desejos de serem cristãos. Estas igrejas tôdas estão em fortalezas
velhas antigas que há pela terra e quantas fortalezas há tantas igrejas têm. E sendo
nós na terra do Preste João vieram de aquela terra seis homens ao mesmo Preste
como embaixadores, pedindo-lhe que lhes mandasse clérigos e frades que os
ensinassem e êle os não quis mandar e diziam que lhes dissera, que êle havia o
seu Abuná da terra dos mouros, seja. do Patriarca de Alexandria que estava em
poder de mouros, como poderia êle dar clérigos e frades, pois outro lhos dava? E
assim se tornaram. Dizem que estes antigamente haviam tudo de Roma e que há
grandes tempos que lhe faleceu um bispo que de Roma tinham e pelas guerras dos
mouros não puderam haver outro e assim careceram de tôda a clerezia e de tôda
sua cristandade.
Estes confinam com Egipto e dizem haver nesta terra muito ouro e fino e jaz esta
terra defronte de Suaquém que é perto do mar Roxo e são estas senhorias de
núbios de aquem e de além Nilo e dizem que quantas são as fortalezas, tantos são
os capitãis; não têm rei, senão capitãis e êste é Suaquém que está no fim da terra
do Preste no princípio do Egipto, na fronte destas senhorias havendo entre meio
os belonos mouros. E dêste Suaquém pela costa do mar para Maçuá, dizem tudo
serem arvoredos. Estas são as confrontações que eu pude saber dos reinos e
senhorios do Preste João e deles soube de ouvida e os mais poucos de vista.
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CAPITULO CXXXIX.- Dos oficiais que Salomão
ordenou a seu filho que houve da Rainha Sabá quando o enviou para Etiópia e
como ainda se honram destes
ofícios.
Eu disse que diria o que ouvira dos oficiais que Salomão dera a seu filho quando o
enviara de Jerusalém para Etiópia a sua mãi, a Raínha Sabá e eu ouvi dizer que

hoje em dia são oficiais ou ofícios vivos em os géneros em que vieram, porque
sucessivamente vêm de pais a filhos. Dizem primeiramente que quando Salomão
enviou seu filho à Rainha Sabá, sua mãi, lhe deu oficiais para sua casa e lhe deu
as doze tríbus de cada um seu ofício assim como camareiros, porteiros, vedores,
estribeiros, trombetas, guardas-mores, cozinheiros e outros oficiais necessários à
casa de gram rei ou senhor e que aqueles ofícios são ainda naqueles géneros
descendendo deles e assim estes oficiais se honram muito de israelitas e fidalgos e
nossos parentes e cada uns são em grande número, porque os filhos do camareiro
e seus descendentes, todos o são e assim os outros oficiais todos descendem nos
ofícios de seus pais e avoengos, salvo os pagens que soiam ser os filhos dos
grandes fidalgos e senhorios e ora o não são. E como é dito, o Preste quando
manda chamar os grandes, não lhes manda dizer para quê e quando serviam de
pagens os filhos dos grandes, descobriam seus segredos e por isto os deitou fora e
servem de pagens de dentro os escravos que são filhos de reis mouros ou de
gentios que tomam nossas cavalgadas e se os vêem dispostos, mandam-nos
ensinar cá sem entrarem dentro e se saem discretos e bons, metem-nos dentro e
servem de pagens e os filhos dos grandes senhores servem de fora e assim pagens
de cabresto quando
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caminham e pagens de cozinha e não entram dentro (segundo dizem) e nós os
víamos. E todos os cónegos a que chamam debeterás, também dizem vir de
género dos que vieram de Jerusalém com o filho de Salomão, por isso são mais
honrados que tôda outra clerezia.
CAPITULO CXL. - Como o Embaixador do Preste
tomou posse da senhoria e o Preste lhe deu título de
tôda e nos partimos para o mar.
No dia que o Preste João partiu para o reino de Adea, o frade (seu embaixador) e
eu nos partimos caminho daquela senhoria que então dera o Preste, que era no
caminho onde a nossa gente ficava e fomos ter dia de Entrudo, seja, do seu
Entrudo que é dez dias primeiro que o nosso, na terra que lhe deram. E tomada a
posse assim daquela que lhe deram novamente, como da que lhe tomavam, nos
fizemos prestes para nos partir. São estas senhorias, seja, a que lhe tomavam de
oitenta vizinhos e há em ela duas igrejas e era-lhe dada por conto ou câmara para
um pequeno mosteiro que junto dela dantes tinha. E a senhoria que lhe agora
deram, é ser rás dos chavas, seja, cabeça ou capitão dos homens de armas que há
em a senhoria do Abugima e são estes chavas de oitocentos para cima.
A Quaresma meada, chegámos onde nossa gente estava, indo como os olhos
longos que aquela Páscoa viriam os portugueses por nós. E passando a Páscoa que
é a monção não vindo ninguém, ficámos tristes como dantes, e, sendo já no mês
de Julho, sabendo o Preste João que os portugueses não vieram, mandou ao dito
seu Embaixador à de Abugima sob cuja senhoria são as duas
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sobreditas e outro desta senhoria de Abugima se chama Abivea Rás e é grande
senhor, passará de dez mil vassalos e é como as outras enquanto o Preste quere.

E tanto que veio êste recado, veio-nos outro que nos fôssemos com êle e
porquanto a novidade da terra que lhe ora davam era já recolhida e nos não
poderia dar o necessário, que aí junto nos mandava dar quinhentas cargas de trigo
e cem vacas e cem carneiros e que o seu embaixador nos desse o mel para o
vinho.
Estivemos em gram dúvida de ir êste caminho ou não, porque nos afastava muito
do mar e a muito grande andar não poderíamos daquela terra ser no mar a menos
de um mês e isto a muito andar; contudo fomos com intenção de não estar lá mais
de até acabar de receber e logo fazer volta e assim o fizemos que em meio do
Javieiro que vinha nos partimos daquela terra caminho donde soiamos estar perto
do mar e sem licença, nem esperámos pelo Embaixador nem lho fizemos a saber
por nos não embaraçar senão nós a nosso cabo. E o dito Embaixador tanto que
soube a nossa partida mandou dois homens após nós rogando-nos que os
levássemos connosco e que com qualquer nova de portugueses mandássemos um
deles e com nova certa viesse o outro.
CAPITULO CXLI. - Como vieram por nós os portugueses e quem era o capitão.
Estando nós os portugueses e frangues no lugar de Baruá, esperando que viessem
por nós, tendo mandado dois homens ao mar para que nos trouxessem boa nova
dos nossos portugueses como vinham por nós, sábado, véspera de Páscoa de
Ressurreicão, primeiro dia do
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mês de Abril de 1526 anos, chegaram a nós os ditos dois homens que tínhamos
mandados ao mar e vinham como desesperados e mortos e começaram a dizer: Não há aí portugueses que venham por nós, nem os há na fndia que todos são
desbaratados e a índia perdida e diziam que esta nova sabiam pelos mouros de três
naus que chegaram à ilha de Maçuá com muitos tangeres e festas e mui ricos de
mercadorias, que com estas festas desembarcaram na dita ilha. Esta nova deram
estes mouros por serem assim seus desejos e fundaram-se de a afirmar por ser
tomada uma galé portuguesa junto de Diu, pôrto dei-Rei de Cambaia. Estes
portuguese,4 que esta novat deram vinham mortos e pasmados e nós assim o
ficámos sôbre esta nova a nós não boa.
O Embaixador D. Rodrigo disse a mim: - Padre, de manhã digamos missa muito
cedo e encomendemo-nos a Deus.
Eu lhe respondi que não estava meu coração quieto nem em tal descanso que
pudesse dizer missa, mas que nos fôssemos muito cedo à igreja maior e
ouviríamos missa com o Barnagais e assim o fizemos e em esclarecendo a manhã
que a missa da Ressurreição foi acabada, nos convidava o Barnagais que
fóssemos jantar com êle e nós escusámo-nos pela festa que era e que cada um
queria honrar sua pousada e nós fizemos isto pelo pouco prazer que tínhamos; eu
me fui com oito portgueses c genoveses que convidados tinha para o jantar e
acabando de comer eu os deixei na pousada com um meu sobrinho que sempre me
acompanhou e me fui só por uma ribeira acima até uma grande rocha que fazia
sombra à areia do rio, chorando todo o caminho e com chôro e suspiros me deitei
naquela sombra espaço mais de uma hora e deixando o chôro tornei em mim e
comigo falando disse:

- Ora isto de Deus vem e se há por servido de mim
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nesta terra, o Senhor seja louvado para sempre pois que assim é, eu sei esta terra
melhor que nenhum natural dela, porque ando a caçar e sei as montanhas e as
águas delas e a terra que é boa para aproveitar e que dará tudo o que lhe plantarem
e semearem, tenho bons escravos e catorze vacas e tenho carneiros que trocarei
por ovelhas; ir-me-ei junto dalguma água e mandarei fazer grande e forte tapume
de mato por guarda das feras alimárias e armarei minha tenda em que me acolha
com meus moços e logo ordenarei uma ermida dentro e cada dia direi missa e me
encomendarei a Deus, pois o Senhor se há por servido de mim aqui. Mandarei
roçar matos em que faça hortas e semearei pão de tôda sorte e por minhas
novidades e caças manterei a mim e a meus moços e criados. Com isto fiquei tão
consolado, como que me viera boa nova e me alevantei e fiz volta, ribeira abaixo,
para minha casa, onde achei .o Embaixador D. Rodrigo e os portugueses e
genoveses e tôda a companhia nossa jogando e folgando. Tanto que a êles
cheguei, D. Rodrigo me disse: - Padre, que faremos? meu conselho é escrever à
côrte a nossos amigos que digam ao Preste João que nos mande tornar em côrte.
Eu lhe respondi: - Não façais e nunca eu dela venha se eu lá vou.
E dizendo-me êle: - Se o Preste mandar que vamos, que faremos? Respondi-lhe: Se mandar Sua Alteza que vão os portugueses e não disser venha o Padre
Francisco como sempre diz, eu não irei e se me nomear irei ainda que me pese.
E preguntando-me não indo que faria, eu lhe dei conta como me fôra depois de
jantar à ribeira acima até a dita sombra e me deitara e do pensamento que houvera
e determinação que tomara, vinha consolado. Todos os que aí estavam se
alevantaram e me abraçaram, salvo
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o dito Embaixador que nisto não consentia e disseram todos e cada um para si:Isso é cousa que vem por Deus e nós nos iremos todos convosco e levaremos
nossas mulheres e filhos e escravos; temos mui boas mulas e sabemos mui bem o
mar e as feiras da terra e deles ficarão connosco, outros iremos tratar,
enriqueceremos e faremos um lugar nosso em que criemos gados e faremos
grandes semeadas.
Ouvindo o Embaixador tudo isto, não respondeu nada e disse: -Vós Padre tendes
muita caça e bem que comer, ceemos aqui todos se mandardes e de manhã
jantemos também aqui convosco e sôbre jantar com vossa, armadilhas iremos à
caça e iremos cear a minha casa. Do que a mim muito aprove e ceámos todos esta
ceia de Páscoa e jantámos à segunda-feira. E sôbre tudo cavalgámos e nos fomos
a caçar e matámos muitas lebres e três ou quatro sisões, e fomos a cear a casa do
Embaixador. Estando todos os portugueses e as outras nações de brancos mui
firmes no acôrdo atrás por mim acordado, já noite depois de ceia, indo nós todos
por nossas pousadas e todos consigo para me levarem à minha, no caminho
chegou a nós um criado por nome Abetai, homem da terra, casado, e vinha tanto
correndo que de cansado não podia falar e começou a dizer: Senhor, Senhor, os

portugueses no mar. Eu lhe preguntei: - Abetai, quem te disse isso? Respondeu: Disse-o um homem que ora chegou do mar e está com o Barnagais.
Disse-lhe eu: - Abetai se isso é verdade de nove mulas que eu tenho, cinco minhas
e quatro de meu sobrinho, tirando a que me deu o Preste João em que tu não
podes cavalgar, eu te dou a melhor e eu não dormirei até não ver êsse homem.
E logo me despedi da companhia e me fui às portas
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dos paços do Barnagais e não me quiseram abrir e esperei à porta com o dito meu
homem até cantarem os galos que o homem saiu, ao qual eu logo disse: - És tu o
homem que viste os portugueses no mar?
Respondeu: - Eu os não vi com os meus olhos, mas ouvi com as minhas orelhas
que dia de Páscoa, em amanhecendo, tiravam bombardas em Dalaca e trago êste
recado do soltão de Arquico ao Barnagais. Deitei minhas contas, como não era lua
nova a que os mouros na vista dela fazem grandes festas, que poderiam ser estes
que tirassem, se poderiam ser rumes, mouros ou cristãos.
Esta nova dei a tôda a nossa companhia que por ela me vinham à têrça-feira pela
manhã preguntar, por saberem que eu fôra buscar aquêle homem que viera do
mar. Como atrás digo que o Embaixador do Preste mandara após nós dois homens
seus para a grande presa lhe levarem qualquer nova que dos portugueses
houvéssemos, nessa hora despachámos um para lá e era dos seus dois e outro da
terra para que andasse de noite e de dia e levassem este recado ao Embaixador
para que se fizesse prestes, estando com alguma esperança de bem que outra
contrariedade não tínhamos senão os dois homens nossos que do mar trouxeram
nova que era a índia perdida, que não podia crer vinda de portugueses, antes
diziam este tirar de bombardas ser alegria de mouros, por serem certificados do
dano da índia. Esta têrça-feira por noite estando assim não crendo nem deixando
de crer assim a boa como a má nova, nos chega uma carta de Heitor da Silveira,
Capitão-mor do mar na Índia, que vinha por nós e ficava em Maçuá. Aqui não sei
que diga quão grande era o prazer de todos senão saíamos do nosso siso, tão
grande era alegria. E tornando em nós, o Embaixador D. Rodrigo disse que nos
partíssemos e logo de manhã; alguns disseram que
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era bem, eu disse que me não parecia bem, porque até aqui éramos havidos por
cristãos e se andássemos em tamanha festa diriam que o não éramos e que
guardássemos as oitavas até segunda-feira.
E logo despachámos nesta noite um português e um homem da terra do mar com
nossa carta a Heitor da Silveira e ao Embaixador do Preste o seu homem que
ainda connosco estava e outro da terra que caminhassem de noite e de dia e lhe
levassem esta certa nova e outro tanto fizesse êle que caminhasse de dia e noite
por outro caminho mais perto ao longo do mar, via de Arquico.
CAPITULO CXLII. Como o Barnagais se fêz prestes e caminhámos com êle
caminho do mar.
Segunda-feira depois das oitavas da Páscoa, 9 dias de Abril, partimos de Baruá, o
Barnagais e nós os portugueses e os outros três homens brancos, que connosco

eram, caminho de Arquico. Levaria o Barnagais seus e dos fidalgos, que mandou
vir, mil cavalgaduras de mulas e poucos cavalos e bem seiscentos homens de pé.
Fomos dormir êste dia espaço de duas léguas de Baruá a um lugar chamado
Dinguil, assentados em umas campinas em as quais cada segunda-feira por noite e
à têrça pela manhã se ajunta a gente que vai para a feira de Arquico que vão
juntos em cáfila, porque êste caminho não se anda senão com grande ajuntamento
com mêdo dos alarves e alimárias da terra. Aqui se ajuntaram a nós bem duas mil
pessoas que iam para a dita feira e diziam ser pouca gente e deixavam de vir com
mêdo de falecimento das águas. Pela gente que com o Barnagais
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e connosco iam dêste lugar de Dinguil, nos partimos e nos íamos dormir por essas
poucas águas.
E onde puderam ser de Baruá donde partimos com o Barnagais a Arquico catorze
léguas ou quinze ao mais, pusemos tôda a semana até sábado pela manhã e nos
aposentámos junto do lugar de Arquico, não chegando às nossas naus, porque o
Barnagais nos havia de apresentar e a sua gente não era ainda junta, porque além
da gente que com êle vinha de Baruá, esperava gente e capitãis que haviam de vir
contra Suaquém que é para a parte do Egipto, os quais não chegaram a êle senão a
segunda-feira que vinha. De noite e nós aforrados íamos a ver os nossos e êles a
nós. E pelas calmas que eram grandes e incomportáveis, o Barnagais e capitãis
mandaram fazer estâncias de madeira e matos altos e assim mandaram fazer para
nós os portugueses estância para dormirmos em ela cobertas com velas por cima,
porque não havia homem que sofresse a calma da terra pela multidão da gente e
abafamento de tendas e tendilhões. Os portugueses que vinham por nós tinham
feito suas estâncias sôbre o mar onde lhes corria sempre viração, outros pousavam
em boas casas terradas que na ilha estão. Têrça-feira pela manhã, o Barnagais,
com seus capitãis e nós com êles, nos levou onde estava Heitor da Silveira e nos
foi entregar a êle com muito prazer e alegria e mandou-lhe dar cinqüenta vacas e
muitos carneiros e galinhas e pescado para as naus. A quinta-feira seguinte
chegou a nós o Embaixador do Preste João que caminhou de dia e de noite, tanto
que lhe foi dado o primeiro recado que lhe mandámos, mandou pôr mulas em
parada para que se recado certo lhe fôsse, caminhasse de dia e de noite o que fêz
tanto que lhe foi dado e nós os portugueses o fomos aguardar ao lugar de Arquico
para virmos com êle. E o Barnagais assim o veio entre372
gar. Estando nós assim esperando monção, seja, tempo para partir o qual sempre
vem a 25, 27 de Abril até 3, 4 de Maio, e, não saindo nesta monção, não vem
outra até fim de Agôsto.
Aos 21 dias de Abril chegam a nós quatro calacens, seja, quatro mensageiros do
Preste João dizendo que por Zeila houvera nova em como era entrada a armada
dos portugueses no mar Roxo e lhes parecia que vinham por nós e porque havia
tempo que éramos partidos da sua côrte e estaríamos menencórios, que logo
tornássemos a êle e nos daria muito ouro e vestidos e nos mandaria alegres e
contentes a el-Rei de Portugal seu irmão, dizendo estes calacens que de tanta

pressa foram mandados e que em cada lugar tomassem dos cavalos e mulas de
refrêsco e caminhassem noite e dia, requerendo-nos mui afincadamente que não
fizéssemos aí aí senão tornar e outro tanto requeriam a Licacanate (1),
embaixador do Preste, que tornasse connosco e nós com êle, requerendo outrosim
a Heitor da Silveira que nos mandasse porque o Preste João tomaria desprazer em
irmos menencórios. Respondeu Heitor da Silveira e nós com êle aos ditos
calacens que em nenhuma maneira podíamos tornar, nem êle esperar, nem a
monção dava lugar e que desta feita não fôssemos que nunca naus por nós viriam
e que seu Embaixador podia tornar se quisesse. Foi dito isto ao Embaixador do
Preste João, respondeu que em nenhuma maneira tornaria sem nós porque o
mandaria deitar aos leões e assim ficámos todos com muito prazer. E os calacens
descontentes por ser em balde seu trabalho.
LAUS DEO
(') Zagazabo.
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Il PARTE

IN NOMINE DOMINI AMEN
Conta-se nesta parte o caminho que se féý da terra do Preste João para Portugal
CAPITULO I.- De como partimos do pôrto e ilha
de Mauá até chegar a Ormuz.
A os 28 dias de Abril de 1526, nos partimos tôda a
armada junta, a qual era cinco velas, seja, três galeões reais e duas caravelas.
Chegámos à ilha de Camarão primeiro dia do mês de Maio e aí nos cansou o
vento, estivemos aí três dias esperando, em os quais me recordei como aí
enterrámos Duarte Galvão, embaixador que para o Preste João vinha mandado por
el-Rei Nosso Senhor. Eu estive ao seu passamento e fui ao seu enterramento e
com o licenciado Pêro Gomes Teixeira, ouvidor que a êsse tempo era, assinámos
a cova para que se em algum tempo viessem seus parentes ou amigos pudessem
dela saber para mudar a ossada a terra de cris377
tão se quisessem e eu me fui com um escravo meu onde assim o deixáramos
enterrado e o mandei desenterrar e concertando seus ossos todos organizados, não
lhe achando mais de três dentes, o meti em pequena caixa e levámos sua ossada
ao galeão São Leão em que eu ia sem nenhuma pessoa o saber, salvo um Gaspar
de Sá, feitor da dita armada o qual era da sua criação.
Tanto que nós a dita ossada tivemos no dito galeão, o vento vem-nos à pôpa e
naquela hora nos fizemos à vela, dizendo a mim êste feitor: -Certamente assim
como Duarte Galvão era bom homem e acabou seus (lias em serviço de Deus,
assim nos dá Deus por êle bom tempo. E tal tempo tivemos até io dias de Maio
que éramos avante de Adem e já no gôlfo, em que era rosto a nós o inverno da
índia e nós rosto a êle e era tão grande tormenta, que à segunda noite que em êle

entrámos com o grande escuro e tormenta nos perdemos uns dos outros sem mais
nos vermos, sem saber que caminho levavam uns nem outros. Levava êste galeão
São Leão em que eu ia um grande batel por pôpa, preso por três cabos e em êle
um grumete de nação francês que o governava. Em a quarta noite que do inverno
tínhamos passada, foi o mar tão bravo e tão alto que todos cuidámos de nos
perder, em a meia-noite pouco mais ou menos, quebraram os cabos do batel, todos
três e deu o galeão tanto e tamanhos balanços que cuidámos ser no fundo do mar.
O mestre do galeão tangeu o apito e deu Pater Noster por nau, de mão em mão,
pela alma do grumete que ia no batel e logo no dia seguinte se fêz leilão, seja,
avaliação e vendidas peças e cousas que o grumete trazia e em elas e em um
escravo seu se fizeram cento e vinte pardaus. Caminhámos com essa fortuna até
sermos dentro no estreito de Ormuz.
A 28 de Maio chegámos ao pôrto de Mascate que é
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do reino de Ormuz e que paga páreas a el-Rei de Portugal Nosso Senhor, onde
achámos uma das caravelas da nossa conserva e armada que assim contava da
fortuna que passara, e, daí a três dias chegou outra caravela parceira desta outra.
Em êste mesmo dia chegou um galeão e cada um contava suas fortunas. A dez
dias de nossa chegada a êste pôrto de Mascate viram no mar andar em voltas o
galeão São Deniz, capitaina (1) da frota, e não podia tomar o pôsto, foram a êle
duas fustas portuguesas que guardavam o estreito no pôrto de Mascate e assim
como o galeão chegaram, fizeram volta e a grande pressa tomaram mantimentos e
águas para socorrerem ao galeão e à sua gente que vinham perdidos de fome e
sêde e mais a sêde que a fome. Dormiram lá as fustas e no outro dia de madrugada
partiram todos outros batéis nossos e batéis do lugar a buscar o galeão para o
trazerem e de feito trouxeram e chegaram com êle ao pôrto sôbre a tarde. Aqui
contavam a grande necessidade e perigo em que se acharam dizendo que
descorreram com tormenta que os tomou à bôca do estreito e foram ter na enseada
de Cambaia donde não podiam sair e quis Nosso Senhor que a tormenta não
cessava por onde o mar era ou estava seguro dos imigos. Diziam mais que havia
três dias que não comiam à míngua de água; contavam da muita virtude e grande
piedade de Heitor da Silveira, Capitão-mor desta armada e diziam que êle fôra o
primeiro que deixara de beber e alguma pouca de água por sua mão e chorando de
seus olhos a andava repartindo pelos doentes. E dês que foram nesta necessidade
nunca mais dormira nem entrara na sua câmara por se não presumir que se ia
fartar de água e deixava padecer a gente e assim diziam e era
(1) Capitânia.
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verdade que o dia que houveram vista da terra e lhe socorreram, uma só gota de
água não havia no galeão, nem a provara são nem doente e que miraculosamente
houveram aquêle dia vista da terra e pôrto e nós deles. Porque já desesperavam de
suas vidas. E isto ouvi aos embaixadores D. Rodrigo de Lima, embaixador que foi
ao Preste João e Licacanate, embaixador do Preste que vai para Portugal e
geralmente o diziam todos que vinham no galeão. Saiu tôda a gente em terra por

refrescar e esforçar do trabalho do mar. Poucos dias estivemos neste pôrto de
Mascate e de aí nos partimos, nossa armada junta, Deus seja louvado, e, connosco
certas fustas das que guardam êste pôrto e estreito.
E fomos ter na cidade de Ormuz, fortaleza dei-Rei Nosso Senhor, e achámos aí
Lopo Vaz de Sampaio, capitão-mor e governador das Índias por Sua Alteza; em
chegando ao porto todos os fidalgos e capitão das naus, caravelas, galés e fustas e
tôda outra gente, assim da fortaleza como da armada e companhia do Capitão, nos
saíram a receber na praia e o Capitão-mor estava em fronte da fortaleza sôbre a
praia e dali deu o venhais embora, e, juntamente nos fomos à igreja que é dentro
da fortaleza e aí abaixou o Capitão-mor a abraçar os Embaixadores e a mim com
êles e alguns da nossa embaixada; então nos fomos cada um a sua pousada.
No dia seguinte viemos todos ouvir missa e falar ao Capitão-mor e dar-lhe uma
carta do Preste João que trazíamos para Diogo Lopes de Sequeira, capitão-mor e
governador que foi das fndias e nos levou à terra do Preste e demos a carta a Lopo
Vaz de Sampaio por suceder no dito cargo. E mais lhe demos um vestido de sêda
com cinco chagas de ouro diante e outras cinco detrás e em cada ombro uma que
fazia por tôdas doze. Era cada uma de tamanho como uma palma de mão
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que o Preste João mandava a Diogo Lopes. O Governador Lopo Vaz de Sampaio
fêz mercê a D. Rodrigo de Lima, embaixador que fôra ao Preste, de duzentos
pardaus e ao Embaixador do Preste doutros duzentos e a mim fêz mercê de cem
pardaus.
E Heitor da Silveira esteve poucos dias em Ormuz e logo se tornou com sua
armada a esperar as naus que vêm de Judá para Diu e saem na monção que nós
saíamos e invernam em Adem e com o primeiro tempo fazem caminho e nós
ficámos até ser certos do inverno ser passado.
CAPITULO II.- Do traslado da carta que o Preste
loáo mandava a Diogo Lopes e se deu a Lopo Vaz de
Sampaio.
Em nome de Deus Padre como sempre foi, ao qual não acham princípio. Em
nome do Filho um só, o qual é assim como êle sem ser visto, lume das estrêlas de
primeiro antes que fundasse os fundamentos do mar oceano. Em outro tempo foi
concebido no ventre da Virgem sem semente de varão e sem fazer bodas.
Assim era do saber do seu ofício, em nome do Paracleto Espírito da santidade,
sabedor de todos os segredos donde era primeiro nas alturas do Céu, o qual se
sustem sem esteios nem pontões e alargou a terra sem o ela ser de primeiro nem
ser sabida nem criada de Levante até Poente e de Norte a Sul, nem é êste o
primeiro nem o segundo, mas é a Trindade junto em um criador de tôdas as
cousas para sempre por um só conselho e uma só palavra para saecula
saeculorum. Amen.
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Manda esta escritura e embaixada, el-Rei da cidade grande e muito alta de
Etiópia, el-Rei Incenso da Virgem cujo nome seu é de baptismo, em hora que se
fêz rei se chamou David, cabeça de seus reinos, amado de Deus e esteio da fé,

parente da linhagem de Judá, filho de David, filho de Salomão, filho da coluna de
Sião, filho da semente de Jacob, filho da mão de Maria, filho de Nahu por carne.
Esta vá a Diogo Lopes de Sequeira Capitão-mor das índias
Ouvi de vós que sois abaixo dei-Rei e sois vencedor de tôdas as cousas que vos
são encomendadas e não haveis mêdo das fôrças dos muitos mouros, nem haveis
mêdo em cavalo às fortunas e andais armado com Fé, nem sois aquêle que é
vencido das cousas cobertas e andais armado da verdade do Evangelho e assim
vos sustendes sôbre o bordão da bandeira da cruz; graças a Deus para sempre pela
dita Fé que nos cumpriu nossa alegria por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da
vinda que para nós viestes e nos denunciastes a nossa boa embaixada de vosso
Senhor Rei D. Manuel e com vosso presente e paz, o qual salvastes com tanta
fadiga nas naus e sôbre o mar com grandes ventos e fortunas do mar como da
terra vindo para matar os mouros e pagãos de tão longos caminhos e as vossas
naus são governadas e regidas por onde vós quereis, o que é cousa de milagre e
nós nos maravilhamos andardes dois anos no mar e em guerra e com tanta fadiga,
sem descansar de dia nem de noite. Aquilo que se costuma se faz e de dia se
fazem as mercadorias de comprarem e venderem e andar caminho e a noite é para
dormirem e descansarem os homens como diz a Escritura. O dia é para os homens
fazerem seus ofícios dês pela manhã até à noite. E o filho do leão pe38 2
quenino não faz senão ranhar a terra e tomar e roga a Deus que ache que comer e
quando sai o sol torna-se a suas covas. E assim são os costumes dos homens como
das alimárias. As alimárias são dês o princípio do mundo e a vós não vos venceu
o dormir de noite. nem de dia como o sol, por amor da justa Fé, como diz São
Paulo. Quem será aquêle que nos contradiga esta palavra? Doença nem paixão,
fome nem crueza, cutelo nem espada, fadiga nem outra cousa que nos possa
apartar da Fé de Jesus Cristo em que verdadeiramente cremos na morte e na vida.
Os grandes senhores e ricos homens quando os mandam com embaixada daquilo
que era bem de dia, é uma cousa muito funda, não é nenhum que nos possa
apartar da de Jesus Cristo. E outro-sim diz o Apóstolo: - Bemaventurado é o
homem que é humilde e suporta bem e mal, e, em conclusão, por isto é merecedor
tomar coroa de vida e Deus lhe prometeu aquilo que havia na vontade, e há aí
alguns homens que querem provar e cuidam uma cousa, Deus quere outra. Deus
não escolhe o homem nas más cousas, agora cumpra Deus vossa vontade e vos dê
salvamento e vos leve a el-Rei D. Manuel Nosso Senhor e aqueles que haveis
vencido levá-los diante de vós com seus despojos, seja, dos pagãos que não são na
Fé de Jesus Cristo. E isto seja por bem e as vossas gentes de armas sejam bentas
como vós, porque são mártires por Jesus Cristo; àqueles que morrem pelo seu
nome santo, de frios e calmas, com trabalhos e fadigas e a vós e a êles, leve Deus
com saúde e paz a verdes a face de Vosso Senhor Rei D. Manuel.
Ouvi Senhor, havia ouvido o que nos haveis dito como chegareis às nossas terras,
houve grande alegria como aquêle que toma grande presa e quando me disseram
que vos tomáveis houve grande menencoria. Depois que me disseram que vinha
vosso embaixador e da vossa
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boa vontade, até hoje sou em mui grande prazer, bento seja o nome de Deus
Padre, um só Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo e vieram a
mim e ouvi vossa nomeada de longe e agora vos mantenha Deus que fizestes
amor comigo. Agora se cumprirá a vossa vontade e aquilo que tenho na vontade
me mandareis, seja, mestres de lavrar ouro e prata e de fazer espadas, e armas de
ferro e capacetes e pedreiros de fazer casas, e mestres de fazer vinhas e hortas e
todos outros mestres que são necessários e de melhores artes das que são
nomeadas e fazer chumbo para cobrir igrejas e fazer telha de barro em nossas
terras, para que não cubramos com erva as casas, e disto, temos muita necessidade
e temos muito grande menencoria de os não ter.
Tenho feito uma mui grande igreja que se chama a Trindade em que sepultei meu
pai, cuja alma Deus tem, e, as suas paredes vos dirão vossos embaixadores como
são boas e queria cobri-Ia muito depressa porque é coberta de erva; por amor de
Deus vos digo isto que me mandeis o conto dêstes mestres que são dez de cada
uma arte. Por amor disto não vos minguarão os mestres nem vos crescerão.
Enquanto êles quiserem estar, estarão e se quiserem tornar eu lhes pagarei seus
trabalhos e os deixarei ir em boa hora, e, agora, ouvi outra palavra. Lá vos mando
aqueles homens frangues que cá eram e andavam como mouros no campo do
Cairo, eu os fiz cristãos aqueles mostrarão o caminho de Zeila e Adem e de Meca
e de Maçuá que êles o sabem bem; por amor disto alegre-se vosso coração e eu
me alegro com aquilo que é na vossa vontade e escrevo a vós por amor da
embaixada que me mandastes que diz que quereis fazer igrejas e castelo na ilha de
Maçuá e me pedis licença para os fazer, eu vos dou licença para fazerdes igreja e
castelo em Maçuá e em Dalaca e pôrdes clérigos nas igre384
jas e homens fortes para guardarem os castelos do mêdo dos mouros sujos filhos
de Mafamede; fazei isto prestes antes que vos vades para índia e não vos deis
vagar nem vades para índia até que façais igreja e castelo e por tudo isto vos
louvaremos, eu e el-Rei D. Manuel Vosso Senhor, porque quis Deus que hajamos
ambos amor.
E fazei praça onde vendam e comprem mercadorias e não deixeis vender aí os
mouros, senão os cristãos. E se vós quiserdes que aí comprem e vendam mouros
seja como vós quiserdes e por vossa licença.
E depois que vós isto fizerdes em Maçuá, vinde a Zeila e fazei aí igreja e castelo
assim como vos disse primeiro. Aquêle lugar de Zeila é pôrto de grandes
mantimentos para Adem e para tôdas as partes de Arábia e outras terras muitas e
reinos e aqueles reinos e terras não têm outra graça senão o que lhes vem de Zeila.
Aquesto (1) que vos mando que façais, sendo feito, tendo o reino de Adem na
mão e tôda Arábia e outros muitos reinos e terras sem guerra nem mortes de
gentes, porque lhe tirais todos os mantimentos e serão esfaimados. E quando
quiserdes fazer guerra aos mouros, mandai-mo dizer e o que quereis e haveis
mister e assim vos mandarei gente de cavalo e frècheiros e eu serei convosco e
desfaremos os mouros e pagãos justamente pela Fé, eu e vós, e, quando vós
quiserdes ir para Índia, deixai D. Rodrigo de Lima, de vossa mão, por capitão de

Maçuá e os vossos embaixadores não deixem de ir e vir quando aí houver alguma
suspeita. Estes que agora vão são os primeiros que cá vieram, embaixadores da
vossa embaixada grandes e bons e se querem muito bem uns com os outros e com
tôdas suas tachas e fazei-lhes muito bem por amor de suas bondades, quanto mais
a D. Rodrigo
(1) Isto.
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de Lima que é muito bom tirando suas tachas, que não fala muito com os beiços e
é muito em singular por se fazer bem melhor que todos e é servidor em que se
fiam, fazem-lhe bem e é servo de bênção. E ao Padre Francisco dai duas tantas
graças, porque êle é homem santo e de boa consciência e honesto, por amor de
Deus, sei eu a sua condição e lhe dei de sua senhoria cruz e báculo na sua mão,
isto é sinal de sua senhoria e é abade de nossa terra e vós acrescentai-o e fazei-o
senhor de Maçuá e Zeila e de tôdas as ilhas do mar Roxo e dos cabos das nossas
terras porque êle é abastante e merecedor de semelhante ofício, e, assim a João
Escolar, escrivão, a sua vontade e palavra lhe cumpri porque êle é sempre a
serviço del-Rei e fazei-lhe como lhe seja por melhor,. porque é homem de muito
boa condição e êle trabalhou muito na escritura desta e em cousas que são de
receber; e, aos outros da embaixada fazei-lhes bem do pequeno até o grande,
segundo o que é cada um e dai-lhes galardão. Nosso Senhor vos dê a sua paz a
serviço de virtude e vos faça bem e a todos os que convosco são. Fazei-lhes bem e
Deus alumie a vós e a êles em sua graça. A nossos irmãos Deus ajude aqueles que
se querem bem e por todos aque. les que se esforçam nêle e Deus é com êles e
seja convosco e vos socorra para todos e a todos e os vossos pés sejam juntos pelo
caminho e vos guarde de maus olhos e vos guarde das ondas do mar vossas naus e
das fortunas e vos dê vida em todos os tempos sem doença nenhuma, vos guarde
em tôdas as horas de dia e de noite no inverno e no verão in saecula saeculorum.
Amen.
A minha bênção vos mando não por esta escritura, só porque assim o costumo de
a mandar e escuso-me disto e me lembro de vós e de tôdas as casas dos cristãos e
igrejas que se fizeram dos nossos antecessores, esta nossa oração que fazemos diz
assim: Pediremos aquilo que
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queremos ao Senhor Deus Padre e a Jesus Cristo seu Filho por aqueles que vêm
em romaria, nossos irmãos e os que ainda vierem nesta romaria por mar e por rios
e lagos ou caminhos esquivos por onde quer que seja, a Ti são todos, Deus os
chegue e leve a salvamento com o mar chão, a todos sustenha o Senhor Deus,
assim o dizem os diáconos fazendo oração pelos clérigos e em outra parte o dizem
os clérigos, Deus seja convosco porque êle é com todos e pedimos o que há por
bem e lhe demandamos, em os perigos são irmãos e o são agora e vêm em
romaria um caminho direito com êles do caminho que êles desejam e asinha
achamos aquilo que cobiçamos, que nos dai Vós Senhor. Diz o diácono e diz todo
o povo: Senhor Deus amerceia-te de nós. E assim diz o terceiro clérigo: Deus os
leve a salvamento pelo mar chão e os leve a seus parentes com prazer e paz que

desejam e vejam prazer pelo seu filho Jesus Cristo. Com vós outros seja Êle e vós
outros sejais com Êle e com o Espírito Santo que é glória eterna, agora e sempre
in saecula saeculorurn. Amen.
Assim como diz: Faze oração por tôdas as igrejas e horas do ofício com incenso,
não por vós só, mas por nós todos que seja le connosco como em romaria e não
vem esta romaria a nós mas sôbre o mar dentro na nossa terra como na vossa, por
amor disto vós fazei oração por êste ofício para que sejais salvos; sejais contra dos
homens maus, não entrem em vós más imaginações e quando vierdes para
desfazer os mouros e pagãos aqueles que não crêem na Fé do Nosso Senhor Jesus
Cristo, eu mandarei ajuda para fazer a guerra e muita gente e mantimentos e ouro,
não tão sòmente a Maçuá, mas a Zeila e Adel e a tôdas as terras dos infiéis,
desfazendo os filhos de Mafamede sujos e hereges. E com a ajuda da Rainha
Santa Maria, Nossa Senhora, desfazei aqueles e nós os
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desfaremos, vós vireis por mar e nós iremos por terra com conselho juntamente
por fôrça da Santíssima Trindade.
CAPITULO III. - Do caminho que fizemos de Ormuz
para a india até Cochim.
Partimos de Ormuz com o Capitão-mor, governador Lopo Vaz de Sampaio na sua
armada, porque Heitor da Silveira com seus galeões e armada eram já partidos a
guardar as naus de Meca que invernaram em Adem, como dito é, e saindo fora do
estreito de Ormuz, já achámos o bravo inverno da índia que se podia navegar sem
tormenta e nos fomos à fortaleza de Chaul que é del-Rei Nosso Senhor, terra mui
forte e viçosa de muito trigo que vem de Cambaia, muitas carnes da terra, seja,
vacas, carneiros, galinhas, pescados, infindos sáveis e muito bons e os demais
morrem nos canais (onde se acostou a nau com D. Lourenço de Almeida, grande
cavaleiro, filho do vice-Rei D. Francisco de Almeida), muitos figos da índia,
grandes hortas e gentilezas, tudo feito pelos portugueses. Não se tardaram muitos
dias que Heitor da Silveira que era aguardar as naus de Meca com sua armada,
veio e trouxe três naus de presa mui grandes e ricas de muito ouro, porque ainda
não traziam mercadorias e vinham por elas à índia. Todos os mouros que em elas
tomaram (que eram a fortaleza cheia), os que eram mancebos e valentes para as
galés, todos se tomaram para el-Rei Nosso Senhor para as galés suas e os
tomaram em preço de dez cruzados cada um que assim é sua ordenança. E os
outros velhos ou que não eram tais
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por outros dez cruzados, os davam a quem os queria para resgate ou para se servir
deles. Entre estes tomados de presa vinham muitos judeus, entre os quais vinha
um judeu velho que fizera honra e gasalhado em sua casa a portugueses que se
perderam no reino de Fartaque e iam como desesperados por terra demandando
via de Ormuz, foram por Deus levados a casa dêste judeu. O judeu os recolheu e
lhes deu de comer e beber e panos para cobrirem e alguma despesa para o
caminho. Quis Nosso Senhor que 'o bemfazer não se passasse sem galardão, um
dos homens a que êste judeu fêz este bem acertou de estar aqui e o conhecer em

um tronco que jazia com outros e era homem assaz pobre natural da terra de
Viseu, obrou em êle misericórdia e virtude e lembrando-se do bem que recebera
do judeu, se foi ao Capitão-mor dizendo-lhe que o judeu, que havia dito a sua
senhoria que a êle e a outros portugueses no reino de Fartaque lhes havia feito
muito bem e lhes dera as vidas, era ora aqui cativo com os mouros que Heitor da
Silveira tomara de presa e que era mui velho que não era para galés, nem êle tinha
dinheiro para o comprar, que pedia a sua senhoria dar-lho sôbre seu sôldo nos dez
cruzados como davam os outros. O Capitão-mor mandou vir o judeu e lhe disse
que olhasse se conhecia alguns homens daqueles que aí estavam. E olhando a
todos assinou aquêle que estivera em sua casa e que fizera bem a êle e a outros.
Logo o Capitão-mor fêz mercê dêste judeu àquele pobre homem pelo bem que lhe
fizera a êle e aos mouros que com êle iam em aquêle caminho e fortuna, em que a
sua casa foram ter. Éste homem tomou o judeu pela mão e andou com êle pelos
portugueses contando o benefício que dele recebera e assim outros portugueses
que não eram presentes e lhe ajuntou de esmolas cinqüenta pardaus. E todos
cristãos, mouros e
389
judeus diziam públicamente que outro bem não era agradecido e não havia
galardão outro, senão o que era feito aos portugueses e assim lhes fariam bem
quando em suas terras os topassem. Daqui nos partimos e chegámos à cidade de
Goa, sábado, 25 dias de Novembro, véspera de Santa Catarina. E porque em dia
de Santa Catarina foi esta cidade tomada aos mouros e gentios, fizeram no
domingo, que era dia de Santa Catarina, mui grande e solene procissão com todos
jogos e festas que em Portugal se costumam fazer em dia de Corpus Christi. O
Embaixador do Preste João e certos frades que com êle vinham da sua terra
diziam que aqui acabaram de crer e saber que éramos cristãos que tão solene
procissão se fazia entre nós.
Não estivemos nesta cidade mais de três dias, nesta cidade de Goa deixou o
Embaixador do Preste João quatro escravos, seja, dois que lhe ensinassem a
pintores e outros dois a trombetas e o Capitão-mor lhes mandou dar seu
mantimento e mandou que os ensinassem. Partimos caminho ,de Cananor e aí
estivemos seis dias; também folgaram o Embaixador e frades de ver a capela de
Jacob que aí mandou fazer Mateus e a honrada campa que jaz sôbre sua sepultura;
desta fortaleza e lugar de Cananor nos partimos por êsse mar via de Cochim;
chegando a êle achámos ai António Galvão, filho de Duarte Galvão, embaixador,
que ia para o Preste João e se finou em Camarão, cuja ossada comigo trago e fiz
saber ao dito seu filho como o trazia comigo e folgou muito e me rogou que a não
tirasse a terra porque queria ir por êle com procissão como o fêz com todos os
clérigos e frades da cidade e confrarias com tôda sua cera e lhe mandou fazer
honrado saimento no mosteiro de Santo António, ofertado com sacos de trigo e
barris de vinho.
E porque os mareantes duvidavam levar corpos mor390

tos nas naus, fizeram uma pequena cova à parte do Evangelho junto do altar-mor
que parecesse ter ali metida a caixa em que vinha a ossada. E saída a gente
entupiram a cova e ficou a caixa fora. E porque António Galvão era capitão de
uma nau que havia de ir a Portugal, mandou levar a caixa na nau com a ossada de
seu pai e todo o tempo que estivemos em Cochim se gastou em carregar três naus
e fazer prestes a gente que havia de ir. E cada uma assim como tomava sua carga
de pimenta e cravo se partia via de Cananor, que são de Cochim trinta léguas, a
tomar gengibre e mantimentos de biscoutos e pescados e também vinho de palmas
e pólvora e nos ajuntámos tôdas três naus na dita fortaleza de Cananor na entrada
do mês de Janeiro e logo se partiu uma das três naus.
CAPITULO IV. - Do caminho que fizemos de Cananor até Lisboa e do que nos
aconteceu no caminho.
A nau que primeiro chegou a Cananor das que em Cochim carregaram, de que era
capitão Tristão Vaz da Veiga, em a qual nau iam os embaixadores D. Rodrigo de
Lima e Licacanate, embaixador do Preste, tomou primeiro o que lhe era
necessário na dita fortaleza, seja, gengibre, biscouto, arraca ('), pescado e se partiu
aos 4 do dito mês de Janeiro do ano de 1527, via de Portugal e a nau de que era
capitão António Galvão, em que eu ia por sua amizade por virmos a pôrto após a
primeira que já era partida nos aviaram logo primeiro e nos par(') Bebida alcoólica.
timos aos 18 dias de Janeiro sobredito, via de Portugal, e, segundo nos disseram, a
nau que ficava no pôrto de Cananor, tomando o que havia de tomar, partiu depois
nós quinze dias que eram vinte e nove dias depois da partida da primeira nau que
antes de nós saiu do pôrto e indo cada uma nau sua rota abatida como Deus
ajudasse, sem primeiro fazerem fala de aguardarem umas pelas outras; aos 2 dias
de Abril, um dia pela manhã, o gageiro da nossa nau que dormia à gávea,
começou a dizer: -Uma nau vai adiante de nós espaço de duas léguas. Todos os
que ainda dormiam se alevantaram, e, com os que erguidos eram, nos pusemos
por êsses castelos olhar de grande espanto que nau seria, porque éramos muito
empegados no meio do mar.
Sendo dia já claro conheceram ser portuguesa e cada uma das da India. Estando
nisto, o gageiro afirmou ver uma nau por nossa pôpa. A nau que ia diante,
fiavendo de nós conhecimento, como nós dela, foi-nos esperando até chegarmos a
ela e salvarmos a ela a nós e já então era bem vista a nau que vinha atrás e
acordaram ambas as naus de a esperarem e quási noite chegou a nós. Foi grande
prazer na gente de tôdas três naus preguntando uns aos outros como vinham e
preguntavam às dianteiras se lhes acontecera alguma cousa ou como não andaram
mais. Diziam ou dizíamos que andáramos quanto podíamos sem nada no caminho
nos acontecer e todos de saúde, Deus seja louvado, e, aqui afirmaram a
companhia e fomos juntos três dias. E porque a nau que se chama Santa Maria do
Espinheiro de que era capitão António Galvão, em que eu ia, pendia muito e não
andava tanto à vela como as outras, um dia cedo pela manhã, uma das naus ia
muito longe e a outra esperava por nós para haver nossa fala. E chegando nós a
ela e salvando-a, disse que a outra que ia diante e ela nos de392

mandavam perdão, que nos não podiam esperar porque viam a nossa nau pender
tanto que lhes parecia que não podia ir a Portugal. Ficámos bem desconsolados e
êles foram-se embora e fazíamos nosso caminho à ilha de Santa Helena para fazer
aí aguada.
As duas naus que nos deixaram tomaram a dita ilha e nós em dia de Páscoa da
Ressurreição que era 2 1 de Abril de 1527 anos, de noite, amanhecendo na
segunda-feira descorremos a dita ilha e porque a horas de meia-noite, pouco mais
ou menos veio um chuveiro, alguns diziam que então descorrêramos a ilha
dizendo que o chuveiro viera de sôbre a terra e outros diziam que ainda era
avante. E nesta dúvida fomos certos dias até verem sinais que éramos avante dela
e íamos muito falecidos de água e já não cozíamos cousa nenhuma à míngua de
água. Aqui nos socorreu Nosso Senhor com sua misericórdia, dando-nos três dias
e três noites trovoadas em que se tomou muita e boa água. Para a nau se tomaram
trinta pipas de água e para mim tomaram três e assim tomava cada um no que
tinha, a que mister havia e ficámos com águas avondo (1) e daí avante fizemos
nossos ordenados comeres.
E sendo perto da ilha Terceira houvemos vista de uma nau e houvemos grande
mêdo cuidando ser francesa, esta nau descaía da ilha para o mar e nos acolhiamos
à terra quanto podíamos e desta houveram da nossa gávea vista de uma almadia
que andavam homens perdidos e tiraram da nossa nau outra almadia que da fndia
trazíamos e foram a ela certos marinheiros e grumetes e tomaram a dita almadia e
nove pessoas que em ela eram, seja, cinco homens brancos e quatro escravos que
andavam quási mortos, porque se virara a almadia
(1) Em abundância.
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com êles porque é longa e estreita e tôda de um pau e meteram estes homens
todos deitados uns sôbre os outros com não bulirem e se alagarem todos. E
chegando à nossa nau, mais pareciam mortos que vivos. Logo os despiram e os
remudaram de vestidos enxutos, deles em camas e deles em fogo e alguns falaram
de aí a três horas, outros a quatro e outros a outro dia.
Pela manhã, em amanhecendo no outro dia, tomámos o pôrto da ilha Terceira
onde achámos caravelas que esperavam por naus, também amedrontadas das naus
que apareciam no mar, pensando serem francesas porque descorriam as ilhas e
estavam para irem a elas. E nisto os homens que assim tomaram já estavam algum
tanto em seu acôrdo e conhecidos disseram que aquelas eram as naus portuguesas
que vinham da india, que se apartaram de nossa conserva e que os mandaram a
almadia a comprar galinhas a uma ilha onde as havia baratas e se virara a almadia
com êles e não sabiam que foram das naus. E depois de nós surtos no pôrto a
cinco dias, chegaram as ditas duas naus ao pôrto e diziam como descorreram
tanto, que não podiam arribar e se não fôra pela dei-Rei Nosso Senhor e mêdo de
franceses foram via de Portugal e dando muitas graças a Deus por lhe salvar os
seus homens e escravos e assim por nossa vinda, jurando que por perdidos nos
deixavam pelo muito pender da nossa nau, pedindo pelo amor de Deus que lhe
perdoássemos, dizendo mais que sábado véspera de Páscoa tomaram a ilha de

Santa Helena e nós a êles que noite de Páscoa, amanhecendo para segunda-feira a
descorremos com um chuveiro. E êles assim disseram que chovera lá aquela noite.
Estivemos nesta Terceira ilha dezóito dias esperando por uma caravela que era na
Mina e naus das ilhas de São Tomé e do Cabo Verde e Brasil que tal era o
regimento. Tinham as caravelas
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que nos esperavam para ir a frota junta e segura de franceses e sendo esta ilha mãi
do trigo estava muito caro e isto fazia o chover cada dia e não dar lugar a segar
nem menos a debulhar aqueles que segados eram. Tanto que a esta ilha chegámos
logo mandaram uma caravela com recado e nova de nossa vinda a el-Rei Nosso
Senhor.
Juntas as velas por que esperávamos, logo nos partimos via de Lisboa e uma
manhã que houveram vista de Portugal e não éramos muito longe de terra, ainda
andámos três dias sem poder tomar pôrto e com mêdo do descorrer e irmos ter em
Galiza. Quis Nosso Senhor que a 24 dias de Julho, que era véspera de São Tiago,
entrámos pela barra de Lisboa e antes de a ela chegarmos, de Cascais saiu a nós
uma caravela com recado del-Rei Nosso Senhor, dizendo que mandava Sua
Alteza que os que vínhamos na embaixada do Preste João não saíssemos em
Lisboa por estar impedida de peste. E na dita caravela, vinha um criado del-Rei
que nos havia de dar embarcação até Santarém e fazer despesa até Coimbra onde
Sua Alteza estava. Neste dia entrámos e surgimos defronte da cidade de Lisboa
que nos deu assás prazer.
CAPITULO V. - Do caminho que fizemos de LisAbp
para Coimbra e como estivemos em Sernache.
Tanto que surgimos na ribeira de Lisboa defronte do baluarte dos paços del-Rei
Nosso Senhor, neste dia de véspera de São Tiago logo o criado del-Rei fêz vir
barcas a bordo que tomassem a nós todos os da embai395
xada e nos levassem a Santarém e assim barcas que levassem nossa fazenda a
bom recado à Casa da India e porque eu e um sobrinho meu tínhamos aí um seu
irmão, outro-sim meu sobrinho, que era procurador do mosteiro de Santos-oNovo, que estava fora, na freguesia de Santa Maria dos Olivais e sabendo de
nossa vinda veio a bordo e lhe encomendámos que nos guardasse algum fato que
não havia de ir à Casa da índia, seja, roupa de cama, assim a em que dormíamos
no mar como roupa limpa e nova e roupa de vestir de sêda e muitas camisas
novas, toalhas de mesa, toucas de toucar e tôda outra fraca e miúda e recolheu
tudo no circuito do mosteiro de Santos de que êle era procurador para no outro dia
vir com carros e levar tôda a sua casa. E nós fomos nosso caminho nas barcas que
nos eram ordenadas. Na noite logo seguinte que o dito fato aí ficou, todo o bom e
escolhido levaram e o velho e usado deixaram, ainda nisto receberíamos eu e meu
sobrinho mais de cinqüenta cruzados de perda. Não soubemos disto senão de aí a
muitos dias que em Coimbra me disseram que se publicava carta de excomunhão
por minha fazenda. Fomos desta feita nas barcas a Santarém e aí nos fêz aposentar

o criado dei-Rei muito bem e ao Embaixador do Preste e a mim nos aposentou em
Alfanze e D. Rodrigo se aposentou em Marvila nas casas que foram de seu pai.
Estivemos nesta vila seis dias em que nos vestimos a modo de Portugal e
comprámos mulas e o que mister havíamos, porque vinhamos desbaratados do
mar. Partimos um dia de Santarém em dando dez horas em a maior calma que eu
nunca vi e por pousarmos apartados, assim partimos espalhados e o criado del-Rei
e eu íamos juntos e o Embaixador do Preste João e escrivão da embaixada e
frades e seus criados em parte sôbre si e D. Rodrigo de Lima com seus criados e
escravos em outra
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parte. E D. Rodrigo levava consigo dois mouros pilotos que foram tomados nas
naus que Heitor da Silveira tomou, como atrás dito é no capitulo III, os quais
mandavam a el-Rei Nosso Senhor. E vestiu-os de pelotes, corpinhos, jaquetas,
camisas, calças, sapatos, barretes, para assim os apresentar a el-Rei.
O Embaixador do Preste João com sua companhia foram na azinhaga meios
mortos de calma. O criado deiRei levava a mim por fora do lugar e fomos ter à
ponte de Almonda onde eu de calma cuidava minha morte.
Quis Nosso Senhor que achei uma pousada com muita água e fria e muito bom
hóspede que quando me assim viu, começou de me esforçar e dar-me pepinos e
vinho frio com que me esfriou e tirou a calma. Estando nisto chegou D. Rodrigo
correndo em um cavalo bradando e -dizendo: - Pelo amor de Deus acorram-me
com bêstas que os mouros pilotos dei-Rei e os meus escravos ficam quási mortos
com a calma. Estavam aí almocreves que logo foram correndo com quatro bêstas
e D. Rodrigo com êles e trouxeram os ditos mouros e escravos e vinham de tal
maneira que um dos ditos mouros não tornou mais em seu acôrdo, não lhe valeu
untá-lo com agraço (') e outros muitos remédios que lhe fizeram, morreu à meianoite e do outro mouro piloto nunca mais saíram febres até que morreu. Dizíamos
a isto que abafaram com os vestidos que não haviam em costume e nós que em
costume os tínhamos, passámos assás de fortuna.
E logo sôbre isto se tirou inquisição pela suspeita que aí havia se entráramos em
Lisboa e todos fomos a juramento, indo diante o criado del-Rei que nos levava ou
mandava levar. Demos nosso testemunho que íamos de saúde muito sãos e de
terra muito sã e não en
(') Uvas verdes.
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tráramos em Lisboa nem em outra impiedosa terra, mas que nos parecia que estes
mouros pôsto que fôssem de terras quentes e de grandes calmas não tinham em
costume andar vestidos, nem trazerem mais que um pano arredor de si da cinta
para baixo, e, para cima, carne ao sol e assim nos parecia abafarem com os
vestidos. E depois por dias soubemos como aquêle dia fôra pestífero e morreram
em êle muitas pessoas de calma assim como uma mulher moradora no mosteiro
de Celas nos Olivais de Coimbra, vindo do campo do Botão com outras mulheres
de correger seus linhos, se finou de calma na entrada dos Olivais onde se chama a
Fontoura. E um frade da Conceição de Aveiro que era natural de Coimbra, indo

com outro frade, como é seu bom costume, de Botão que são duas léguas de
Coimbra para Penacova que são quatro léguas da mesma cidade se finou junto de
um lugar que se chama Gavinhos, de calma, sendo mancebo que não passaria de
vinte e quatro anos.
A noite que êste primeiro mouro morreu ainda fomos à Golegã, era de aí uma
légua e de aí avante com mêdo das calmas, e pelo outro mouro que levávamos
doente andávamos muito pouco. Da Golegã fomos dormir a Tomar e de aí a
Alvaiazere e dai Ancião e daqui se nos partiu o criado dei-Rei e se foi a Coimbra
e nós fizemos nosso caminho e chegando a Sernache achámos aí recado del-Rei
que aposentássemos e estivéssemos aí até Sua Alteza mandar e a nosso parecer
era pelo que seu criado dissera do mouro que nos morrera e por se tirar suspeita e
dúvida de sua morte estivemos aí vinte e oito dias. Os quais cumpridos, mandou
el-Rei Nosso Senhor chamar a D. Rodrigo e a mim e lhe fomos beijar a mão e dar
conta daquelas cousas que nos preguntou e mandou que dêsse dia a dois dias nos
fizéssemos prestes para irmos todos à cidade.
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CAPITULO VI. - Como partimos de Sernache via de
Coimbra e recebimento que se fêz e da embaixada como se deu e do gasalhado
que el-Rei Nosso Senhor
mostrou.
Sendo já trinta dias que estávamos em Sernache bem providos do que havíamos
mister, por mandado del-Rei Nosso Senhor por seu criado que nos acompanhava,
um dia bem cedo pela manhã, chegou a nós Diogo Lopes de Sequeira, Almotacémor de Sua Alteza e que a terra do Preste João nos levara sendo Capitão-nior e
esta embaixada havia por cousa sua e de sua mão feita e veio abraçar o
Embaixador e do Preste João e a nós todos cada um per si, dizendo que el-Rei o
mandava ali vir e que rijamente comêssemos e nos partíssemos e fôssemos com
êle pelo caminho do campo porque tôda a côrte nos vinha a receber. Diogo Lopes
de Sequeira tinha aí mandado fazer de jantar sem nós disso sabermos.
Jantámos com êle todos e bem cedo, salvo o Embaixador do Preste que disse que
estava mal sentido. Em fim de jantar nos fizemos prestes e partimos. Em
chegando ao lugar de Antanhol (que é uma légua da cidade) já ai achámos muita
gente da côrte que nos vinham buscar ou receber e de aí até São Martinho que é
meia légua da cidade, achámos os caminhos cheios de todos os bispos e condes e
senhores que na côrte eram. E nos levaram pela banda da Rapoula e entrámos por
uma rua que se chama Figueira Velha e daí pela porta do mosteiro de Santa Cruz.
E por outa'a rua que se chama a Rua de Coruche e pela Calçada, passando a porta
de Almedina pela Rua das Fangas, a Rua de São Cristóvão e pela sé igreja
catedral casa de Nossa Senhora até chegarmos aos paços de Sua Alteza.
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O Marquês de Vila Real levava pela mão ao Embaixador do Preste João, até
beijar a mão a el-Rei e à Rainha Nossos Senhores e o Cardial e Infantes e nós
todos assim lhas beijámos. El-Rei preguntou ao Embaixador como ficava o Preste
João seu senhor, e, se de saúde, e assim a Rainha, sua mulher e filhos. Respondeu

o Embaixador que todos ficavam de saúde e muito desejosos de saber e ouvir boas
novas de Sua Alteza e da Senhora Rainha e seus irmãos.
Disse el-Rei Nosso Senhor que com esta visitação e embaixada recebia mui
grande prazer e esperava que por ela se fizesse grande serviço ao Senhor Deus e a
êles como irmãos muita honra. Preguntou mais Sua Alteza ao Embaixador, como
lhe fôra no mar e na terra e se fôra bem provido e agasalhado depois que fôra em
seus senhorios e fortalezas e naus e assim depois que fôra em seus reinos.
Respondeu o Embaixador que a bênção de Sua Alteza era tão grande, que a quem
êle abrangia estava na graça de Deus. Disse-lhe el-Rei que viria cansado e que se
fôsse embora à pousada e nós todos de companhia com êle e descansássemos e
Sua Alteza nos mandaria chamar para que inteiramente lhe déssemos nova do
Preste João. Logo nos fomos e cavalgámos e ainda muitos dos bispos e fidalgos e
senhores, os demais tornaram acompanhar-nos, seja, ao Embaixador do Preste
João e a nós todos como vínhamos até o mosteiro de São Domingos onde lhe
deram sua pousada. E de aí a dois dias, os Bispos e Deão da capela e alguns
capelãis vieram em busca do Embaixador do Preste João e de nós que com êle
viéramos e todos nos fomos ao paço e o Embaixador do Preste João apresentou a
el-Rei Nosso Senhor uma coroa de ouro e prata, seja, em quatro peças, em
quadras, duas de ouro e duas de prata, por banda alta de dois palmos e não mui
rica que lhe o Preste man400
dava e duas cartas feitas em cadernos e em pergaminho, escritas cada uma em três
línguas, seja, abexim e arábia e portuguesa e de cada uma língua duas, porque
assim vinham em dois saquinhos de brocado. E as que vinham em um dos
saquinhos foram feitas para el-Rei D. Manuel que Santa Glória haja e o outro
saquinho para el-Rei Nosso Senhor, dizendo logo Licacanate, embaixador do
Preste João a el:Rei: - El-Rei David meu Senhor mandava esta coroa com estas
cartas a el-Rei vosso Padre que Santa Glória haja e lhe mandava dizer que de filho
a pai nunca viera coroa, mas que do pai vinha ao filho e que por êste sinal de
coroa, era êle Rei David em seus reinos e senhorios conhecido, amado, temido e
obedecido e sendo filho mandava a el-Rei seu Pai aquela coroa por que fôsse
certo que seus reinos senhorios e gentes estavam para o que Sua Alteza mandasse.
E sendo certo do falecimento del-Rei seu Padre que Santa Glória haja, dissera: A
coroa e cartas que mandava a el-Rei D. Manuel meu Padre vão a el-Rei D. João
meu Irmão com outras cartas que lhe escreverei. E, assim, lhe apresentava a dita
coroa e cartas e deu tudo em mãos de Sua Alteza. E Sua Alteza deu a coroa e
cartas a António Carneiro, seu secretário e estando Sua Alteza muito alegre e
mostrando folgar muito com esta embaixada, o dito Embaixador Licacanate e eu
apresentámos a Sua Alteza dois saquinhos de brocado com cartas dentro e uma
pequena cruz de ouro que mandava ao Santo Padre de Roma, dizendo a Sua
Alteza como o Preste mandara que fôssem entregues as ditas cartas e cruz a Sua
Alteza, de mão de Sua Alteza fôssem dadas a mim Francisco Álvares que as
levasse a Sua Santidade, as quais Sua Alteza tomou em suas mãos, cruz e cartas e
as beijou e tudo deu ao secretário António Carneiro, dizendo que dava muitas
graças ao Senhor Deus que por intercessão del401

-Rei seu Senhor e Padre e sua se fazia a Deus Nosso Senhor tanto serviço, e que
nêle Senhor esperava muito cedo se acabar e mui alegre nos mandou a nossas
pousadas. E porque até aqui comíamos todos assim como vínhamos, mandou elRei Nosso Senhor dar ordenado ao Embaixador e cavalgaduras, seja, três mulas,
uma para êle e duas para dois frades que vinham com êle e dois cruzados cada dia
para sua mesa, seja, sessenta cruzados por mês e um tostão cada dia, para
mantimento das mulas, rico leito e cama para seu dormir e baixela de prata para
sua mesa, toalhas e todo o necessário para êle e um reposteiro por nome Francisco
Pires que tivesse cargo da prata, cama e tapeçaria, que tudo lhe mandou dar e
mais lhe deu um Francisco de Lemos, cavaleiro da guarda de Sua Alteza, língua
arábia para falar por êle e lhe recadar seu ordenado e o que lhe necessário fôsse.
CAPITULO
VII. -Do traslado da carta del -Rei
D. Alaniel qite lhe enviava o Preste.
Em nome de Deus Padre como sempre foi ao qual não achamos princípio. Em
nome de Deus Filho um só, o qual é assim como êle sem ser visto, lume das
estrêlas do primeiro antes que fundasse os fundamentos do mar oceano, em outro
tempo foi concebido no ventre da Virgem sem semente de varão e sem fazer
bodas, assim era o saber de seu ofício.
Em nome do Paracleto Espírito da Santidade, sabedor de todos os segredos donde
era primeiro nas alturas do Céu o qual se sustem sem esteios nem pontões e
alargou a terra sem o ela ser de primeiro, nem ser sabida nem
402
criada de Levante a Poente e de Norte a Sul. Não é êste o primeiro nem o
segundo, mas é a Trindade junta em um Criador de tôdas as cousas para sempre
por um só conselho e uma palavra para saecula saeculorum. Amen.
Manda esta escritura e embaixada Incenso da Virgem, cujo nome seu é de
baptismo em a hora que se fêz rei se chamou Rei David, cabeça de seus reinos,
amado de Deus, esteio da Fé, parente da linhagem de Judá, filho de David, filho
de Salomão, filho da coluna de Sion, filho de semente de Jacob, filho da mão de
Maria, filho de Nahu por carne, Imperador da Alta Etiópia e de grandes reinos e
senhorios e terras, rei de Xoa, de Cafate, de Fategar, de Angote, de Baruá, de
Baligange, de Adea e de Vangue, Rei de Gojame e da Amara e de Bagamidri e de
Ambea e de Vague e de Tigremahom e de Sabaim, donde foi a Raínha Sabá e de
Barnagais senhor até o Egipto.
Esta letra vá ao muito poderoso e muito excelentíssimo Rei D. Manuel que
sempre vence, que está no amor de Deus e firme na Fé católica, filho de Pedro e
Paulo, Rei de Portugal e dos Algarves, amigo dos cristãos, imigo dos mouros e
gentios, senhor de África e Guiné e dos montes e da ilha da Lua e do mar Roxo e
de Arábia, Pérsia e de Ormuz e das grandes índias e de todos os lugares delas e
suas ilhas, julgador e conquistador dos mouros e fortes pagãos, senhor de mouros
e terras mui altas. Paz seja convosco Rei Manuel forte na Fé ajudado por Nosso
Senhor Jesus Cristo para matardes os mouros e sem lança e sem cutelo os
empuxais e lançais fora como a cais.

Paz seja com vossa mulher, amiga de Jesus Cristo, servidora de Nossa Senhora
Virgem Maria Madre do Salvador do mundo, paz seja com vossos filhos nesta
hora, assim como a horta e lírio novo a vossa mesa. Paz a vossas filhas
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que são ordenadas de roupas assim como bons paços. Paz seja aos vossos
parentes, sementes de santos, assim como diz a Escritura aos filhos dos santos:
São bentos e grandes e de graças dentro em casa. Paz aos do vosso conselho e de
vossos ofícios e senhores e jurisdições, paz aos vossos grandes capitãis dos
campos e extremos de tôdas as cousas fortes, paz a tôdas as gentes e povos vossos
que são em Cristo, paz a vossas cidades grandes e a todos aqueles que são dentro
que não são judeus, nem mouros não mais que aos cristãos, paz a tôdas as
freguesias que são em Cristo e aos vossos grandes fiéis. Amen.
Ouvi dizer Senhor Rei meu Padre que quando fôra vossa notícia mandastes
chamar arcebispos e bispos em nome de Mateus, por amor disto sou muito alegre
e contente e dou muitas graças a Deus e não eu só, mas todo meu povo e muito
alegre. E quando preguntei e me disseram como era morto Mateus tanto que
entrou no comêço das minhas terras no mosteiro de Bisão. Eu não o mandei, mas
mandou-o a Raínha Helena que governava a mim como mãi, porque àquele tempo
eu era de idade de onze anos que de tantos fiquei pelo falecimento de meu padre
quando sucedi na coroa de meus reinos e a Raínha Helena por mim governava.
Mateus era um governador e trocou o seu nome, porque êle se chamava Abraão e
chamou-se Mateus e indo pela terra dos infiéis com suas mercadorias por passar
como mercador, foi ter em Dabul e souberam os mouros como êle era cristão e
prenderam-no e meteram-no em uma cova e vendo-se êle preso mandou recado a
vosso Capitão-mor queixando-se, dizendo que era preso sem justiça e mandou
dizer que era meu embaixador e que o mandava cl-Rei de Etiópia a el-Rei de
Portugal e que o viesse livrar dali. Quando vosso Capitão-mor ouviu esta palavra
e ouvindo que era cristão e que o mandava el-Rei de
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Etiópia e estava em prisão forte e roubado do que tinha, tudo isto lhe mandou
dizer.
Ouvindo vosso Capitão estas palavras e com coração mui forte pelo amor da Fé,
houve grande menencoria e mandou naus e gente muito forte para haverem de
matar aqueles que o tinham preso e preguntaram a todos como fôra o caso e por
que razão e lho disseram e disse a Mateus: - Dize-me a embaixada do Rei de
Etiópia que levas para el-Rei de Portugal. E, quando lhe disse estas palavras o
deixaram ir, chegou a vós, Rei, dizendo:
- Trago-vos aqui uma cruz de Jesus Cristo, e vos deu a cruz. E assim disse outras
palavras muitas de si e, outras as que lhe preguntastes vós, Rei, e êle respondeu e
pelo que vos disse o ensalçastes (') e fizestes grande em muitas cousas, assim
como diziam as letras que levava. E, ante que chegasse cá, morreu no mosteiro de
Bisão e outros que vinham com êle, homens de Portugal, vieram cá e deram a
escritura desta embaixada. Quando vi a carta dei graças a Deus e agradeci-lhe a
sua vinda e embaixada. Sou muito alegre de vós e de vossos povos e muito alegre

fui quando vi as cruzes sôbre suas cabeças e nos seus peitos, assim como nas
mãos. E quando preguntei pela Fé e a achei provada como éreis cristãos e vi a
gente que nunca vieram a mim e me disseram como haviam achado o caminho e
terra de Etiópia porque ainda não era achado e eu havia menencoria. E sendo
como desesperados de o achar, querendo-se tornar aos mares da tndia, havendo
mêdo aos trabalhos e fortunas, miraculosamente de noite viram sôbre as terras de
Etiópia uma cruz roxa no céu e de todos foi adorada, assim de senhores como de
marinheiros, por onde conheceram serem por Deus navegados. de que me eu
maravilhei muito em de(') Exaltastes.
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masia e certo êste sinal e palavra veio da vontade de Deus e não era do diabo, mas
era para mandardes cá embaixada para mim, da vossa embaixada a minha. E isto
foi profetizado primeiro pelo profeta na vida e paixão de São Vitor, no livro dos
santos padres, que se acharia rei frangue com el-Rei de Etiópia e se dariam paz
um ao outro e eu não sabia se seria nos meus dias e tempo se em outro; Deus o
sabia certo, seja o nome Deus de louvado que me trouxe a vossa embaixada para
mandar a vós como a meu pai e amigo e fomos juntos em uma Fé e antes desta
não havia visto outra embaixada de rei cristão e ora vós sois perto de mim e
dantes todos eram pagãos e mouros, sujos filhos de Mafamede e outros são
escravos que não conhecem a Deus e outros que fazem reverência a paus e ao
fogo e outros ao sol e outros às serpentes e assim há aí muitas diferenças.
Nunca jamais estava em paz nem descansava, porque não queriam crer a verdade
e eu sempre prègava a Fé e agora em meu tempo estou descansado, Deus me
descansou deles, nossos imigos. E em todos meus extremos quando me vou
encontrar com os mouros, não me podem ter o rosto direito nem volvem a nós a
face. E quando mando aos campos em guerra, tomam os meus capitãis
vencimento dos imigos e assim hei vitória e não me anoja Deus com a sua graça,
como diz o Saltério. Deus com o vosso poder se alegrou, el-Rei e muito se
alegram com o vosso salvamento e aquilo que quere a vontade, aquilo lhe dá se
lhe faz justa petição dizendo cada um isto de si mesmo. Não louvor, sòmente
devemos dar graças a Deus. E para vós, Pai, deu Deus o mundo e a terra dos
gentios vos há dado para sempre e as terras de outrem que são das nossas terras
até princípio de Etiópia e Deus me trouxe nas mãos muitos mundos e por amor
disto eu dou muitas graças a Deus e digo
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do seu grai poder esperando que os seus filhos que hão de vir serão no
conhecimento da verdade e eu e vós não seremos por isto senão muito alegres da
sua bonança porque nos deu tudo e agora não cesseis de fazer vossa oração até
que Deus vos dê em vossas mãos a Casa Santa de Jerusalém que está em mãos de
reveis (') contra Cristo e são mouros e pagãos e hereges. Quando for achado isto
qual será maior que vós que não será outro nome que o vosso em singular e
naquilo cuidei e guardei, isto como bom mensageiro guardas que lhe dão que são
os mensageiros de Jesus Cristo, e, quando fizerdes isto, tereis a cabeça cheia de
louvor dos homens. Ouvi como mandáveis vós embaixadores com Abraão que

trocou o nome por Mateus e que trouxessem a vossa palavra a mim. Estes
embaixadores que vinham com Abraão, três morreram e não vieram a mim e o
gram Capitão, cabeça dos capitãis veio até Maçuá e se viu com o Barnagais (que é
rei a mim sujeito) e mandou embaixadores e eu me alegro muito de ouvir a vossa
boa ouvida e de todos os tesouros do mundo, o vosso nome é o melhor que tôdas
as pedras ricas e preciosas. Ouvi-os com muito contentamento.
Deixemos isto, vamos buscar outras cousas que tomemos. Eu darei duzentos
milhões de ouro e com amicidade nos acharemos e se quiserdes fazer isto segundo
minha vontade porque não é em mim mandar embaixador de paz com semelhante
embaixada e vós primeiro a mandastes a mim com verdade buscar por cumprir as
palavras de Jesus Cristo, assim como o êle diz. E por aqui vereis como eu para
isto estou disposto como fizeram os Apóstolos de Jesus Cristo que todos eram de
um coração e de uma vontade, assim me fizestes tanto alegre.
(1) Rebeldes.
407
Oh! meu Pai Rei Manuel um só Deus vos guarde e sustenha, um só Deus dos
Céus que sempre é sua sustância sem ser mais moço nem velho. A embaixada que
me mandou o vosso gram Capitão por vosso mandado, eram bons os que a
trouxeram.
Quando vieram a mim recebi-os com honra e vinha por cabeça D. Rodrigo de
Lima e lhe fiz bem como viesse por cabeça e o Padre Francisco Álvares, que veio
com a vossa embaixada e veio a minha pessoa e lhe mostrei muita graça e amor
porque o achei homem justo e de palavras muito verdadeiro e de tôdas as cousas
que tocam a Fé e vós acrescentai-o e fazei-o mestre e convertedor de Maçuá e
Dalaca e de Zeila e de tôdas as ilhas do mar Roxo, porque são nos cabos das
nossas terras e nós lhe outorgámos e lhe demos cruz e cajado em sua mão em
sinal de seu senhorio e vós lho mandai dar para que seja bispo das ditas terras e
ilhas e isto porque êle é merecedor e suficiente e abasta para isto; e a vós Deus
vos faça muito bem e para que sejais forte e não vos enfraqueçais contra vossos
imigos e fazei que se deitem a vossos pés. Deus vos alongue a vida e vos dê parte
nos reinos dos Céus e em boa morada como eu queria para mim; e eu ouvia com
as minhas orelhas cousas boas e não as via com meus olhos e ora viram meus
olhos o que não cuidaram ver, Deus o faça de bem em melhor daqueles que êle
quiser ela seja a vossa parte sôbre o lenho da vida dentro em vossas moradas,
assim como é morada dos santos. Amen.
Assim vos mando a minha embaixada por Licacanate que vos dirá o que quero e
mando o Padre Francisco Álvares ao Papa com minha obediência que é cousa
direita para mim. Assim vos mandarei como o filho pequenino manda ao pai que
o fêz e farei quando mandardes embaixadores. Sempre me escrevei para que nos
ajudemos.
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Da vinda que mandastes a Maçuá e assim dos que vierem daqui avante assim a
Maçuá como a Dalaca e aos outros portos eu lhes farei o que mandardes, porque
assim desejo de nos ajuntarmos ambos e como aí estiverem vossas gentes, eu serei

lá, porque aí são as minhas terras; não há aí cristãos nem igrejas e tudo são
mouros e pagãos. Eu sou contente que se assente aí vosso povo nos cabos das
minhas terras, por amor disto hei que cumprais o que começastes primeiro. E
mandai-me mestres que façam figuras de ouro e de prata e de cobre, ferro e
estanho e chumbo; e mandai-me chumbo para as igrejas e mestres de fôrma para
fazer livros de nossa letra e mestres para dourar de fôlha de ouro e fazer fôlha e
isto seja logo e venham para estarem cá comigo em minha graça. E quando se
quiserem tornar por suas vontades, não os deterei e assim o juro por Jesus Cristo,
Filho de Deus vivo. E vós mandai-me isto sem vos ter servido. E isto mando a vós
conhecendo vossa virtude e bondade, porque conheço o bem que me quereis e
assim fizestes bem a Abraão. Por amor disto me esforço a requerer e não me
hajais isto em vergonha que eu o pagarei, porque quando o filho pede ao pai não
lhe pode dizer de não e vós sois meu Pai e eu vosso filho e somos juntos como
canto na parede, assim somos ambos juntos um coração no amor de Jesus Cristo
que é cabeça do mundo, êle Senhor Jesus Cristo e assim todos aqueles que são
com êle ajuntados como cantos bem liados (1) na parede.
(') Ligados,
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CAPITULO VIII.- Do traslado da carta do Preste
para el-Rei D. João Nosso Senhor.
Em nome de Deus Padre Todo Poderoso, criador do Céu e da Terra e assim de
tôdas as cousas que são feitas por Êle visíveis e invisíveis. Em nome de Deus
Filho vontade e conselho e profeta do Padre. Em nome de Deus Espírito Santo
Paracleto Deus vivo igual ao Padre e ao Filho que falou pela bôca do Profeta,
espirando (') sôbre os Apóstolos para que dessem graças e louvor à Trindade no
Céu e na Terra e no Mar e no profundo para sempre amen.
Mando-vos esta carta e embaixada eu Incenso da Virgem, Rei de Etiópia. filho de
Nahu, filho del-Rei da mão de Maria, filho del-Rei da semente de Jacob, estes os
que nasceram da casa de David e Salomão que foram reis em Jerusalém. Chegue
esta a el-Rei D. João Rei de Portugal, filho dei-Rei D. Manuel, paz seja convosco
e a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco para sempre. Quando nos
deram novas dos poderes del-Rei vosso Pai como quebrava os poderes da
mourama filhos do sujo Mafamede, dei graças e louvores ao Senhor Deus pelo
alevantamento e tanta grandeza e coroa do salvamento na casa da cristandade, e,
assim, folguei muito quando a mim chegou a fala da sua embaixada que veio
fazer amor e amizidade e conhecimento entre êle e mim, para arrancarmos e
tirarmos os malvados mouros, judeus e gentios dentre os seus reinos e os meus. E
estando com êste prazer ouvi novas como el-Rei vosso Padre era falecido antes
que despedíssemos seus embaixadores
(') Soprando
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de meus reinos, de que meu prazer se tornou em nojo e de que se acrescentaram
dores em meu coração, quando me lembrava o trespassamento da sua vida e
entristeceram todos os grandes de minha côrte e choraram juntamente comigo e

assim todos os eclesiásticos levaram chôro e pranto até os mosteiros, de quanto
prazer tomaram com a primeira nova, tanto nojo tomaram com a segunda.
Senhor Irmão, do princípio de meus reinos até agora não se viu embaixador dos
reis e reinos cristãos de Portugal, sòmente ouviam dos perigos que vão por suas
partes em romarias a Jerusalém e a Roma e se espalham por êsses reinos e terras e
províncias e nunca tive certa nova, sòmente na vida dei-Rei vosso Padre que
mandou a seus capitãis e senhores com muita gente e clérigos e diáconos que
trazem tôdas as cousas necessárias para dizerem missa e por amor disto fui muito
alegre e os mandei receber e recebi com muita honra e logo os despachei alegres e
contentes com muita honra e paz. E depois que chegaram ao pôrto do mar que é
cabo dos meus reinos no mar Roxo, não acharam aí o gram Capitão que aí
mandara vosso Pai e não esperou como mo êle mandou dizer. E porque vosso
costume é fazerdes de três em três anos capitão-mor, êle não pôde esperar nem
vir, por neste tempo vir outro capitão-mor e por êste respeito se detiveram os
embaixadores del-Rei vosso Padre que a mim vieram, mandovo-los e os que
mandava a vosso e meu Pai para vos darem minha embaixada. E a que mando ao
Papa, o senhor Rei Irmão cumpri amizidade e amor que el-Rei vosso Padre abriu
entre nós e me enviai sempre vossas embaixadas que muito desejo como de Irmão
que assim é razão, pois somos cristãos que os mouros que são sujos e maus se
concertam em sua seita e agora não quero embaixadores dos reis do Egipto, nem
doutros reis que a mim enviavam, senão de Vossa Alteza que
4''
muito desejo, porque os reis mouros não me têm por amigo por amor da Fé, senão
por amor dos seus tratos e mercadorias, de que se lhes segue de mim muito
proveito, e levam de meus reinos muito ouro de, que êles são muito amigos e de
mim pouco e os seus prazeres não alegram a mim, sômente trato com êles pelo
costume de meus antecessores e se deixo de lhes fazer guerra e os destruir é por
não destruirem a Casa Santa de Jerusalém., em que está a sepultura de Jesus
Cristo que Deus deixou em poder de mouros sujos e assim destruiram tôdas as
igrejas que são na terra do Egipto e de Síria e por êste respeito deixo eu de os
destruir, de que tenho o meu coração assaz agastado e triste e por não ter perto de
mim rei cristão que me ajude e alegre meu coração. E eu senhor Irmão não sou
contente dos reis da Franquia (') que sendo cristãos, não são em um coração e
sempre pelejam uns com outros, e, se eu tivesse por meu vizinho um rei cristão,
nunca uma hora me apartaria dele. A isto não sei que diga nem que faça pois são
cousas que Deus ordena.
Senhor Rei Irmão sempre me mandai vossa embaixada e me escrevei, porque
vendo vossas cartas me parece que vejo vossa face, porque muito mais amor se
segue entre os que estão longe que os que são perto pelos desejos que têm, assim
como o meu que não vê os seus tesouros e quere-lhe bem sempre no seu coração.
Assim como disse Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho: Onde é o tesouro aí é
o teu coração. Assim é o meu coração para vós que sois meu tesouro e vós fazei
de mim vosso tesouro e o vosso coração ajuntai-o com o meu.
Senhor Irmão guardai esta palavra que vós sois grande sabedor e assim o ouço
dizer que sois maior sabedor que

() Europa.
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vosso Pai, e, por isso que, assim sei, dou eu graças a Deus e deixei a tristeza e
tomei prazer e disse: - Bento seja o filho sabedor e de grande cabeça, filho del-Rei
D. Manuel que se assentou na cadeira de seus reinos.
Senhor olhai e não canseis contra os mouros e pagãos que com ajuda do Senhor
Deus vós os destruireis, não digais que tendes poucas fôrças de vosso Pai, porque
são muitas e Deus -os ajudará. Eu tenho homens, ouro e mantimentos como as
areias do mar e as estrêlas do céu, nós ambos juntos destruiremos tôda a
mourisma, nem de vós quero senão gentes que ordenem e armem as nossas e vós
sois homem inteiro. E el-Rei Salomão reinou de doze anos e teve grande fôrça e
foi maior sabedor que seu pai. Eu também quando meu Pai Nahu faleceu, mui
pequeno fiquei e sucedi sua cadeira e Deus me deu maiores fôrças que a meu Pai
e tenho tôdas as gentes dos meus reinos e comarcas debaixo de minha mão e estou
descansado. Por isto juntamente demos graças a Deus por tão grande mercê.
Ouvi senhor Irmão outra palavra, agora quero eu de vós que me mandeis homens
oficiais de fazer imagens e livros de molde e de fazer espadas e armas de todo
costume de peleja e assim pedreiros e carpinteiros e homens que façam mezinhas
e físicos e cirurgiões para curarem doenças e assim oficiais para bater ouro e
assentá-lo e ourives de ouro e prata e homens que saibam tirar ouro e prata de
veias e assim cobre e homens que façam telha de chumbo e de barro e mestres de
quaisquer ofícios que necessários são nos reinos e assim mestres de espingardas.
Ajudai-me no que vos peço como faz irmão a irmão e a vós ajudar-vos-á Deus e
salvar-vos-á das más cousas.
Nosso Senhor receba vossas orações e petições assim como recebeu os santos
sacrifícios em cada um tempo: primeiramente o sacrifício de Abel e de Noé,
quando foi
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na arca, e o de Abraão quando foi por terra de Madião e de Isaac quando partiu da
cova do juramento. E de Jacob na casa de Belém e de Moisés no Egipto e de Arão
na montanha e de Jasão, filho de Hu e de Galgala e Gedeão sôbre a praia e de
Manuhe e sua mulher e de Sansão quando houve sêde na terra sêca e de Jefté
dentro na batalha e de Barão e Delborá quando foram sôbre Cincera, capitão, em
monte Tabor., e de Samuel e de Rama, profeta, e de David na eira e de Arbana e
de Salomão em Gabão, cidade, e de Elias no monte Carmelo quando ressuscitou o
filho da viva e de Rica sôbre o poço e Josafá na batalha e de Manasse depois que
pecou e se tornou a Deus e de Josias Bepaca depois que tornou, e de Daniel da
cova dos leões e de Jonas do ventre do peixe e dos três companheiros Sidrac,
Misac e Abdenago do forno do fogo e de Ana dentro na tenda do altar e de
Némias que fêz os mouros com Zorobadel e de Matatias com seus filhos sôbre um
quarto do mundo e de Esaú sôbre a bênção. Assim Senhor receberá Deus os
vossos sacrificios e orações e vos ajudará e ir adiante dos maus contrários, em
todo o tempo e em todos os dias.

Paz seja convosco e abraço-vos com abraços de santidade e assim abraço os do
vosso conselho santo do reino de Portugal. E arcebispos e bispos e clérigos e
diáconos, homens e mulheres. A graça de Deus e a bênção de Nossa Senhora
Madre de Deus seja convosco e com todos. Amen.
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CAPITULO IX. - De certas preguntas que o Arcebispo de Braga fêz a Francisco
Álvares e respostas que
a elas deu.
Sendo nós em corte na cidade de Coimbra não se tardou muito que el-Rei Nosso
Senhor se partisse com sua côrte via de Alneirim, onde, algumas vezes, lembrei a
Sua Alteza que me mandasse cumprir o caminho que ao Preste João prometera e
jurara fazer, seja, levar suas cartas e uma cruz de ouro e obediência ao Santo
Padre em Roma. Sua Alteza me dizia que era disso bem lembrado mas que os
caminhos não davam lugar pelas guerras de França. Dêste Almeirim se partiu Sua
Alteza para a cidade de Lisboa com sua côrte, onde, pela maneira sobredita,
lembrei a Sua Alteza de meu despacho para Roma. A resposta acima dita me deu.
Em isto Braz Neto foi dito embaixador não se dizendo para onde. Êle Braz Neto
rogava a mim que requeresse a el-Rei que me mandasse com êle. Pedi a el-Rei por
mercê que me mandasse com Braz Neto pois ia a Roma, Sua Alteza me disse que
Braz Neto ia ao Imperador e não a Roma e que era bem lembrado de me mandar,
mas que eu não podia ir senão quando fôsse D. Martinho que cedo o despacharia.
Em isto vagando um benefício no arcebispado de Braga, Sua Alteza me fêz mercê
dele e com sua apresentação me mandou ao arcebispo que me confirmasse, sendo
eu com sua senhoria jamais cessava de me preguntar por cousas do Preste João.
Eu lhe respondia na verdade como o eu mui bem sabia e Sua Senhoria tudo
mandava escrever e as preguntas e respostas são as seguintes:
Preguntas que o senhor D. Diogo de Sousa, Arcebispo de Braga, primaz, fêz a
Francisco Álvares, capelão dei-Rei Nosso Senhor de algumas cousas particulares
da
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terra do Preste João, além das que o dito Francisco Álvares tem escritas em seu
livro, o qual Francisco Álvares foi ao dito Preste em companhia de D. Rodrigo de
Lima que ia por embaixador ao dito Preste pelo falecimento de Duarte Galvão,
embaixador que el-Rei D. Manuel que Santa Glória haja mandava lá, os que
chegaram ao pôrto de Maçuá, ilha no mar Roxo, junto do lugar de Arquico, terra
do Preste, aos 27 dias de Abril de 1520 anos, andaram seis anos na dita terra e
senhorios do Preste e tornaram a embarcar no dito pôrto de Maçuá junto de
Arquico no ano de 1526, em Abril, aos 28 dele, o qual Francisco Álvares veio a
esta cidade de Braga a se confirmar em o benefício que el-Rei Nosso Senhor deu.
Esteve em ela alguns dias e o dito Francisco Álvares chegou a esta cidade de
Braga aos 30 de Julho do ano de 1529.
Disse que comummente não come tôda a gente somente uma vez no dia e esta é à
noite e jejuam na Quaresma religiosos e clérigos estreitamente, de maneira que,
muitos na semana, não comem mais de três vezes, seja têrça, quinta, sábado, não

bebem vinho de uvas, nem de mel, bebem outras beberagens que se fazem doutros
legumes.
Na Quaresma não se come carne, nem leite, nem ovos, nem manteiga, ainda que
estejam para morrer, comem legumes e algumas poucas frutas que aí há. E tôdas
as quartas-feiras e sextas do ano jejuam todos os homens e mulheres, grandes e
pequenos, isto se não entende do Natal até Purificação de Nossa Senhora, nem da
Páscoa da Ressurreição até à Trindade que não há aí jejum. Frades, clérigos e
homens fidalgos e nobres jejuam tôda a semana tirando sábado e domingo.
Disse que nenhuns homens morriam por justiça e que a muitos açoutavam e
alguns tiravam os olhos e a outros cortavam pé e mão segundo a qualidade do
crime, porém
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que êle vira queimar um homem porque fôra achado em dois furtos na igreja.
Que o Papa ou Patriarca da terra do Preste João se chama Abuná que quere dizer
padre e não há aí outro nenhum em todos os reinos e senhorios do Preste que dê
ordens senão aquêle.
O Preste João se chama acegue que quere dizer imperador e se chama negus que
quere dizer rei.
Não há maneira de física ('), sòmente põem fogo; em alguma doença põem
ventosas sem fogo e, para dor da cabeça, sangram na testa com uma faca posta na
veia. E dão-lhe com um pau em cima para que tire sangue e porém tomam
algumas ervas em beberagem para saírem.
Em tôda a terra não há lugar que passe de mil e seiscentos vizinhos e déstes
poucos e nenhum lugar cercado, nem castelo, aldeias sem conto, as casas
comummente ou as de mais são redondas e tôdas térreas cobertas de terrados ou
de palha, currais derredor. Dormem o geral em couros de bois, outros em leitos de
correias dos mesmos couros, nenhuma maneira de mesa. Comem em umas
gamelas chás como bandejas de mui grande largueza, sem toalhas, nem
guardanapos. Têm bacios de barro muito prêto como azeviche e púcaros do
mesmo barro por que bebem água e vinho. Muitos comem carne crua e outros
assada nas brasas e outros sôbre a lenha e sôbre bosta de bois, onde não há lenha.
Há aí muita cera e velas e candeias, dela não fazem candeias de sebo, não há aí
azeite, senão um que chamam hena e é de umas ervas que parecem pampilhos,
não sabe a nada e é formoso como ouro. Não há aí pescado senão muito pouco de
rios, do mar nenhum.
Não há aí mosteiros senão de Santo Antão e não de
(1) Medicina.
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nenhuma outra ordem como dizem alguns frades quc de lá vêm.
Fidalgos e religiosos, cónegos e clérigos andam vestidos a demais da outra gente,
nus da cinta para cima e uma pele de carneiro pelo ombro atada do pé à mão.
Os demais dos mosteiros são postos em montes altos ou grandes funduras, têm
grandes rendas e jurisdições. Em muitos mosteiros não comem carne todo o ano e

pescado mui poucas vezes por o não haver na terra. O rezar dêstes mosteiros são
salmos e prosas, assim se faz nas igrejas de cónegos.
Tôda igreja tem duas cortinas uma aquém do altar com campainhas, e, desta
cortina para dentro, não entram senão sacerdotes e outra cortina no meio da igreja.
E na igreja não entra senão pessoa de ordens. E muitos fidalgos e pessoas
honradas se ordenam por entrar na igreja. E à porta de tôdas as igrejas e mosteiros
vão dizer as Epístolas e Evangelhos e as dizem aceleradamente e aí dão
comunhão ao povo.
Os sacerdotes consagram no altar e não mostram o sacramento. Quando vem a
comungar o clérigo que a missa diz, toma a partícula pequena que de cima parte e
as outras duas partes grandes deixa para comungar o povo.
Tôda a gente que vem à igreja há-de comungar cada dia ou não vir à igreja. E
acabada a comunhão lhes dão uma pouca de água benta com que lavam a bôca.
Nenhuma pessoa se assenta na igreja, nem entram calçados, nem escarram, nem
cospem, nem deixam entrar nenhum cão, nem outra alimária na igreja e
confessam-se em pé e assim recebem absolvição. E nas igrejas dos cónegos assim
rezam, como nas dos frades; os frades não casam, cónegos e clérigos sim. E,
quando vivem juntamente, os cónegos em circuito, comem em suas casas, e,
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os frades em comunidade e os maiorais destas igrejas se chamam licacanate e as
mulheres dos cónegos têm casas fora do circuito onde êles vão estar com elas. E o
filho do cónego fica cónego e do clérigo não, senão se depois se quere fazer. Não
se paga dízima a nenhuma igreja, vivem das grandes propriedades que as igrejas e
mosteiros têm. Demandas dos clérigos tratam-se perante a justiça secular.
A vestimenta é feita como camisa e a estola furada pelo meio e metida pela
cabeça, não há aí manípulo, nem amito, nem cinta. Clérigos e frades todos trazem
as cabeças rapadas e as barbas não. Os frades dizem a missa com o capêlo na
cabeça e os clérigos com a cabeça descoberta.
Em nenhuma igreja não se diz mais de uma missa e não se diz missa de esmola,
nem por mortos; quando se fina alguma pessoa, vêm os clérigos com cruz e água
benta e incenso e rezam-lhe certas orações, levam-no a enterrar muito depressa,
ao outro dia levam ofertas. Os adros todos são cerrados que nenhuma cousa entra
em êles.
O Preste João não tem lugar determinado para estar, anda sempre no campo com
tendas e sempre terá no seu arraial cinco, seis tendas, entre boas e comunais, e,
somenos, gente de cavalo e de mulas haverá sempre na côrte de cinqüenta mil
para cima.
A cozinha do Preste João está um bom tiro de besta atrás do seu aposentamento e
trazem de comer desta maneira: tudo o que há-de comer vem em escudelas e
panelas de barro muito prêto, em ganetas de pau, e pagens que as trazem e sôbre
os pagens, vem um pálio de sêda que os cobre de maneira que vêm reverenciadas
estas iguarias.
Há ai muitos reguengos do Preste em que se colhe grande soma de pão, o qual se
dá a pessoas honradas e
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pobres e mosteiros e igrejas pobres sem o Preste João se aproveitar nada do
proveito e rendas dêstes reguengos sòmente esmolas.
Em tôda a terra há muito pão trigo e cevada, em outras terras há aí mais milho que
trigo nem cevada, em estas, e, onde algum tanto falece (') trigo e cevada, há aí
muito tafo e daguça (sementes a nós não conhecidas), grãos, favas, feijões,
chícharos e de todos legumes e em outras terras de tôda semente e legumes em
grande fartura e abastança. Nascem muitas águas, mas não há nenhuma fonte feita
de pedra. E no lugar de Aquaxumo de onde foram as rainhas Sabá e Candácia, há
aí muitos poços e tanques lavrados de boa cantaria.
No lugar de Aquaxumo há imagens muito bem lavradas e figuras de leões e cãis e
bois e doutras antiqualhas feitas de pedras. E neste lugar se fêz cristã a raínha
Candácia por conselho de um seu capado que São Felipe baptizou por instinto do
Espírito Santo.
Em tôda esta terra não há aí ponte de pedra nem de pau. Em nenhuma parte dos
reinos e senhorios do Preste João, não há judeus. Há infindas canas de açúcar e
não o sabem fazer. Há na terra uvas, pêssegos (são maduros no mês de Fevereiro
e acabam em Abril), muitas laranjas e limões e cidras e pouca hortaliça, porque a
não plantam.
Alimárias: seja, leões, onças, tigres, lobos, veados, antas, vacas bravas, raposas,
lobos cervais, porcos monteses, porcos espinhos, gatos de algálea, corças, gazelas,
elefantes, e doutras alimárias, a nós não conhecidas, é a terra cheia, salvo duas
que nunca lá viu, seja, ursos, nem coelhos.
Aves: perdizes de três feições como as nossas, outras
(1) Falta.
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galinhas que chamamos de Guiné, lá se chamam zegra, codornizes, pombas, rôlas,
açores, falcões, gaviões, águias reais, tordos, pardais, andorinhas, rouxinóis,
cotovias, patas bravas, adens, marrecas e outras ribeirinhas, garças, grous, emas, e
tôdas outras aves que no mundo podem ser e a nós não conhecidas, tôdas há nesta
terra, salvo pêgas e cucos que nunca viu, nem ouviu dizer havê-los aí.
Há aí tantos bugios que no reino do Barnagais em um concelho que se chama
Ceruel, no tempo dos pãis maduros, os correm até lhes fazerem passar uma serra.
Em um passo de dia os guardam porque êles de noite não andam e dão certo pão a
dois homens que os guardam até o pão ser colhido que os tornam a soltar ou
deixar de os guardar.
Há aí muito manjericão pelos matos e não há árvore dos nossos senão aciprestes,
ameixieiros e salgueiros, pelas ribeiras, não há aí melões, pepinos, nem rábanos.
Na terra não há moeda de ouro, nem de prata e as compras fazem em trocas de
umas cousas por outras, principalmente sal que corre em tôda a terra por moeda.
Há ai linho mas não da fibra, nem se faz pano dele, há muito algodão e panos
dele. Há aí uma terra muito fria em que vestem burel.
As igrejas de lá são bem edificadas, mas as paredes não são bem obradas e não
armam nada sôbre elas e armam sôbre esteios altos que vão do chão até acima.
Na terra há ouro e prata, cobre, estanho e não o sabem tirar das minas.

Há aí muitos gafos nesta terra e não vivem apartados da gente e vivem todos
juntos. Há aí muitas pessoas que por sua devoção os lavam e curam suas chagas
com suas mãos.
Há aí muita quantidade de mel em tôda a terra e as colmeias não estão em
colmeal, mas estão dentro nas ca421
sas onde vivem os lavradores, encostados à parede da parte de dentro por onde
têm serventia para fora e assim de dentro cercam a casa, nem, por isso, deixam de
morar na casa, porque as abelhãs servem para fora e há aí grande número destas
colmeias e principalmente nos mosteiros e assim há aí muitas abelhas pelos
bosques e pelos montes e os homens põem cortiços pelas árvores e enchem-se de
abelhas e trazem-nos para casa.
Porquanto se não assenta nenhuma pessoa nas igrejas à porta delas da parte de
fora, dentro no circuito, estão sempre grande número de cajados de travessa como
tau (') ou muleta de aleijado e cada um toma seu cajado e encosta-se sôbre êle
enquanto estão aos ofícios na igreja. Nas igrejas há muitas imagens pintadas pelas
paredes: imagens de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e dos apóstolos e
patriarcas e profetas e anjos e, em tôdas as igrejas São Jorge. Não têm imagens de
vulto. Muitos livros nas igrejas, escritos todos em pergaminho, porque não há aí
papel e a escritura língua tígia que é a da primeira terra em que se começou a
cristandade.
Na terra não costumam escrever uns aos outros, nem os oficiais da justiça não
escrevem nada. Tôda a justiça que se faz e o que se manda, é por mensageiros e
palavra. Sòmente diz que a fazenda do Preste João viu escrever ao entregar e
receber.
Na terra haveria muitas frutas e muitas mais sementeiras, se os grandes não
tratassem mal o povo que lhe tomam o que têm e êles não querem mais aproveitar
do que hão mister e lhes é necessário.
Em nenhuma parte que êle andasse há carniçarias senão em côrte e nenhuma
pessoa do povo pode matar vaca (pôsto que sua seja), sem licença do senhor da
terra.
(1) Nome de uma letra gTega correspondente ao nosso T.
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Diz o povo pouca verdade ainda que dão juramento, se não juram pela cabeça delRei. Temem muito a excomunhão, e, se lhe mandam que façam alguma cousa em
que seja em seu prejuízo, fazem-na com mêdo da excomunhão.
O juramento se dá, é nesta maneira: vão-se à porta da igreja com dois clérigos e
têm aí incenso e brasas e, o que há-de jurar, põe as mãos na porta da igreja e um
dos clérigos diz ao do juramento que diga verdade, e que se jurar falso que assim
como o leão traga a presa no bosque, assim seja sua alma tragada do diabo e
assim como o trigo é quebrado entre as pedras, assim os seus ossos sejam moídos
dos diabos. E o que jura, a cada uma cousa responde: Amen. E assim como o fogo
queima a lenha, assim a tua alma séja queimada no fogo do inferno e feita pó,
dize: Amen, e isto se tu verdade não disseres, dize: Amen. E se tu verdade

disseres, a tua vida seja com honra alongada e a tua alma em Paraíso com os
bemaventurados: dize Amen. E isto acabado dá seu testemunho.
Diz que as festas moviveis: Páscoa, Ascensão, Espírito Santo, se celebram nos
próprios dias e tempos que as nós celebramos: Nascimento de Cristo, Circuncisão,
Epifania e outras festas de santos também concertam connosco e outras não e o
ano e meses se começam a 29 dias de Agôsto em que é decollatio sancti Joanís e é
o ano de doze meses e o mês de trinta dias. E comprido o ano sobejam cinco dias,
a que chamam pagomem, quere dizer comprimento do ano. E o ano bissexto
sobejam seis dias, assim ficam connosco.
Diz que tôda a Semana Santa andam vestidos de prêto ou azul e não fala um com
outro por dó, dizendo que Judas por beijo de paz traiu a seu Senhor.
Pôsto que nas igrejas haja imagens pintadas em tôdas
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paredes e assim cruzes, porém em nenhuma cruz está crucifixo pintado, nem não
há aí de vulto, porque dizem que não são merecedores de ver Cristo crucificado. E
todos os clérigos, frades e senhores trazem cruzes nas mãos, assim a pé como a
cavalo e os leigos do povo e gente mais baixa trazem pequenas cruzes ao pescoço.
E todo clérigo ou frade traz um corninho de cobre com água benta e os hóspedes
onde chegam lhe pedem água e bênção e êles lha dão. E antes que comam lançam
gotas de água no comer, assim nas vasilhas de beber.
Suas armas são azagaias, espadas poucas, saias de malha poucas e compridas e
estreitas; dizem os nossos portugueses que não são de boa malha.
Há aí muitos arcos e frechas, não têm penas como as nossas. Capacetes e cascos
há aí muito poucos.
Estes que aí há são depois que conversam com os portugueses. Há aí muitas
adargas e fortes. Não há aí nenhuma bombarda senão dois berços que nós
levámos. Espingardas à nossa partida havia em côrte catorze que compravam aos
turcos que vêm aí tratar. Mandava o Preste dar por elas quanto lhe pediam e
mandava ensinar homens atirar.
Há aí trombetas e não boas, há aí muitos atabales de cobre que vêm do Cairo e
outros de pau que têm couro de ambas as partes. Há aí pandeiros como os nossos
e bacias grandes com que tangem. Há ai frautas e uns instrumentos de cordas,
quadrados, como harpas a que êles chamam David moçanco, quere dizer: harpa de
David. Estes tangem ao Preste e não bem.
Há aí terras muito chãs em algumas partes e em outras montanhosas e contudo são
terras frutíferas. Não há nenhumas serras nevadas e contudo grandes geadas,
especialmente nas terras chãs. Em tôdas as terras há grandes criações de gados.
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Diz que não viu o rio Nilo e chegou duas jornadas dele e as jornadas que andavam
são pequenas, seja, quatro, cinco léguas pouco mais ou menos. Porém alguns da
sua companhia chegaram ao nascimento dele e dizem que nasce no reino de
Gojame e o seu nascimento é em grandes lagoas e logo em nascendo são ilhas e
daí começa seu curso e vai para Egipto.

Ao tempo que o Nilo no Egipto enche é (segundo dizem) de quinze dias de
Setembro por diante e em todo Outubro e a razão disto é porque o inverno de
Etiópia começa de meado de Junho até meado de Setembro, e, pelas muitas
chuvas que há nêle, sem nunca se mudar êste inverno, enche o Nilo no Egipto
neste tempo.
É costume geral do Preste João e tôda a gente, não passar nenhum homem a
cavalo por ante a igreja, mas, antes que cheguem a ela se descem, a pé, e, assim,
passam e as cavalgaduras levam pelos freios e depois de passarem cavalgam.
Quando caminha o Preste João e tôda a gente, o altar e a pedra de ara, em que se
diz a missa, vai tudo em colos de clérigos como leito e vão clérigos em cada altar
oito revezando-se quatro a quatro e diante deles vai com turíbulo um clérigo e
mais adiante um zagonal com campaínha tangendo e tôda a gente se afasta do
caminho e os de cavalo se apeiam e fazem reverência à pedra de ara ou altar.
Vinho de uvas não há aí mais de duas casas em que se faça público, seja, em casa
do Preste João e em casa do Patriarca, Abuná Marcos e se algum outro se faz é
escondido. E o vinho com que se diz missa em tôdas as igrejas e mosteiros se faz
desta maneira: tomam passas de uvas que têm guardadas nas sacristias e deitamnas dez dias em môlho e elas incham e deixam-nas enxugar e pisam-nas
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e espremem-nas em um pano e com aquêle ý inho que sai di7em missa.
Os cavalos naturais da terra do Preste João são muitos e não bons, porque são
como bêstas galegas; os que vêm da Arábia são muito bons como mouriscos. E os
de Egipto muito melhores, grandes, muito largos e formosos e muitos senhores,
criam cavalos das éguas que têm do Egipto em suas estrebarias. Em esta maneira,
seja, como nascem não mamam mais de três dias da mãi e as rnãis acavalam-nas
logo e os filhos poldrinhos prendem um pouco afastados das mãis: têm-lhes
muitas vacas de leite e dão-lho a beber.
DEo GRATIAS
426
INDICE

ÍNDICE
Pág.
PRMFCaO ... ............................................
v
1 PARTI
Prólogo ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... 5
COMEÇA-SE O TRATADO DA ENTRADA DA TERRA DO PRESTE JoÃo
Capitulo 1- Como Diogo Lopes de Sequeira sucedeu na governação da India por
Lôpo Soares governador que ante êle foi
e como levou Mateus ao pôrto de Maçuá ..............
9
Capitulo II-Como o Capitão de Arquico veio visitar o Capitão-mor e assim certos
frades de Bisão .............. ....11

Capitulo III - Como o capitão-mor mandou dizer missa na mesquita maior de
Maçuá e mandou que se chamasse Santa Maria da Conceição e como mandou ver
as cousas do mosteiro de
Bisão ........ ..............................
13
Capitulo IV- Como se viram o capitão-mor e o Barnagais e se
ordenou que D. Rodrigo de Lima fõsse com Mateus ao Preste
João ...........................................
14
Capítulo V -Das peças que o Capitão mandou ao Preste João ...
17
Capitulo VI-Do dia que partimos e a armada se saiu do
pôrto onde fomos ter a sesta e de um fidalgo que a nós
chegou..
..................................
19
Capitulo VIl - Como Mateus nos fêz deixar entrar e caminhar pelo
monte e por uma ribeira sca ..........................
20
Capítulo VIII - Como Mateus outra vez nos tirou da estrada e
nos fêz ir ao mosteiro de Bisão ......................
22
Capitulo IX - Como aqui dissemos missa e se apartou de nós Frei
Mazqual e nós fomos a um mosteiro onde nossa gente nos
adoeceu .................................
24
Capitulo X - Como D. Rodrigo mandou pedir ao Barnagais aviamento para a
partida ............................
28
Capitulo XI- Da maneira e sítio dos mosteiros e seus costumes,
primeiramente êste de São Miguel ....... ..... ....
29
429
Pág.
Capítulo XII - Onde e como se faz o bôlo do sacramento e de uma procissão que
fizeram e do aparato com que se diz a
missa e do entrar da igreja .........................
36
Cpítulo XIII - Como em tôdas as igrejas e mosteiros da terra do Preste João se não
diz mais de uma missa cada dia. E do sítio do mosteiro de Bisão onde enterrámos
Mateus e do
jejum de Quaresma ................................ .
38
Capítulo XIV - Como o mosteiro de Bisão é cabeça de seus mosteiros e do
número dos frades e ornamentos e do castar que
fazem a Felipos que dizem ser santo .................
41
Capítulo XV - Da agricultura desta terra e como se guardam dos feros animais e
das rendas do mosteiro ... ................ 43
Capítulo XVI - De como os frades impediam a nossa partida e do
que nos aconteceu no caminho ........................
45
Capítulo XVII - Como passámos uma grande serra em que havia
bugios, em um sábado, e no domingo seguinte dissemos
missa em um lugar chamado Saiote .................
47
Capítulo XVlI -Como chegámos ao lugar de Baruá e como o
Embaixador foi em busca do Barnagais e da maneira do
seu estado ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... 48
C',pítulo XIX - Como nos deram de comer em casa do Barnagais

e como nesta terra as jornadas se não contam por léguas... 50 CGipítulo XX - Do
lugar de Baruá e das mulheres e tráfego dêle
e casamentos que se fazem fora da igreja ............... 52
C ,pI'ulo XXI - Dos casamentos e bênçãos e de seus contratos e
como se quitam das mulheres e elas dêles e não se estranha... 54 Ciptulo XXIIDo modo do baptismo e circuncisão e como
levam os mortos a enterrar .........................
56
Capítulo XXIII- Do assento do lugar de Baruá, cabeça do reino
do Barnagais, e de suas caças e veações ................. 58
Capítulo XXIV - Do senhorio do Barnagais e dos senhores e capitãis que estão à
sua ordenança e mandamento e direitos
que pagam-.......................................
60
Capítulo XXV - Do modo que têm para guardarem os gados dos
feros animais e como há nesta terra dois invernos e de duas
igrejas que há no lugar de Baruá ...................... 62
Capítulo XXVI- Como são os clérigos e como se ordenam e da
reverência que acatam às igrejas e adros delas ........... 64
Capítlo XXVIl - Como partimos de Baruá e do mau aviamento
que houvemos até chegar a Barra ...................
65
Capítulo XXVIII- Como chegou o fato ao lugar de Barra e do
mau aviamento do Barnagais ........................
66
Capítulo XXIX- Da igreja do lugar de Barra e de seus ornamentos e da feira que
se nêle faz e mercadorias e trajos de
frades, freiras e clérigos ... .... .... ... .... ... .... ... '. 69
Capitulo XXX - Do estado de Barnagais e modo de sua casa e
como mandou dar pregão para ir contra os núbios, e como
faz justiça ......................................
71
Capítulo XXXI - Como partimos de Barra para Temei e da qualidade do lugar
.... ... .... ... .... .... ... .... ... ... 74
430
Capítulo XXXII - Da multidão dos gafanhotos que há na terra
e do dano que fazem e como fizemos procissão e os gafanhotos morreram
..................................
76
Capítulo XXXIII - Do dano que vimos em outra terra, feito pelos
gafanhotos em duas partes ... ..................
79
CapíutIo XXXIV - Como chegámos a Temei e o Embaixador se
foi em busca de Tigremahom e nos mandou chamar ......
81
Capítulo XXXV - Como o Tigremahom mandou um capitão em
busca de nossa fazenda e dos edifícios que estão no primeiro lugar.. .... .... ... ....
... .... .... ... ... ... 82
Capítulo XXXVI - Como partimos de Abafazem e fomos ao lugar
que se chama Casas de São Miguel.... ..............
84
Capítplo XXXVII- Que fala do lugar de Aquaxumo e do ouro
que a Rainha Sabá levou a Salomão para o Templo e de um
filho que houve de Salomão ......................

CapItulo XXXVIII- Como São Felipe declarou uma profecia de
Isaías ao capado da Rainha Candácia por onde ela e todo seu
reino se converteu e dos edifícios do lugar de Aquaxumo... 88 Cipítulo XXXIXDos edifícios que estão derredor de Aquaxumo e como nêle se acha ouro e da
igreja do mesmo lugar... 92 Capítulo XL - Como junto do lugar de Aquaxumo
estão duas
igrejas em dois picos, onde jazem corpos de dois santos... 95 C,pítulo XLI - Das
terras e senhorios que estão para Poente e
Norte de Aquaxumo, onde há um mosteiro que se chama
Aleluia e outros dois mosteiros para Levante .......... 96 Capítulo XLII - Como
partimos da igreja e Casas de São Miguel
e fomos a Bacinete e daí a Maluche e dos mosteiros que
estão junto dêle ... .... .... ... .... .... ... .... ... 98
Capítulo XLIII-Das alimárias que há na terra e como tornámos
atrás onde estava o Embaixador ...................... 101
Capítulo XLIV- Como estando Tigremahom de caminho, o Em.
baixador lhe pediu despacho e lhe mandou certas peças e lhe deu aviamento e
fomos a um mosteiro onde os frades
davam graças a Deus ..........................
103
(,ipítulo XLV - Como fomos ter ao lugar de Arguguim e Abefete
e como nos veio visitar Balgadarobel .e o serviço que trouxe
e do sal que há na terra ... .... .... ... .... ... ...... 106
Cap;tulo XLVI -Como partimos e o fato diante e como o capitão
do Tigremahom que nos levava foi espancado por um frade
que vinha em nossa busca ...........................
109
Capítulo XLVII - Como partimos do lugar de Corcora e da viçosa
terra por onde fomos e outra áspera em que nos perdemos
de noite uns dos outros e como nos combatiam os tigres... 111 Capitulo XLVIII De como neste lugar chegou a nós o frade e
logo partimos caminho de um lugar que se chama Dofarfo e do pão que nêle se
colhe e pão que comem e vinho que
bebem .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 11
Capítudo XLIX - Como partimos do lugar de Dofarfo bem aper.
cebidos porque havíamos de passar pela falda da terra dos
mouros ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... 118
431
Capitulo L - Como a gente de Janamora tem conquista com estes
mouros dobas e da grande trovoada que nos veio, tendo
a sesta em uma ribeira .... ... .... ... .... .... ... ... 122
Capítulo LI- Como partimos dêste pobre lugar e o mêdo que
nos punham e como fomos dormir sábado e domingo e ter
em uma ribeira que se chama Sabalete ................. 124
Capítulo LII - Da igreja de Ancona e como no reino de Angote
corre ferro e sal por moeda e de um mosteiro que está em
uma lapa .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... 126

Capítulo LIII- De uma igreja de cónegos que estão em outra
lapa neste mesmo senhorio, em que jaz um Preste João e um
Patriarca de Alexandria ...... ........... .... 129
C.pítido LIV- Dos grandes edifícios de igrejas que há na terra
de Abugima que fêz Lalibela Rei e da sepultura sua na igreja
de Golgota ... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... 134
Capítulo LV - Da feição da igreja de São Salvador e doutras igrejas que há no dito
lugar e do nascimento do Rei Lalibela e
direitos desta terra ... .... .... ... .... ... .... ...... 134
Cap;ulo LVI -Como partimos de Ancona e fomos a Ingabelu e
como tornámos em busca do fato ..................... 141
Capítulo LVII- Como se apartou o Embaixador do frade e como
os que com o frade ficámos fomos apedrejados e deles presos e como tornou o
Embaixador e fomos convidados do Angoterás e com êle fomos à igreja e das
preguntas que nos
fêz e jantar que nos deu ... .... .... ... .... ... .... ... 143
Capítulo LVIII - Como se o embaixador despediu do Angoterás
e o frade com os mais tornámos onde fomos apedrejados e
daí fomos para a terra viçosa e igreja de muitos cónegos... 147 Capítulo LIX - Da
serra em que metem os filhos do Preste João
e de como nos apedrejaram junto dela .................. 149
Capítulo LX - Da grandura da serra em que metem os filhos do
Preste João e das guardas dela e como seus reinos se herdam. 152 Capítulo LXI Do castigo que davam a um frade e também a algumas guardas por um recado que
trouxe dos infantes ao Preste e como fugiu um irmão do Preste e um seu tio e da
maneira que se houve com êles ..................... 154
Capítulo LXII -De como são estimados os parentes do Preste
e do modo diferente que êste David quere ter com seus filhos
e das grandes provisões aplicadas à terra ............. 157
Capítulo LXIII - Do fim do reino de Angote e princípio do reino
de Amara e de uma lagoa e cousas que há nela e como o frade quisera levar ao
Embaixador a uma serra, e como
fomos ter ao Acel e da abastança dela ................. . 159
Capitulo LXIV - De como fomos ter a outro lago e daí à igreja
de Macham Celacem e como nos não deixaram entrar nela... 163 Capitulo LXV Como os prestes dotaram as igrejas neste reino
e de como fomos à aldeia de Aba e daí a algumas grandes fossas .... ... .... ... ....
.... ... .... ... .... ... 165
432
Capítulo LXVI- Como fomos ter a umas portas e passos fundos
e trabalhosos de caminhar, e subimos às portas em que se
começa o reino que se chama de Xoa. ................
168
Capítulo LXVII- Como o Preste João foi à sepultura de Janes,
iché do mosteiro de Brilibanos e da eleição de outro iché
que foi mouro ... .... .... ... .... .... ... ...... ... 171

Capítulo LXVIII - De como três dias caminhámos por campinas
e da cura das enfermidades e da vista das gentes .......... 173 Capítulo LXIX Como foi dado a nós por guarda um grande
senhor de título e da tenda que nos mandou ............. 175
C.pítulo LXX - Como o Embaixador e nós com êle fomos chamados por mandado
do Preste e da ordenança que levámos e do
estado em que estava ... .... .... ... .... ... .... ... 176
C lzp;ulo LXXI- Do furto que nos foi feito no mudar do fato e
dos mantimentos que nos o Preste mandou e fala que o frade
connosco houve ...................................
181
Capítulo LXXII- Como se o Preste João mudou com a côrte e
como o frade disse ao Embaixador que tratasse se quisesse
e de como se o Embaixador foi à côrte ................. 182
Capítulo LXXIII - Dos frangues que estão na terra do Preste
e como aí aportaram e como nos aconselharam que déssemos
a pimenta e fato que trazíamos ....................
184
Capiítulo LXXIV- Como disseram ao Embaixador que os grandes
da côrte conselhavam o Preste que o não deixasse tornar e como lhe mandou que
mandasse a tenda e pediu uma cruz
e como mandou chamar o Embaixador .................
187
Capítulo LXXV- De como sendo o Embaixador chamado pelo
Preste, o não ouviu em pessoa ...................... 190
Capítulo LXXVI - Como outra vez foi chamado o Embaixador e
levou as cartas que trouxe e como lhe pediu licença para
dizer missa .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 194
Capítulo LXXVII - Das preguntas que foram ao Embaixador por
mandado do Preste João e do vestido que deu a um pagem
e assim se trazíamos maneira de fazer hóstias .......... 197 Capítulo LXXVIII Como o Preste João mandou chamar a mim
Francisco Álvares clérigo e que lhe levasse hóstias e vestimenta e das preguntas
que me fêz .................. 199
Capítulo LXXIX - Do furto que fizeram ao Embaixador e do queixume sôbre êle,
feito ao Preste João, e de como nos achámos salteados, e de como o Preste João
mandou tenda para
igreja ... .... ... .... .... ... .... .... .............. 204
Capítulo LXXX - Como o Preste mandou chamar ao Embaixador
e das preguntas que lhe fêz e como mandou pedir as espadas
que tinha e umas calças e como lhas mandaram .......... 206 Capítulo LXXXI Como o Preste João mandou certos cavalos ao
Embaixador para que escaramuçassem e como o fizeram e de um cálice que lhe
mandou e preguntas que lhe fêz peças
e do furto da tenda ... .... .... ... .... ... .... .... ... 208
43.
Capítulo LXXXII - De como o Preste mandou mostrar um cavalo

ao Embaixador e como mandou aos grandes da sua côrte que fôssem ouvir a nossa
missa e como o Preste me mandou
chamar e do que me preguntou .....................
210
Capítulo LXXXIII - Como o embaixador foi chamado e como deu
as cartas que levava ao Preste João e da idade e aparato dêle 213 Capítulo
LXXXIV - De como eu fui chamado e das preguntas que
me fizeram acêrca das vidas de São Jerónimo e São Domingos e de São Francisco
......................... 216
Capitulo LXXXV- Como lhe foram levadas as vidas dos ditos
santos e como as fêz tornar na sua língua e do contentamento que tiveram com
nossa missa e de como nos mandou chamar
o Preste e nos vestiu ... ... ... ... ... ... ... ... 220
Capítulo LXXXVI - Do abalo que o Preste João fêz para outra
parte e da maneira que com o Embaixador tiveram acêrca de seu fato e da
discórdia que houve e da visitação que lhe
mandou fazer ...............................
223
CapItulo LXXXVII - Como o Preste foi sabedor das brigas dos
portugueses e lhes rogou que fôssem amigos e o que mais
se passou, e da luta e do baptismo que fizemos aí ....... 225 Capítulo LXXXVIII Do número da gente de cavalo e de pé que
sai com o Preste quando caminha ..................... 229
Capitulo LXXXIX -Das igrejas da côrte, e da maneira que têm
de caminhar e as pedras de ara como vão reverenciadas e
como o Preste João se mostra ao povo em cada um ano... 230 Capitulo XC- De
como o Preste João me mandou chamar para
lhe dizer missa de Natal e da confissão e comunhão ....... 232 Capitulo XCI- De
como o Preste mandou ir o Embaixador e
todos e ficar eu só com o língua e das preguntas sôbre cousas da igreja e como
nós todos contámos umas completas e
como se partiu o Preste aquela noite ............. ....236
Capítulo XCI1-Como o Preste foi pousar à igreja de São Jorge
e a mandou mostrar aos da embaixada e a mim, depois de
certas preguntas me mandou mostrar certos sombreiros ricos 240 Capítulo XCIIIDo caminhar do Preste João e a maneira do
seu aparato estando em caminho ..................... 243
Capítulo XCIV - Como o Preste foi à igreja de Macham Celacem
e da procissão e recebimento que lhe fizeram e do que Sua
Alteza comigo passou acêrca do recebimento.... ... ... 246 Capituto XCV - Da
feição e cousas desta igreja da Trindade e
como o Preste mandou dizer ao Embaixador que fôsse ver
a igreja de sua mái e das cousas que nela passou .......... 248 Capítulo XCVI Como o Preste João mandou dizer aos da embaixada e aos frangues que fôssem
ver o seu baptismo e de como mandou que eu fôsse estar ao baptismo e da
maneira que estava o tanque e como mandou nadar os portugueses e
os banqueteou .... ... .... ... .... .... ... .... .... ... 252
Capítulo XCVII - Como eu fui com um língua a visitar o Abuná

Marcos e como fui preguntado acêrca da circuncisão e como
o Abuná celebra as ordens sacras ..................... 257
434
Capítulo XCVIi - Como o Preste me preguntou pela cerimónia
das ordens sacras e assim de como fui às menores a que chamam zagonais e quais
são ordenados .................. 260
Capítulo XCIX - Quanto tempo esteve a terra do Preste sem abuná
e porque causa e onde os vão buscar e do estado do Abuná
e como vai quando cavalga .........................
264
Capítulo C - Do ajuntamento dos clérigos que se fêz na igreja de
Macham Celacem quando a consagraram e da transladação de el-Rei Nahu, pai
dêste Preste, e de uma pequena igreja
que há aí .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... 268
Capítulo CI- Da prática que o Embaixador houve com o Preste
sôbre alcatifas e de como o Preste nos mandou ter serão e
banqueteou ......................................
270
Capítulo CII - Como o Preste mandou chamar ao Embaixador e a
todos os que com êle vinham e do que passaram na igreja
grande ..........................................
273
Capítulo CIII - Como o Embaixador e todos os frangues foram visitar o Abuná e
do que com êle passaram .............. 275
Capítulo CIV - Como Pêro de Covilhã, português está nesta terra
do Preste e como lá foi ter e por que mandado .......... 277 Capítulo CV- Como o
Preste João determinou escrever a el-Rei
e ao Capitão-mor e como se houve com o Embaixador e com os frangues que em
sua terra estavam e determinação da
partida .. .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ... 283Capítulo CVI -Como o Preste
mandou ao Embaixador trinta onças
de ouro e cinqüenta para os que com êle iam e uma coroa e cartas para el-Rei de
Portugal e cartas para o Capitão-mor
e como partimos da côrte e o caminho que levámos ....... 285 Capítulo CVII- Do
que nos aconteceu no lugar de Manadelei
com os mouros ... .... .... ... .... ... .... .... ... ... 290
Capítulo CVIII- Como a nós vieram dois grandes fidalgos diL
côrte a fazerem amizades e nos entregarem ao Capitão-mor .. 292 Capítulo CIX Como nos levaram caminho da côrte e de como
nos tornaram a esta terra ... ... .... ....... .... ... ... 295
Capítulo CX- Em que tempo e dia se começa a Quaresma na
terra do Preste João e do grande jejum e abstinência e dos
frades como se metem de noite no tanque .............. 297
Capítulo CXI - Do jejum da Quaresma na terra do Preste João e
do ofício de Ramos da Semana Santa .................
302
Capítulo CXII - Como tivemos uma Quaresma na côrte do Preste
e tivemo-la na terra de Gorage e mandaram que disséssemos
missa e como a não dissemos ........................
305

Capítulo CXIII - Como D. Luiz de Meneses escreveu ao Embaixador que fôssem
e como o não acharam em côrte e como
el-Rei D. Manuel era finado .........................
311
Capítulo CXIV- Da batalha que o Preste houve com el-Rei de
Adel e de como desbaratou a Mafamede capitão .......... 317 Capítulo CXV Como o Preste nos mandou um mapa-mundi que
lhe trouxéramos para lhe tornar as letras em abexim e do
que mais passou e das cartas para o Papa .............. 321
435
Capítulo CXVI- Como nas cartas de D. Luiz vinha que requeressem justiça de
certos homens que lhe mataram e o Preste mandou lá a Justiça-mor da côrte,
Zagazabo e na companhia
de D. Rodrigo, a Portugal ... .........
324
Capítulo CXVII- De como Zagazabo, embaixador, tornou em
côrte e eu com êle por causas que lhe relevava e como açoutavam a Justiça-mor e
dois frades e porquê ....... ... 327
Capítulo CXVIII - Como depois da morte da rainha Helena o
gram Betudete foi recadar os direitos do seu reino e quais eram e como a Rainha
de Adea veio pedir socorro e que
gente veio com ela de mulas .......................... 331
Capítulo CXIX -Como foi dado socorro à rainha de Adea e como
o Preste mandou prender o gram Betudete e o porquê. E
como foi livre. E assim mandou prender outros senhores ... 335 Capítulo CXXComo o Tigremahom foi morto e outro betudete
deposto, e assim Abdenago da senhoria, e provido o Embaixador, e como o Preste
João em pessoa foi ao reino de
Adea .................................
......... 339
Capítulo CXXI -Da maneira que se o Preste assenta com sua
côrte .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... 341
Capítulo CXXII- Da tenda da justiça e modo dela e de como
ouvem as partes
3...........................
3
Capítulo CXXIII - Que fala da maneira da prisão .......... 345
Capítulo CXXIV - Onde são as moradas das Justiças-mores e o
assento do lugar da praça e quem são os mercadores e regatões
.........................................
346
Capítulo CXXV- Como os senhores e fidalgos e tôda outra gente
assentam suas tendas como é em sua ordenança ......... 347 Capítulo CXXVI- Da
maneira que os senhores e fidalgos vêm
à côrte e andam e saem dela ......................... 348
Capítulo CXXVII- Como os que vêm e vão para as guerras entram mais acêrca do
Preste e do mantimento que levam ... 350 Capítulo CXXVIII- Da maneira que
levam a fazenda do Preste
quando caminha e dos brocados e sêdas que enviou em Jerusalém e do gram
tesouro ... .... ....... .... ... .... ... 351
Capítulo CXXIX - Como de Baruá partiram trezentos e tantos

frades em romaria a Jerusalém e como os mataram ...... 352 Capítulo CXXX Das terras e reinos com quem confina o Preste
João ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... ... 355
Capítulo CXXXI -Do reino de Adel e como o Rei é havido por
santo entre os mouros ...........................
356
Capítulo CXXXII -Do reino de Adel, onde começa e acaba
347
Capítulo CXXXIII- Das senhorias de Ganze e Gamu e do reino
de Gorage ... .... ... .... .... ... .... .... ... .... ... 357
Capítulo CXXXIV - Do reino de Damute e do muito ouro que
nêle há e como se apanha e dêste para o Sul são as amazonas se as aí há .... ...
.... .... ... .... ... .... ... 358
Capítulo CXXXV- Das senhorias dos cafates que dizem que foram judeus e de
como são guerreiros .................. ..360
436
Pág.
Capítulo CXXXVI- Do reino de Gojame que foi da rainha Helena
onde nasce o rio Nilo e do muito ouro que nêle há ...... 360 Capitulo CXXXVII Do reino de Bagamidri que se diz ser muito
grande e como em sua serra dele acham prata .......... 361
Capitulo CXXXVIII- De umas senhorias que se chamam dos
núbios que foram cristãos e do número das igrejas que há
na terra com que confinam .........................
362
Capítulo CXXXIX - Dos oficiais que Salomão ordenou a seu
filho que houve da Raínha Sabá quando o enviou para
Etiópia e como ainda se honram dêstes ofícios .......... 364 Capíiulo CXL- Como
o Embaixador do Preste tomou posse da
senhoria e o Preste lhe deu título de tôda e nos partimos
para o mar .... ... .... .... ... .... .... .... .... ... 365
Capítulo CXLI - Como vieram por nós os portugueses e quem era
o capitão ....... ...........................
366
Capítulo CXLI - Como o Barnagais se fêz prestes e caminhámos
com êle caminho do mar ............................
371
II PARTE
CONTA-SE NESTA PARTE O CAMINHO QUE SE FFZ DA TERRA DO
PRESTE JOÃO PARA PORTUGAL
Capítulo I -De como partimos do pôrto e ilha de Maçuá até chegar a Ormuz
..............
..................
377
Capítulo II-Do traslado da carta que o Preste João mandava a
Diogo Lopes e se deu a Lopo Vaz de Sampaio .......... 381
Cipítulo III - Do caminho que fizemos de Ormuz para a India
até Cochim .....................................
388
Capítulo IV- Do caminho que fizemos de Cananor até Lisboa e
do que nos aconteceu no caminho ..................... 391
Capítulo V--Do caminho que fizemos de Lisboa para Coimbra e
como estivemos em Sernache .........................
395

Capítulo VI- Como partimos de Sernache via de Coimbra e do
recebimento que se fêz e da embaixada como se deu e do
gasalhado que el-Rei Nosso Senhor mostrou .............. 399
Capítulo VII- Do traslado da carta de el-Rei D. Manuel que lhe
enviava o Preste ............402
Capítulo VIII-Do traslado da carta do Preste João para el-Rei
D. João Nosso Senhor ....... ..................
41o
Capítulo IX - De certas preguntas que o Arcebispo de Braga fêz
a Francisco Álvares e respostas que a elas deu .......... 415
437

Êste livro, realizado pela Editorial Itica, Limitada, Rua das Cbagas, 23 a 27,
Lisboa, foi composto e impresso durante o mês de Maio de 1943

0
z
U)o
SB RAR lES 0SMITHSONIAN- INSTITUTION 0NOui.Llh.SNI NVlNOSH1IVYS S 3 1 JV 8 9
z ~
z
Dl11l1I1$NI NVINOSHLIV4S $318~V81911 LI BRAR lES SMITHSONIAN
INSTITUTIC
r-z
z
z
cn
SB RAR lES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIlflhI.LNI NVINOSHIMVS
$33 8d91
Lnz
zn
<<
YlLIIISNI _NV.INOSHIMSV(n S3 18~V81911LI BRAR lES
SMITHSONIANINSTITUTIO
w
Z
BRAR lES SMITHSONIAN INSTITUTION NOI.LflhIJSNI NVINOSHIUI$S~
91UV2I9
z
zz
z
~zz
IBRAININISHWS318J91L1BRAlES SMITHSONIAN INSTITUTION0(uiINVNSIA 388 0111N
VNSIVS8V91
BRAR ES SMITHSONIANr
INSTITUTIOHOllI$INIOHI1 3 J?
z
rz
L
cn
z -In
IlflhININIOHVJ$$1JV91LIBRR1ES SMITHSONIAN
INSTITUTIONN1fIINCNINSIAC VUE
-i
z
-i
z
f\-.
1IISNI NVINOSHIIVJS SJIUWiGIl LIBRARIES SMITHSONIAN l

z
z
f
):0\'Z Alvares, Francisco
:
ARIES SMV
LIBRAYir informacao das terras"f
lIISNI _NV ARI lE S S N
S3I dVUJ 91'1
<c
r
c
~wY r
3 9088I00361971
Af DT376.A4 1943X
VardadAira infnrmsk-t'n d1q tairrnt un nr

