
Chronica D'El-Rei D. Manuel, Vol. 6 (Classic
Reprint)

Ladda ner boken PDF

Damiao De Goes
Chronica D'El-Rei D. Manuel, Vol. 6 (Classic Reprint) Damiao De Goes boken PDF

 

Excerpt from Chronica d'El-Rei D. Manuel, Vol. 6Epois del Rei de
Fez Ialevantar o campo de diante da vílla de Arzilah ate a tornar a
cer car outra vez, se passaram algumas cousas, de que nam farei
menção, por serem de pouca cali dade, salvo de huma entrada que
fez Nuno Fenandez, Dataide, que fpi 0 primeiro fronteiro gue depois
do cerco la foí com a gente do Algarve, e doutra. Que fez o,condc de

Borba dom Vasco Coutinho.e fez Nuno Femandez, levando por
almoca dacus Pero de Meneses, e George Vieira com oiten ta de

cavallo, matarão o Alcaide Bemguaneme, e ou tros doze Mouros, e
trouxerão captívos quinze com que se tornaram a villa. Nesta entrada
se acharam o Adail Pcro Godinho, Pero Lopes Dazevcdo, Antonio da
Fonseca, e Fernão Caldeira, depois da qual a poucos dias, Nuno

Fernandez se veo ao regno _cha mado pcr el Rei. E quanto a que fez
o Conde de Borba foi assi, sabendo ellc que os de Benhamede, c' de
Benarroz estavão descuidados. Foí dar nelles de sobresalto, com boa
companhia de gente de pe, e dc cavallo, donde trouxe trinta almas, e
seis centas ca beças de gado grosso, e mais de míl de mendo. Pas~



sando estas, e outras cousas cm Arzilla, Bartaga, e Almandarím com
os Alcaides Dalcaóer quibir, Iazem à Larache com muita gente de
cavallo, chegarão ate as portas da villa, donde levaram algum gado
com perderem tres cavalleiros dos seus, que lhes os nos sos mataram,
dos quaes dom Bernaldo Coutinho ñlho do Conde de Borba maíou
hum. Moüído cl Rei de Fez destas afrontas, e doutras que lhe cada

día os Darzilla fazião determinou de a vír cercar outra vez pera o que
ajuntou muita gente, e munições de guer ta com que veo assentar seu
arraial no Xerquão, e por neste cerco se não acontecer cousa notavel
não dírei mais, se não que sabendo lelle quão be eç cebida a villa
estava de gente, mantimentos, goens de gucrra, com conselho, e
parecer de us c pítaens alevantou o cerco. Neste tempo avía zila
muitos fronteiros, dos quaes o primeiro que veo depois de Nuno
Fernandez Dataíde foi dom Ioam Mascarenhas capitãó dos ginetes,
às buttos era dom Francisco, que depois foinconde do Vimioso to de
dom Afonso Bispo Devora, de quem jalattañz menção com vinte de
cavállo, e oitenta de pe' dom Francisco de Lima Vísconde de Villa
nova de cervexra com multa gente, e Díqgo Lopes de Lima seu
primo, que posto não tivesse tanta gente como o Visconde, a que

tinha era mui bem encavalgada És tava tambem em Arzilla Ioam da
Sylva filho Daires da Sylva Regedor da casa da Suplicação, com xij
de cavallo, c Alvaro Gonçalves de Moura com xíj de' cavallo, c dom

Francisco de Castro alcaide mor do Sabugal com quarenta de
cavallo. E Rui gonçalveãz da Camara capítam da ilha de S. Míguel
com qua rénta de cavallo, e cincoenta besteiros, e outros hoa~ mens
de pe, que de Tanger onde estava por manda do dcl Rei, se íoí Arzilla
por lho el Rei assi mandar per huma sua carta. Estas cousas todas
passaram nos annos de M. D. Ix, M. D. X, M. D. Xi, e no de M. D.
Xij, vieram outra vez correr Arzilla, Barraxa, e Almandarím com os
Alcaides Dalcacer, e Iazem, e chegaram as portas do lugar onde

mataram e capti~ varam alguns Chrístãos, entre os moxtos foi dom
Fernando de Castro, que arriba nomeeí, o qual em dando o repique,
sahío pela porta da Vilia com um paje a cavallo, primeiro que o

porteiro tivesse lugar de a fechar, e em saindo se achou com sos doze
de cavallo, atalaias, e descobridores que se vinhão reco lhendo com
os guacs, e com o paje fez rosto'aos -mouros que os seguião e em

pondo a lança em hum delles que derribou do cavallo, a sella do seu
se foi com a cilha, de maneira que o levou ao chão, a quem as outros
não poderão valer nem poer a ca~ vallo, por as muitas armas que
trazia, de maneira que sahíndo os mais delles feridos, em Special o

paje os mouros o cercarão ao redor, e o matarão com lanças
darremesso, sem ousarem de lhe chegar, ate que cahio de cansado, e

ferido. O Conde de Borba.
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