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Carta sobre a expedição de Francisco Barreto
ao Monomotapa [1569]

Documento

1

Ja se vio de desordem bons sucessos e assi prazeraa a Deos seraa desta.
Que nom pode ser moor, que em tempo d’estar a India tão necessitada em lugar de lhe mandarem socorro lhe mandão ho pera seu danno e destroyção. Veja se se pode ser moor desordem que mandarem foão a Manomotapa em que sua alteza gasta tanto de sua fazenda em tempo d’estar o reyno tão
necessitado sendo tanto melhor e de tanto mais seu serviço mandar se toda esta força e gente aa India
donde tanta necessidade ha della. Ora que he verdade que as partes todas do Sul estão de guerra scilicet
Maluco, os de Amboino, Banda entendem nella ja os jaos, os daachins muyto poderosos e favoreçidos do
grão turco, donde Malaca esta muyto ariscada, Çeilão perdido que he a melhor cousa e mais importante
da India. Ho Malavar todo de guerra e tão favoreçido por nossas fraquezas que fazem o que nunca se
pode maginar, que he çerto que derão em todos os lugares e aldeas de Bassaim junto do mar e estroyrão
e queimarão lugares e roubarão sem aver quem os resistisse, e andam tão atrevidos que cometeram
navios d’alto bordo e tomarão dous de Bengala e hum de Ormuz, cousa que se não pudera cuydar. Ho
grão turco ameasa com galees de Basoraa e do Estreyto, e foy certo que se não morrera o capitão moor
dellas em Adem, estiverão ja na India e andarão ao salto, donde se vierem não poderão deixar de fazer
muyto dano. Pois desordem ha como em tempo de tanta necessidade mandarem descubrir terras d’ouro,
em parte donde nom estaa tão certa a ganançia como esta o dano e odio que o viso rey ha de ter a esta
conquista, e que tão çerto estaa contradizerem na os principaes fidalgos da India por respeito de serem
providos de Sofala.
Eu nunca vi motim tão çerto pella desordem do tempo em que se manda a esta conquista. Peço
que me digão que virão na India e no asocego della. Por todas as partes guerra, pera que ella estaa tão
mal provida, que não tem petreçho de guerra nenhum, e sem dinheiro pera ella, e sem credito, a gente
de guerra sem nenhũa doutrina della muyto desobediente a seu viso rey, se não veja se que querendo
o conde viso rey acodir a Çeylão não achou fidalgo que quizesse lâ hir. E tão soltos e atrevidos nesta
desobediênçia que mandando o viso rey que se assinassem em hum asento que se fez de como não
querião hir a servir, se asinarão e nom se lhes deu nada [fl. 1v] de ho assy fazerem. Que mezinha pera
esta desobediençia tão maravilhosa. Como estaa certo o soldado que com palavras a falta de dinheiro se
embarcava por nom ter outro remedio querer paga dobrada com costas doutro capitão e com nome de
descobrir ouro, e que remedio pera homens maos de embarcar como ha na India que arufos de fidalgos
com pouco achaque. Ora afirmo que sua alteza he servido bem ao reves nesta jornada do que cumpre ao
seu serviço nem ao Deos pois arisca tanto e tão çerto como a India pello tão duvidoso. Porque ainda eu
seria de pareçer que estando a carga do ouro tão certa como a da pimenta que por agora se não devia de
querer com as condições de tanto dano como poderaa ser pella fraqueza da India.
A verdade he que sua alteza deve d’acodir a India com todo o que for possivel e atee ver recado
do seu viso rey que mandou o anno passado e saber como a India estaa, nom bolir em conquistas novas.
Muyto se faraa em sostentar o que se tem na India, e muyto mais em na por em seu estado primeyro que
jaa averey por mais tornar se a por em seu credito e fazer se temida a seus imigos como ella era (que tão
perdido tem ho medo) do que foy ganhar se de novo. Ora que he certo que cada anno vem roins novas
da India, e o que peor he peores esperanças, e que se não entenda em outra cousa mais que no remedio
della estando tanto ho remedio de Portugal da India. O valha me Christo que desatino tamanho e tão
visto, que em minha conciençia digo que avendo el rey nosso senhor por seu serviço largar a India com
algũa cor de a non largar depressa e perde la pouco a pouco, afirmo que se non pudera buscar melhor
invenção pera a perder. Queira sua alteza esta empreza em outro tempo mais conviniente, pois que na
verdade o poderaa fazer em tempo que non seja dano nenhum e tanto mais çerto ao seu serviço e com
ordem e muyto menos gasto de sua fazenda. E se ho que isto escreve vir que se faz caso do que diz, se
descubriraa a tempo mais acomodado, e diraa ho como. Que na verdade a jornada não he de desordem
Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
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emquanto ho hir nesta conquista que ainda que seja trabalhosa as cousas grandes não se alcanção sem
muyto trabalho e risco mas an de ser em tempo mais acomodado e porque muytas vezes (como no
principio digo) se vio de desordens fazeren se cousas boas, digo que desta o poderão sair, porque pera
ser assi poderaa Deos aleijar todos os malavares e deitar hũa lage do çeo em todos os que tem tomado
Ceylão que tão poderosos estão e exercitados de maneira que melhores vinte mil espingardas não nas
ha [fl. 2r] no mundo. Nos d’Açhem que tanto procurão de raiz ho danno da India com ho grão turco, tanto corisco que de si nom saybão parte, os de Amboyno, por donde se faz o trato de Maluco, peste que
não fique nenhum, os castelhanos que começão entender em Maluco repesos de seus penssamentos,
e sobretudo o grão turco apartar lhe Deos o pensamento da India e fazer ho mar do Estreyto coalhado
que se nom possa navegar por elle, e ho Hidalcão tão vezinho das portas e com tanto ameaso cada dia a
Guoa, desbaratado do Rajo que tão menos poderoso estaa agora que elle. Todos estes milagres poderaa
Deos fazer porque Ho temos de nossa parte que esta he a verdade que se assy nom fora eu afirmo que
são tantas as invenções que há na India e o descuido tanto que se neste reyno tem com ella que fora
pouco não aver jaa India se Sua misericordia nom fora. Se a esta conta se vay a descobrir terras novas e
nom pareçer temiridade e espanto, vaa embora, mas se he verdade que Nosso Senhor quer e a ordem de
guerra o permite que nella mais que em todas as cousas aja ordem, tempo, conta, peso e medida afirmo
nom aver nesta jornada cousa nenhũa que boa seja, porque donde nom ha conta não ha razão.
Esta lembrança faço a vossa senhoria porque sabe Deos que como christão me doem estes desatinos e como homem que muyto deseja o serviço del rey nosso senhor e ver como a India estaa tão
ariscada e a pouca conta que com ella se tem. E vossa senhoria nom gaste o tempo em imaginar quem
lhe faz esta lembrança porque ho mais certo he errar no pensamento e ainda que nom he rezão dar credito a quem nom vio dey o vossa senhoria a este papel pera fazer lembrança a sua alteza se lhe pareçer
que he seu serviço porque lhe afirmo na verdade que he muyto pouco o que digo nelle pera ho muyto
que poderia dizer em favor do que digo.
[fl. 2v] 2Sobre a yda de Francisco Barreto a Manomotapa3
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Acrescentado nas costas em letra diferente, mas da mesma época.
Repetido, a seguir, em letra posterior, “Sobre la yda a Francisco Barreto a Manomotapa”.
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