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Zq. Chi'única quc {i\8eHmo$ cm seguida foi publicada no$ fim do $eculo pa$$ado por Ft.
Joaquiti\ de Sal\to .dgostinT\o no yot. l das )memorias dc Litterntui'a da .Academia. Posto
que i npl'essa n'tiDla obra que ndo d rara, náo Z)adianto omifíf-l(t n'wfa col/acção, c fanlo #taik
quc d óreue o espaço qtlc c//a occtipa. .Nada /iG a accl'wcenf«r RO que, na ihfraducçdo que
/Ac anlepoz, o 2)uóücador refere anel'ca daf manu8cn»ros de quc 8e apl'ouei7ou pap'a 0 8etl fra-

ca/Aa. .Lihi'fa»io-no a ft'anícrcuel' wsa pa}.fe da hfrodtlcçda, pol'quc a appl'eci;Bçáo que aÀ1 8e

faz sub$equcnteniente do valor Itfstoi'íco deste monumento exot'bata d08 tintitu a que ntdo t'wtd-
cfa# a8 noftbl'af que deuemoi dai' dof wcnPlof quc znsep'imof «qtif. .Eí3 o que Mr. Jaaquth cle
,Sallfo ]go$fthiio dilz acerca d08 cedi'cc& qw /Ae iemà'a#i de fesfof e qt/abro d (pocÀa em que
pl'ou«uelnlente fo{ csctlpta

«.E»i Jgo#fo do anda de 1788 dmcuólí na Oa»lapa da (ytdade dc Tauiba no Reino do

.dual'ue /huna peqt/ena CÃroni'ca da (7ongtít la da mesmo Retlio, qtlc J'u/gueí de abtípi infere8ie.

/Vof Tomos p'e//t08 da mesma (7aniara t,em /inçada no .r. que pol' gM mutfa anübui'ande nú)
lent princípio' 'lem fim, desde pag. 201 até 213 por treze lauda8 completas de fot. grande. N08
Pontos Refmnado$ em 1'733 ue»l no 1. desde pog. 3 alé o miolo dü pag. 9, por doze latlda6 e
Roía d« mean\a marca : e fazer\do todo o esfwço por encontl'al- o .duthograplto da dita Clhto-
nica, o tido pude jdm«i8 conseguir.

«Como eira Àe ..4non3rma, nem de#zbna o fenipo em que fof e#ct'i'fa, gd par ct»y'ecfuraf
rodei'cmoi defel'#itnap' a sua anfibui'ande. -Ett me pel'st/ado, que, aupp08fo 0 8eu .,dufÀor ndo
feia coet;o, pois pl'omeffe contar a .Hibfari'a de8fa aonquikía egundo o gele acÀatla eicn7o, J'd

]ue a isso havia faltado a Cl\rmica dn Espanta,. etle cotittudo he n\unto antigo : o que 3e colhe

lo dizer, que ainda nos seus dias jazia a ossada dos ]t]ouro$, que o Mutt'e ]). Pago Perfaz
(Jomea mafdra na8 .dnfai, pouco anfe$ da aonquibla de TatJira; dc dar consfanfemenfe o ü7u7a

le rit]a a wta Cidade. a quem deo o Fol'o ]). )]anoe]. e o con$1n\ou ]). lodo 111. pot Carta
guia de 10 de ]Vwemõro de 1525 dada em .Jlmeúlm; e uZfi'piamente do $eu e$1iZo, e orfAogra-

l)ÀÜ, que Àe o argupienfo naif deci2l'uo da ua anfibuidade, copio pcrceóel'd faci7mcnfe gmljuer
Aomerli lado nof anfib08 doctlmenfof da nafta .Hi#fai-ib.
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.Quanto d $ua integridade. em deus. ou mais lugar'es a jugo mutilada de poucas palawa$,
que o conte fo e8fd requerendo fe puppl'do; e eu o ndú/iz poi' querem' coniep'ua//a no ell #le#ma
»talo. orthograjia. e fórTv\a, segundo a copiei $delis$imün\mte do caemptar do Tanjo p''falho jü
c:lado.«

COKONiQUA DE COMO DOM PAYO CORREM MESTRE DE SANTIAGO
DE OASTELLA TOMOU ESTE REINO DO ALGARVE AOS MOrtOS

Rosnando om portugall ejIRey afomso o tteseiro douto
nono qu11 hera êazadõ com (kib l)eatrix filha do elIRey
do Cuiolla oulrB dollü estes lllhos : convem 8 wlKr. há
ymfanto dom denis que nascem em Lisboa dia do S.'do-
nas aos Wmto do outubro erü do mill e duzentos 6 no-
vomta o nove asnos, o hp ymfanto dom afomso que foi
mui bom yRfamto, 8 a ymEamto dona snmcha quá mor:
reo em seiãlha o despoiã a tlouxeraõ a allcobaç( B outra
iliba que Í)uy.o nona doía bramquü qua foi wnhom do
mosteiro !p 1lorvaõ o nello morra segundo a Coionnica
do espanhã hs mcnçaõ : e este reydom afomso' tomou
aos mouros faraó o outros lluguaÜs, e ho mestra dom
Falo con'ca ora seo compadre o soo naturtill o ganhou
lüvira o a maior pano do allguano o naõ diz Godo nem
porque guita, mas qleremosvos. dizer aqui l)rex ememlo
como wlw lugulres'!eram tomados seguido ho achamos
cscripto : quando olIRoy do Castella limou 8exilba aos
mouros segundo o achados escrito nü coronnica do es..
panlu, on 8lli com olho naquollo cerquo este moiro dom
payo correm trazomdo coúsiguo mulntos o bons caval-
loiros da ordem do santiago.do Cutolla do que elle em
mestre, ,o dosllois da tomada de sevilha vi+eo pouquo
tempo .elIRey ilom .fomamdo , .e roynon dnpoie ollliojr
doai 8fomso no filho padre desta 'cona butri8 molhe r
do elIRey dom dorso do.portugall : reinando ainda seo
h'maõ dom samcho.capfllo, tüs !nniB antas que cito
foco dado por regedor'do portugall, ajuntou ho mostro
dom püyo êorrmiua conto'o entrou polia toro do lusi-
tania que era conquista do portugall 'onde l)avia muitos
luguaüs em rodei do moras, o ganhou dellos merthola

dro o úadro o por serviço quc lbo o dito mostro 6z&a.
Ganhou mais isto mestio abs monos auzulltrell'que ho
em.rompo do ourique; c.estando neste luguar ouv o con-
celho cõm os .Bati m\alleiros do guo ãaneirü podiam
hir ao reúno do alguarvo, mas lodos em hum ilüordo
por recearem a grande passagem da serra Iho cstrova-
vaõ, e ho ineslre ibndo eú xoniadc dc hir lá todas ia velho
a fallBr com hum mercador que andava vendendo 8üa
mormdlriu qlrg .os moro! à o? christãos, a que ch:
Hav8õ Garlia Rodri$ues, o delcobriolho a elle a vontade

bia todo ! royno' do alguarvo,. e os reis qi; havia, o
como orai em grande davairo duns com gttos, que era

Í
o levaria suas gentes mana sêo salvo : então c;valWa-

8 a torre que está dü
dito roy ddh samcho

arte de fofas daquella villa, e o
® mercê.Folias.almas de sou pa-

qüe tina! de conquistar a
aço do duos, e (Üe o doi

della !erra, que era por ser-
iada do fazer porque naõ sü-

h.um dos alas Íor
lá fow. o doviioul

uo mais azinho hq podia guaíihar se
e o lugar por onde mell)or passaria

raõ os almagraves do mestra o parliraõ do azulltrell a
passaram a serra pella torno do brigue e andaram mui
mançamente por os monos llaü haverem sentido delles , o
ao primeiro liiguar que cheguaraõ foi á torre do cstom-
bro; e aprovo ã deus que a'tomüraõ mui a seo uivo, o
tanjo que foi tomada õnviaraõ loguo recado ao mestio,
o ello êoU gmndo aprazer mválgou loguo á preço com
sãos cavalheiros froy'res, o levou suas guias á passou a
senta e chegou á torto (luo os seosjá tinhãõ tomada 0 dalli
ganhou huú luguar a duo cl)amai alçou que ho antro sil-
vos o lagos,. o dites deus luguares faias grande guerra
üos monos do silvos o do outros luguares lo redor.

Como os monos deram ao mestre
Cacella por deichar a torre

de estombar e alvor

Vendoço os monos !junto anotados o preseguidos do
mestre ouvcraõ comçelho huns cõm oiros'que IHie deçem
por panyo ao mlslro algum !uguar ralis lórü do Reúno
por aquellos que tinha, dando Ihês naõ íizeço tanto daÚno
o novo como Ihe: faia junto.dB cidade desilvel daquel-
les dous que ji tinbB gãobado, porque a terra en ;Dais

p?!!da. (!nua. o cabe, o ?cordaraõ de Iho.darem por
partido a (hcella por aquellos luguares ambos, e Isto
lizeraõ p?i'que tal'ira b?ra .luÊutí mai! fora do Royno

Õ

uber ao mestre, o a ello Ih? aprov11 mundo ponluo ho
luguar hera torto o bom. p deiihoulhes cnlaü' cstbml,ar
o alvor por cacella, e dali caválguou o mostro com suas
gente o foi cercar a püderna; põrcm o merca(lor Carola
Rodriguez diçe ao metro que q mortes eram com grande
desvairo o quc isto.era pata. ello mais alinha ganhar &
terra, e naõ seguia despois asi, quc logro os motos fotão
em hum acordo B toiros se tiãbalhãraõ defender sua
terra; o quando os monos de faraó e do tavira o dos ter-
mos.em redor souberam que o mestre hera sabido do

cacella .a correr poluo alguirvo mandaram dizer aos mo.

ros do loulé quino diascguinto foçcm com elles para
t?dos terem lio .caminho ão mwtrã e polleyarem 'com
çllo, e ao oiro dia ajunlaraüçc todos coh esse acordo e
forra dormir a huui loguar onda chamam o desbaratfo
contra a serra, o o mestio deitou parte e passou do noivo

:'u?:;àhm,'U :,....E.1::HM':'Zs:k
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!nos todos aporacbidos, e pois aqui nüD hn oiro conce-
lho.8enaõ eslnrür este medo, defendamonos bem o von-
celloshcmos com ajuda de deus athé fazei' liin das nos-
sas vidas em seu snviço, e mandemos hum })omem n

preço !o mestra que nos soccorra.e pellcyaromos entaõ
com elles: : entaó lizemõ hum pallaiiquo o melhor que
p:demo.do paoos de Hl$ueirns bolhas.'que acharam Õor
àlli, 8 nisto.bs meros.vibmü o como folraõ porto delles
começamü do os .combater mui rijamonto, b posto que
os motos os muito afincaçon} ollm se dofendiaõ dbm
mui grande esforço e pelley8ndo asi desta maneira acon-
toçeo que o mercador que ante dicemos que dera o con-
mlho áo mastro lym tomar a terra de oÜombar, a que
chamavam GarciiRodriguez, que hia de Faraó para la-
vara com 8na recova do bestas como avia do costumo, o
quando vio a volta. dos moros foi lá por xer o que hen.
8 como os !io pelloyar com os chriiptaons tor\rouge ri:
lamente o díçe ã seus homens .tomai essa regava ; car-
gas e idetos com orla, que se eu viver naõ mo minÊoará
alguma cruza o se morar aqui será em serviço do deus,
g iodo eito que levais parti'entro vós otFosp o cntaõ sá
foi metter.!õ palanqli com aquolles cavailoim i4ii=
davaos mui b?à, e alli se defenderão por Brando osp:;ço
dando e recebendo murtas feridas e ;$i eíaõ afinc;dos
dos moços que hum naõ podia dar fce do (lue otro fazia
que cada hüm tinha assai que fazer em defender ho lu-
guar.: om Hino foi o palanqu e roto o entrado por força a
os chrisplaon8 l)osü8 cÚ maior preço e desfalecond+
lhes a virtude á nüõ podendo mais fazer acabaram ülli
Belo.sua poslrimoira vontm'a, porém naõ ouveraü os monos
o milhar nm lhes custar mui'caro, porque assás do mB-
lança Hizoraõ cin elles antes que Ihés faheçeçe a força.

!os opto dias da junho por dia do sa0 barnabé na ora
do mil c duzentos e quarenta e dois anhos; e tomada a
villa a deichou o mostre segura 8 tornou com muntü
gente á8 antas onde jaziam os uavalleiros mortos e com
grandes gemidos ? dõr gs tiramõ dentro os coros, que
Jazlao os corpos delles lançados no mnguo com as 'es.
podas nuas ie troucheraõnos á villa e fizeram na mes.
quite mor igrda do Santa Alada, 8 mandou o mostro fti-
zer. hum núyã)cnlo om que poz solo escudos com as
!leiras. do Senhor Sana'lago, o' alli loraõ sobterrados to-
dos sele o o mercador.ci;m ellu, os nomes dos quae8
!!õ os.qip se seguem : dom Pêro Pães commendador mor,
i;H%:'Ç:it,I'B:=i'$:1Íi=:'àgK'glTãlg e;:
Vallcriq de Osso o. o Horcador Grafia Real'igual, cujos
corpos faraó dospois tidos em grande rcliquii o reverên-
cia o doloçaõ como 3 imrtyrci que esparàeraõ wo un-
guo porhonrra da fco do Jêzus Obristõ. '

(como o mestre se lançou sobre
Silves em quanto seo Rey ala-
inafom eralóra. e como pelle-
you com e]]e e ]he tomou lio
luguai'.

Por !sta guizo que Inveis ouvido aprouxo ü Deus do
dar a villa.dÕ taviÚ om poder aos chri;plaons, o dcspois
que q deichou. o mestra segura do toda o que Ihe ciim.
proa foi a sollir o tomouo ior força o cnÚü foi cercar
paderna que he hum castello fotão o mui bom de grau
comarca em devedor entro albofcira o a serra, e estando
sobre elle mandou gente ao termo do silvos que roçam
tomar a torre do estombar que dantes fora sui, o foral
lá ! oul'eraõnü outra !eE, o'quando ali\mafom wu Rey
dgllcs guo estava om Silvos lobo como aquollas cona'
nbw alli craõ sábio a elles do higuar coú a mais cl)a-
panha que l)odo, porque ]ho diçiraõ que eslava alli o
me811o com todo sêu lieder,.o ho mestra como sobe que
era fora alçauço loguo'do soft'o padorna o veihoçe lãn.
çar sobro silvos : :ilamafom indo' para a tarro do estom-
bar acho! novas que naõ era üll!' ho nlestro o que naõ
estayü.alli. mais gênto que .B(luella qlo tomara a torre

sc tornou pamü villa B logro.se tempo do que era; o ho
mostro lan®ulho duma síllüdü que Iho tinha já tomado
as pores e w gentes repartidas por ellas, c EIRoy ala-
mafom quando isto vio'qucrondb entrar por força por
? porta.que chamam do Zona porque cra lüguar dexém-
birgua(b,. oncontrouco allÍ cÓm lio mestre iluo tina)a a
Buaida della, o elIRoy moro \inca com todos os seus
juntos, o.dli 81 vio ho mestre com Brando trabalho com
elles o fo} apelloya com elles em biim campo fora junto
com a Tília hondd hora está huma igroijü duo se chama
garota Mana dos madyrcs, o os motos fizofaõ muito por
cobrar a porta.o fo mettorüõ sobro ü torno dü Zona por
que ho bem sabida o marcos para fora : mais isto úaõ
lhes prestou nada, porque os' chrisptaons andavam cm
vl1lta com.ollos e asse eiitraraõ com blues relia porta da
villa, c alli foi a poUoyl! taü grande om güim que mais
dlrisptaons morrõraõ ãlli quã em oiro Iti&uar que se no
alguarvo tomado, o ElIRoÍ moro andou borla 'villa em
devedor o quizoraçe acollior pello postigo da traição a
l)um alcarcõro .om íluo ello tioravi o achou o postigo
embargado : {oi pari se acolher por otra porta da villie
üchoua !fanada, 'o entaü de dezeiperaçaü'deo de esporas
üo cavallo o fugia o passando põr hum poço afogouço

De como o me8tFe acudio áquel
les cavalheiros, e pejleyóu e
tomou tavira e os desbaratou.

Emquanto .os crisplaons pelloyataõ chegou recado ao
mostro B aaçella, onde estava, e iavalgou lilgo com suas
gentes o maj8 aprcs.!adnmento quc pôde pã lhes acor-
rer porque bem sabia que otri mágoa naõ havia do
pastar por elles scitaõ vchcer ou morar, o trouço o ca-
minho iluc elles ttouçoraõ o entrou pella porta da villa
o. passou pella praça som nem\umü iontrÚliçaü, c tam
cioso hi!.i)or ltics socorrer quc naõ ouve sentido do to-
mar a villa, qne bem poderá tomar se qubcsse, o quando
chegou ás ahus o vío os cavalheiros mortos começou
qom os n)ocos.mui.dura pelleya g. morreo tanb gei)to
dellos que ainda bojo cm dia jâz alli a osuda dcllÉ8, o
dcsdo (luo os.x-ençoõ seguio lio alcanço fazendo grande
wtmgo om elles.: os moi08 que estav8b.na villa (Bando
ho mêstropor ella pensou forãü espantados de sua vinda,
8 naõ cuidaram que o mostro sabia disto parto,e mui á
preta cerraram m portas tem.ondoçe do.ãue dospois se
seguro: o quando (is viral mi vir fuglndÓ npõ ll;cs ou-
mraõ de abri! u poi'tas o sahiraõ pãa os recolher den-
tro e abriraõlhw humü porta esGuIa que está escontra
ü moraria, o os chrisptaons deram alli êom elles, o naõ
havendo cm 8i acordo do se defender entrou omestro
com.elos do volta o cobrou a villa e apoderouso della,
e foi estranha a mortandade que o mesiro o os seis 6iae-
mü om os mor08, c tãinbein õos da villa como nos que
inorroraõ fora; e naõ consta se o alem Fabilla . moro se-
nhor deste luguar foi em esta batalha o morreo en} orla
ou.se ficou no luguar o o que se fez della : foi esta ba-
talha o os monos' mortos Ó Tavira Banhada aos morou
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tro, muito me pom por os cavalloiros que vos morrerão
na conquisU dentes luguar08, porque eiaõ todos mui ex-
tremados homens. 'Senhor, diçb o mestre, n.aõ tomeis nqo
por os monos, porque morrerão no serviço do Deus o
êalvaçaõ do suuãlmml : o loguo omostro partio do loulé
o forço lançar sobro aljesur, ã quando os iioros sobemõ
que' faraó o louló e oiros luguhros eram tomados e de
ramçe loguo ao mestre com aêondiçaõ que se deu faraó,
o o mostro por ho cauçuso que havia recebido elmo o
suas gente nos oiros luguaros aprouvolhe com eito o
do se tomar loguo aljesar como v6s dito avemoB, 8 deus
Ihe deu todos êsses +eucimcntos porque sabia qual do
vontade ho mestre hem no sen santo serviço.

Como ó mestre dom payo cor
rea ganhou loulé e aliezur

{

Z

Despois guo ElIRoy.tomou a villa do faraó logo dali
? .poucos dias.partia:ho mestre com sna companha o
forço lançar sob'ro lou16, o naõ ostovo o corquó mundo
pobre oito que loguo o naõ tomarem, B porqüo ho mes-
tra corli8 .alguma gente nas pelleyas 6 combates das
Tílias dicolhã hum dia ElIRoy'fallaido com ello .mes-

Algumns ei'i'attis mítis ou melros substaii
ciacn, que escapassem iiu revisão (leste [ascicu
lo, serão apontadas, com üs que subsequen
temente possam occon'er. no fim do volume


