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CARTA DE AFONSO PESTANA, ESTANTE NA ÍNDIA, A FRANCISCO
FERNANDES, CAPELÃO DO CONDE DE TENTÚGAL,

NARRANDO EVENTOS NA ÍNDIA RELATIVOS À EXPEDIÇÃO
A JAFANAPATÃO, ENTRE OUTROS [1562]

Transcrição de Pedro Pinto
Centro de Estudos Históricos, Universidade NOVA de Lisboa

CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH, 
Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa

Resumo

[1562], Cochim, janeiro, 13

Carta de Afonso Pestana, estante na Índia, a 
Francisco Fernandes, capelão do Conde de Ten-
túgal, narrando eventos na Índia relativos à ex-
pedição a Jafanapataão, entre outros. 

Abstract

[1562], Cochin, 13 January

Letter from Afonso Pestana, resident in India, 
to Francisco Fernandes, chaplain of the Count 
of Tentúgal, providing an account of events in 
India related to the expedition to Jaffna, among 
others.

Évora, Biblioteca Pública de Évora, Convento de S. João Evangelista de Évora, Liv. 20, f. 225-227v.º
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1Documento2

Senhor

estando em ormuz servyndo hum caRyguo de muyto trabalho me deRam nouas como estaua em 
goa humas cartas pera mjm he hum pouco de pano he huma espada que vosa merce me mandaua he 
njsto se podja pasar noue meses sem mo daRem , que porquamto tjnham sabjdo em goa que estaua eu 
de camjnho cada dja pera me partyr he por esta Rezam no nam mandauam ,

de manejRa que cheguando a goa me deRam em casa de tentjno [sic] martinz huma carta he seys 
couodos de pano menos huma cerca ou majs he huma espada a quall espada pera dela se fazer huma 
faqua nam prestou polas quaes cousas beyyo as mãos a vosa merce porque veo a muyto bom tempo que 
mo deRam no enjverno [sic] / [f. 225v]

quamto aho que vosa merce me escreve na sua carta que lhe venda a mjnha fazenda quando yso 
ouver de ser crea vosa merce que nam a de ser senam a ele dyguo ysto porque antonjo de olyveyRa me 
pedyo muyto que lha vendese por todo ho dinheyro que eu quyser , he crea de mjm huma cousa que 
aynda que eu nam soubeRa ho gosto que vosa merce njso tynha que dela nam ouueRa de fazer nada sem 
vosa merce mo mandar quanto majs agoRa que o ho sej que me aRedaRej de com ele fazer trato nem 
contrato pola quall Razam a pode ter por sua quando yso ouuer de ser a afomso da guama ma mercaua 
tambem pera hum omem que uyue defronte de santa monjqua dejxo ysto

as nouas de mj dou a vosa merce eu servyr de allmoxerRyfe hum ano he dous meses soube como 
ho vyso Rey estaua na yndya detremyney loguo de me vyr pera eu soceder ho negocjo de baRem como ya 
la sabeRa / [f. 226] por onde foy nesaRjo [sic] estar mays dous meses em ormuz com os moRes trabalhos 
que nunca omem teue he mays sem njso fazer nhum provejto he acabado este tenpo venho me entam 
pera ho senhor vyso Rey eu que chegaua a goa fase [sic] prestes ho vyso Rey com huma armada pera yr 
tomar ho Reyno de gafenapatam fuj entam com ele cheguando de ormuz muyto enfadado ,,

ho que deste Reyno ouue as maos foy ysto em espaco de tres mes he meo que la andamos com 
muyta fome he trabalho .s.

sem pesas de artelhaRya de metall ou mays coRemta myll pardaos em pecas d ouRo he pedraRya 
hum demte que dyzem que daRa ell Rey de peguo cento he senquota [sic] mjll pardaos por ele nysto nam 
temos duvyda aho prezente ysto he ho que ouuemos na gueRa ,, / [f. 226]

trato dos comsertos que ho vyso Rey teue com ho Rey da teRa he seu fylho que os fazya com ho 
vyso Rey porque estaua de prezente em luguar de seu pay .,. 

sem myll pardaos em dinheyro he outras cousas em que eu nam falo porque a estoRya he conpryda
quanto aos sem myll pardaos outenta myll pardaos vyeheRam ter a mão do vyso Rey de dinheyro 

contado fyquam a dever aho vyso Rey vyn [sic] myll pardaos polos quays vymte myll pardaos trouxe ho 
vyso Rey seu fylho catyvo em feRos he não somemte polos vymte myll pardaos mas a teRa alevantou se 
por onde nos meteRam allguma gente he ho costodyo he ho costodyo que tambem ho matanRam [sic] he 
ho pyspo [sic] <de cochjm> que se embarcou com aguo [sic] polo pescoso tambem ho ouueRa de matar 
aly lhe apanhou quatrocentos cruzados ho vyso Rey estaua day seys legoas , de manejRa que ho vyso Rey 
se veo tanto que lhe deRam nouas do costodyo ser morto estamos agoRa em cochym , / [f. 227] 

quanto a meu sobrynho vosa merce lhe daRa dez cruzados pera se negosear se tyver vontade 
pera se vyr camjnho da yndya

he se vosa merce me qujser mandar dous couodos de gram muyto fyno far m a tanta grande mer-
ce mas muyto bem sey que nhuma cousa lhe meReco poys que tam mall ho tenho feyto com ele mas eu 
yuRo aos avamgelhos que nam poso ysto me crea ,,

quanto aho senhor seu yrmão nam a y [..]do dele eu a fejtuRa desta não ho tenho vjsto depoys 
que veo do Reyno ele he em bengala cada dya se espera por ele nysto nam toquo mays 

beyyo as mãos de vosa merce

1  Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2 Quintino.
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de cochym aos treze dyas do mes de yanejRo
ate fejtuRa ho senhor seu yrmão não heRa vyndo de bengala 
hos dous covodos de gram follguarya de me fazer merce de mos mandaR e por pesoa muyto serta 

he pouco
a servyso de vosa merce
a) afomso pestana / [f. 227v]

aho senhor francisco fernandez capelam do conde de tentuguall ∙
esta se daRa meu senhor 
da yndya

 




