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Um caldo de berbigões 
pORtUGaL, a eUROpa e O atLântICO 
VIstOs DO séCULO xVI

Graça Videira Lopes

Num dos mui notáveis mas assaz esquecidos autos de Gil Vicente, o Auto 
da Lusitânia, uma família de judeus lisboetas (pai alfaiate, mãe doméstica, 
filha casadoira e filho pequeno), a cujo pacífico quotidiano assistimos ao 
longo de uma primeira «cena», dispõe -se, com mais dois amigos judeus, a 
assistir a um auto «que presenta Gil Vicente», de forma a tirarem ideias para 
poderem eles próprios inventar um «aito novo» com o qual condignamente 
festejem a próxima entrada do rei (D. João III) em Lisboa. O auto a que 
irão assistir, e nós com eles, é, exatamente, o «Auto da Lusitânia» propria-
mente dito (que preenche, pois, a segunda parte da peça). Datado de 1532, e 
representado por ocasião dessa mesma entrada real, o Auto da Lusitânia, na 
totalidade das suas «cenas», é assim um dos mais claros exemplos do teatro 
dentro do teatro, não faltando, inclusivamente, a introduzir a segunda parte, 
uma longa fala comicamente autobiográfica, na qual um Licenciado, dizendo 
ser embaixador do autor do auto que se segue, se compraz numa sua fantasiosa 
(auto)genealogia (que o faz neto de um tamborileiro, filho de mãe parteira e 
de pai albardeiro), acabando pela referência de que «ele já foi tecelão / destas 
mantas de Alentejo».

Manta de retalhos, tecida a partir de fios diversos, é, na verdade, esta 
peça (como serão outras), que Gil Vicente parece ter refeito a partir de uma 
primitiva versão, programada para o Alvito (como nos informa a persona-
gem do pai judeu), mas que teve que ser adiada1. Para além de as suas duas 
«cenas» principais (a família de judeus inicial e o auto a que assistem) serem 
relativamente independentes, como se disse, a própria segunda parte (o 
«Auto da Lusitânia», em sentido restrito) inclui uma outra «cena» bastante 
autónoma, o célebre diálogo «Todo o Mundo e Ninguém», introduzido por 
dois diabinhos, que, antes de se dedicarem a comentar o que dizem estas duas 
conhecidas personagens, fazem igualmente uma paródia à oração das Horas 
canónicas. O Licenciado tem, portanto, razão mais do que suficiente para atri-
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buir ao seu autor o ofício de tecelão de «mantas de Alentejo». De resto, esta 
bem disposta ironia com que Gil Vicente se refere ao seu trabalho e às peri-
pécias da sua produção prolonga -se na apresentação que o Licenciado faz em 
seguida do auto propriamente dito, e onde, nas suas palavras, este «tecelão das 
aranhas» pretende meter -se «a trovar e a escrever / as portuguesas façanhas».

Na verdade, muito embora a matéria que se apresenta efetivamente em 
cena sejam menos «as portuguesas façanhas» do que a questão mais lata 
das origens e futuro do reino, o «Auto da Lusitânia» que se segue (e a que 
os judeus assistem) é, muito explicitamente, como anuncia o Licenciado, uma 
alegoria sobre Portugal. É sobre o sentido dessa alegoria e seu enquadramento 
histórico e social que me irei deter nas linhas que se seguem.

Vejamos o auto um pouco mais de perto, desde logo a partir do seu 
argumento, que, como em outros autos de Gil Vicente, nos é previamente 
resumido, ainda pela voz do Licenciado, logo após as referências (auto)
irónicas que acabámos de referir. Trata -se de uma curta prosa, que começa 
por nos apresentar a genealogia da que será a personagem principal do auto, 
Lusitânia.

A donzela Lusitânia é, assim, como nos diz o Licenciado, filha de Lisbeia 
(Lisboa), «a quem os fados deram por morada naquelas medonhas barrocas 
que estão da parte do sol ao pé da serra de Sintra», e do mesmo Sol, sendo 
ainda neta (por parte da mãe) de «uma rainha de Berberia e de um príncipe 
marinho». Não deixa de ser muito curiosa e politicamente significativa esta 
genealogia materna da personagem Lusitânia, onde Gil Vicente cruza, de 
modo bastante explícito (como avós) a Berbéria ou o Norte de África (no 
que será uma alusão às conquistas africanas, mas também, eventualmente, ao 
período da ocupação islâmica) com o mar, outra antiga matriz. Deste casa-
mento de uma rainha da Berbéria com um príncipe do mar, e numa narrativa 
que é também uma inteligente interpretação histórica, nasceria, pois, a cidade 
de Lisboa (cujo ancestral comércio marítimo conhece, de facto, desenvolvi-
mento acentuado neste passado imediatamente anterior a Gil Vicente, como 
é por demais conhecido). Fecundada pelo Sol, Lisboa daria, por sua vez, ori-
gem à jovem terra portuguesa, Lusitânia, a donzela casadoira. Não deixa de 
ser igualmente muito significativo que nem Guimarães, berço tradicional da 
nacionalidade, nem mesmo o Norte no seu todo façam parte da «estória» 
da terra portuguesa que Gil Vicente nos conta: na verdade, a importância da 
Lisboa quinhentista, capital e cabeça do reino, está bem visível nesta alegoria 
vicentina sobre as origens do país (sendo certo que o perfil negativo dese-
nhado para Lisbeia/Lisboa matizará um pouco este quadro, como veremos 
em seguida).
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Entrando propriamente na trama do auto que apresenta, diz -nos ainda 
o Licenciado que de Lusitânia (cujo nome lhe puseram «por ser tão ornada 
de luz») se enamora Portugal, cavaleiro da Grécia, o qual, de passagem pela 
Hungria, ouve falar das «formosas e diversas caças» da serra de Sintra, e 
decide vir até cá. Este algo bizarro percurso do jovem cavaleiro Portugal, 
valente, caçador e namorado, merece uma explicação suplementar: de facto, 
se as suas origens gregas simbolicamente se entendem (por aqui passam os 
heróis clássicos, incluindo o mito de Ulisses, fundador de Lisboa, e toda a 
muito renascentista valorização da cultura grega), a algo estranha referência à 
passagem do cavaleiro Portugal pela Hungria fica a dever -se não tanto a uma 
imaginação à solta, mas antes ao facto de Gil Vicente seguir manifestamente 
uma versão corrente na época, que dava o conde D. Henrique proveniente 
desse país2. Seja como for, e embora saibamos hoje que as fontes de Gil 
Vicente eram fantasiosas, estamos ainda em plena alegoria que se quer histo-
ricamente fundamentada, no caso através da convocação da figura do conde 
D. Henrique. No próprio auto que se segue assistimos então ao processo de 
enamoramento e às peripécias que conduzirão ao casamento da donzela 
Lusitânia com o cavaleiro Portugal, nos diálogos em que intervêm também, 
para além do par protagonista, as personagens Lisbeia, Maio (o mensageiro 
do Sol), Mercúrio e diversas deusas que o acompanham, como Vénus, Juno e 
algumas deusas egípcias (as quais, num dos mais cómicos recursos vicentinos, 
são ciosas).

Resumidas desta forma a genealogia das personagens centrais e a trama 
pela voz do Licenciado, inicia -se o auto propriamente dito, que começa com 
uma disputa entre a mãe Lisbeia e a filha Lusitânia, personagens cujos perfis, 
aliás, não diferem muito dos da mãe judia e da sua filha Lediça da primeira 
«cena» em casa do alfaiate judeu (uma mãe vigilante e uma filha alegre e 
desenvolta). Sendo que aqui a personagem de Lisbeia é bastante mais negativa 
do que a mãe judia, acabando mesmo, quando do aparecimento do cavaleiro 
Portugal e consequente namoro com a filha, por abandonar a cena, num 
acesso de ciúmes mortais (como nos tinha sido já anunciado, aliás, no resumo 
feito pelo Licenciado). Apontando, muito claramente, para um excessivo 
desejo de protagonismo da capital no conjunto do reino, esta mãe Lisboa, 
mortalmente ciumenta da sua filha Lusitânia, matiza a história das origens da 
terra portuguesa. É, na verdade, toda uma brilhante interpretação da história 
de Portugal até aos seus dias (e com estes incluídos, com Lisboa regularmente 
assolada pela peste e pela morte) que Gil Vicente alegoricamente nos propõe.

Órfã e desamparada, Lusitânia, depois de pedir a Portugal para se ir 
embora (para poder chorar), pede em seguida auxílio ao pai Sol, que lhe 
envia então o seu mensageiro, Maio (acompanhado de numerosa comitiva), 
com uma proposta de casamento: nada mais nada menos do que Mercúrio, 
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«deus dos comércios do mundo» (personagem que, aparentemente, entra 
também em cena nesse momento, ainda que essa indicação não esteja explí-
cita). Prepara -se, pois, o casamento entre Lusitânia e Mercúrio, com os cantos 
e danças das deusas e demais acompanhantes (que incluem os «capelães» 
das deusas, Dinato e Berzebu). A história principal faz aqui uma paragem, 
intercalando as já referidas «cenas» da paródia à oração das Horas e o diá-
logo «Todo o Mundo e Ninguém»3. Retoma em seguida, com os rasgados 
elogios feitos por Vénus, Juno e restantes deusas a Lusitânia e ao casamento 
próximo, mas tudo isto perante dois noivos assaz renitentes. Lusitânia porque, 
obviamente, tem Portugal no coração, e Mercúrio — e não é este um dos 
recursos menos imaginativos do auto — pelo que poderíamos chamar «o seu 
perfil»: de facto, o Mercúrio que Gil Vicente põe em cena não gosta, muito 
claramente, de mulheres. Eis a sua resposta às entusiasmadas deusas:

Sus, faça -se o que se requere,
pois pera minha naceu;
mas o que daqui se enfere:
maridá -la nam espere,
porque nam se usa no céu.

Transformando o seu entusiasmo em lamentos, as deusas deploram 
então a sorte da infeliz Lusitânia, a futura «mal maridada». Como diz Juno: 
«casar sin ayuntamento / e el marido inmortal / esta casadica tal / guayas de 
su pensamiento». Mas Lusitânia, com acentuado pendor fatalista («o que há 
de ser, há de ser»), dispõe -se a cumprir as ordens de seu pai. Até porque este 
casamento de conveniência não deixa de ter as suas vantagens: como diz, «ao 
menos serei segura / de se perder por molheres».

Quando todos se preparam, pois, para este casamento branco, eis que 
regressa Portugal (da caça). É um Portugal arrependido por ter obedecido 
às ordens da sua amada Lusitânia e a ter abandonado num momento de 
aflição: «Eu errei em a leixar / e mereço este castigo; / porque o verdadeiro 
amigo, / se vê o amigo chorar, / sempre o há d’achar consigo / e sentir as 
suas dores / na sua angústia maior» (no que parece ser também, diga -se, um 
remoque lateral à saída da corte de Lisboa, por ocasião da peste). Após um 
diálogo lírico entre uma Lusitânia em vésperas de dar o nó com Mercúrio e 
um Portugal desesperado, Verecinta, que assim se inteira da situação entre 
ambos, intervém:

Si tú amores tenías
con galán tan esmerado
por qué quieres bodas frías
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y vivir todos tus días
con hombre desnamorado?

Que este nobre Portugal
es fundado sobre amor
y es marido natural;
estotro es un bestial
una siba sin sabor,
un caldo de briguigones;
Y Portugal, si creer mi quieres,
es varón de los varones,
servidor de las mujeres
más que todas las naciones.

E assim, perante o rápido e cómico desinteresse de Mercúrio («Se Por-
tugal desejais / sendo vós, eu o tomaria»), Lusitânia, ainda que ligeiramente 
despeitada («Pois tinh’eu em fantesia / que vos doesse isso mais / sequer 
por galantaria»), anuncia a sua vontade de se casar com Portugal. E o auto 
termina, como habitualmente, em festa, com uma interessante e também 
significativa cantiga paralelística cantada pelas deusas (e certamente dançada 
por todos): «Vanse mis amores, madre / luengas terras van morar, / yo no los 
puedo olvidar. / Quien me los hará tornar?»

O achado cénico que é um deus Mercúrio homossexual, de resto cer-
tamente potenciado em palco no que seria uma postura «efeminada» da 
personagem (que Vénus chega a explicitar: «Estáste ahí pantasma echo / 
sin tomalla de la mano / y la outra puesta en su pecho»), esse achado cénico 
traz a marca da notável imaginação dramática vicentina. Mas, independente-
mente deste cómico da personagem, a alegoria do «Auto da Lusitânia» não 
poderia ser mais explícita: o futuro feliz e produtivo da terra portuguesa está 
em Portugal, o comércio é um deus longínquo, amaneirado e incapaz de gerar 
frutos; podendo representar uma relação de conveniência, nunca verdadeira-
mente saberá satisfazer a terra e fazê -la frutificar. Ora esta «moral» (antié-
pica, se quisermos) muito evidente do Auto da Lusitânia, num momento que 
corresponde seguramente ao auge da Expansão portuguesa (1532 é a data do 
auto, relembremos), merece alguma atenção.

Na verdade, e ao contrário do que pressupõe uma certa visão apressada 
das cortes portuguesas da Expansão (visão à qual não é alheio o posterior 
peso simbólico d’Os Lusíadas), a aventura marítima portuguesa foi, desde os 
seus primórdios, matéria polémica. Publicado em 1516 e coligindo a produ-
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ção poética contemporânea dos principais acontecimentos das Descobertas, 
o Cancioneiro Geral, de Garcia de Resende (no qual Gil Vicente, como se 
sabe, também colabora), será talvez um dos testemunhos mais eloquentes do 
que dizemos. De facto, se lermos este vasto conjunto de composições, na sua 
esmagadora maioria das cortes de D. João II e D. Manuel, com a atenção que 
elas merecem (e que, geralmente, não têm tido), verificamos que, na plurali-
dade das suas vozes e mesmo na sua aparente ligeireza, elas nos traçam um 
excelente retrato do ambiente vivo, complexo e contraditório que marcaria o 
Portugal da época. É o que se passa exatamente com a política de Expansão, 
em relação à qual vemos nitidamente esboçar -se, no Cancioneiro Geral, o 
desenho de duas linhas, que chegam, aliás, aos nossos dias: os partidários da 
opção, digamos, europeia (que parecem ser, acrescente -se, os culturalmente 
mais modernos e os politicamente mais conservadores — e de quem Sá de 
Miranda será depois o mais célebre porta -voz, como veremos) e os partidá-
rios da política de expansão atlântica, que são ao mesmo tempo os defen-
sores da política real. Longe, pois, do resumo esquemático das posições em 
confronto que um século mais tarde Camões fará n’Os Lusíadas (os heróis e 
o Velho do Restelo), também nesta matéria vemos os vários lados, pela voz 
dos diferentes poetas que Garcia de Resende antologia, esgrimir argumentos 
de peso, interessantes argumentos que chegam até nós com a vivacidade de 
um problema na ordem do dia, de um debate em aberto, onde o leitor, até 
porque a resposta definitiva não está dada nos textos, ou há uma pluralidade 
de respostas, se sentirá, por vezes, tentado a intervir.

Um dos exemplos mais significativos deste debate, e exemplo datado 
ainda no reinado de D. João II, é o confronto poético direto entre o conde 
de Tarouca, D. João de Meneses, e Duarte da Gama, funcionário régio, o 
primeiro posicionando -se subtil mas indiscutivelmente contra a política real, 
nas conhecidas trovas «Co estes ventos d’agora / perigoso é navegar»4, e o 
segundo respondendo -lhe com uma outra composição «em contrairo de 
sua grosa», onde, glosando todos os versos da trova de D. João de Meneses, 
«desconstrói» o seu discurso, assumindo, ao mesmo tempo, uma clara defesa 
de D. João II e da sua política5.

Na conturbada passagem de D. João II a D.  Manuel, com a evidente 
alteração do xadrez político no palco palaciano, o desenvolvimento imperial 
da expansão marítima e o enorme impulso do comércio e da subsequente 
riqueza a que se assiste, encontramos, de novo, o mesmo Duarte da Gama, 
agora afinando a sua posição sobre estas mudanças nas também conhecidas 
trovas «Às desordens que agora se costumam em Portugal»6. Datáveis de 
1508, estas trovas de Duarte da Gama traçam, com jocosa ironia, o retrato 
de um país subitamente enriquecido e onde o luxo e os gastos excessivos são 
dominantes: casas, móveis, vestidos, bordados, cavalos, o reino só pensa em 
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gastar, numa «febre do consumismo» avant la lettre. Nenhuma classe social 
escapa ao libelo («Em qualquer aldeiazinha / achareis tal corruçam / qu’a 
mulher do escrivam / cuida que é ũa rainha»); mas o mais grave (risivelmente 
grave) é que também a nobreza foi atacada pela febre do ouro: «Já ninguém 
nam quer usar / da nobreza dos passados / senam vinte mil cruzados / ver 
se podem ajuntar.»

De facto, o ponto de vista que muito claramente suporta todo o discurso 
de Duarte da Gama nestas, de resto, excelentes trovas é o da oposição que 
estabelece entre a riqueza fundiária e a riqueza monetária, ou seja, entre a 
terra, valor que se exalta, e o dinheiro, valor que se despreza. Assim se entende 
a crítica que faz aos que abandonam as suas terras para partirem para Lisboa 
(«Outros ham por cousa boa / nam ter homens nem cavalos / e despre-
çam os vassalos / por se virem a Lisboa»). O elogio dessa grande nobreza 
fundiária tradicional, que nos homens e na terra tinha a sua base de apoio, 
passa ainda pela crítica ao abandono da caça, como atividade «nobre» por 
excelência («nem há já nenhum monteiro / grã senhor»). O exemplo de um 
Frei Paio antigo, senhor de «monteiros e caçadores / escudeiros, servidores», 
que «tinha lei de cavaleiro / na maneira de viver / e quis antes isto ter / ca 
dinheiro», opõe -se aos «que vendem a herdade / por comprar tapeçaria», 
explicitando cabalmente o seu ponto de vista.

Na verdade, Duarte da Gama, já reformado na época em que escreve 
estas trovas, é talvez o deão deste «partido» que encara com um ceticismo 
mais ou menos marcado ou irónico a nova face imperial e comercial que o país 
gradualmente assume sob D. Manuel, um «partido» cujo perfil vemos muito 
nitidamente desenhar -se a partir dos primeiros anos do seu reinado. É um 
«partido» que, muito curiosamente, parece exprimir -se preferencialmente 
na voz dos «letrados», ou seja, em composições de poetas provenientes da 
burguesia ou da pequena nobreza (altos ou médios funcionários régios), para 
quem a poesia (e a cultura, de uma forma geral) começa a ser um dos terrenos 
centrais de expressão e afirmação.

Na verdade, a consciência social do importante momento coletivo que 
se vive parece tocar mais de perto os homens que, próximos dos círculos de 
poder, a ele não pertencem de forma imediata e explícita. De modo algo ines-
perado e aparentemente contraditório, é, pois, na boca destes poetas, e não 
na dos «grandes» do reino (como um D. João de Menezes ou um Conde de 
Vimioso), que encontramos, a par de uma visão muito crítica da vida pala-
ciana e lisboeta, a defesa e o elogio do Portugal antigo e das simples e triviais 
alegrias da vida rural tradicional. João Roiz de Castelo Branco, Nuno Pereira 
(ambos notáveis poetas), ou o próprio Garcia de Resende, entre outros, são 
alguns dos que, no Cancioneiro, exprimem opiniões críticas semelhantes 
às de Duarte da Gama. Como alguns anos mais tarde será o caso de Sá de 
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Miranda (outro dos colaboradores do Cancioneiro), cujos termos e ponto de 
vista — nomeadamente na conhecida carta poética que escreve, por volta 
desse mesmo ano de 1532, ao seu amigo e vizinho António Pereira, senhor 
do Basto «quando se partiu para a corte co a casa toda» — são os mesmos: 
o contraste entre uma corte lisboeta fútil, gananciosa e agiota, e o Portugal 
rural, de prazeres simples e produtivo desenvolvimento agrícola — e de que 
a Europa, note -se, é (já então) o modelo:

Inda hoje vemos que em França
vivem nisto mais à antiga:
à vila o vilão se abriga;
donde traz nome de herança
mantém -no a sua fadiga

Acende a frágua o ferreiro
juntamente e o galo canta,
morde o couro o sapateiro,
brada co moço ronceiro,
que inda se envolve na manta.

Vive a nobreza por fora,
segura os despovoados,
corre cos lobos ousados;
por d’arredor donde mora
mantém livre o mont’ós gados.

Note -se, mais uma vez, a referência à caça como atividade nobre por 
excelência, atividade não de lazer, como tenderíamos hoje a pensar, mas 
socialmente imprescindível (ao desenvolvimento da agricultura e da pasto-
rícia).

Comentando a obra de Sá de Miranda, já Óscar Lopes fazia notar a 
aparente «contradição fundamental» entre «um nobre passadista, saudoso 
dos ‘tempos antigos’, em que a nobreza exercia todas as funções de uma 
estável autoridade regional ou local», e o «inovador literário, não apenas no 
sentido versificatório ou, mais geralmente, formal […], mas também no sen-
tido de assumir para a sua poesia a responsabilidade nova de um magistério 
doutrinário e de uma análise à fundamentação moral das instituições, uma 
análise característica do melhor Humanismo renascentista»7. Sendo certo 
que, como acrescenta um pouco mais à frente, em relação à primeira destas 
duas vertentes, é bom não esquecer que «o seu ideal de regresso aos ‘tempos 
antigos’ está contaminado pelo naturalismo renascentista».
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Muito obviamente, é este também já o caso dos poetas que, como Duarte 
da Gama ou João Roiz de Castelo Branco, ouvimos antes, na recolha de 
Garcia de Resende, exprimir o ideal da aurea mediocritas, topus literário onde 
não deixam de radicar muitas das composições antes citadas. Mas, se é certo 
que esta componente cultural (e literariamente inovadora) está bem presente 
nas suas trovas, também é certo que ela parece ser utilizada de modo muito 
claro num contexto político e social específico, onde o que se discute não são 
apenas questões morais (como parece entender Óscar Lopes), mas também 
questões de estratégia política, ou seja, onde o que se discute são igualmente 
os rumos concretos (e polémicos) de um país em mudança.

Nitidamente, e isso torna -se claro na leitura da recolha de Garcia de 
Resende, o longínquo Império da Índia e as suas riquezas comerciais, possí-
veis, mas incertas e arriscadas, não seduz toda a gente. Camões, que o sabe, 
dará mais tarde a esta corrente, na sua epopeia, a voz e o rosto que se conhe-
cem: o «velho d’aspeito venerando» que, no Restelo, vê partir as caravelas 
de Vasco da Gama e, do «experto peito», tira palavras de apocalítica crítica. 
Facto é que a força desta notável figura camoniana passou, de certa forma, a 
contaminar retrospetivamente a nossa leitura daquelas vozes que, contempo-
râneas da Expansão, a ela lançam um olhar crítico. A conotação negativa que 
a expressão «Velho do Restelo» passou a ter na língua portuguesa é a melhor 
confirmação disto mesmo.

Na verdade, se lermos atentamente as composições que temos vindo a 
referir, as contemporâneas da própria Expansão (Camões escreve já no seu 
declínio, como é sabido), não me parece que seja puro passadismo político, 
como crê Óscar Lopes, o que se exprime no ideal do «bom Portugal antigo» 
de Duarte da Gama ou de Sá de Miranda, nem nos notáveis quadros do 
«Portugal profundo» e rural que pinta João Roiz de Castelo Branco (como, 
por exemplo, na conhecida carta que, da Guarda, manda ao seu amigo 
António Pacheco8). Sob as roupagens renascentistas de um passado agrícola, 
ordenado e feliz da terra portuguesa, ou mesmo nas opções de vida que, 
de forma prática, alguns deles tomam (trocando a Corte pelo campo9), é 
essencialmente do seu presente que estes poetas falam, um presente onde se 
discute e debate (acaloradamente, como percebemos) o rumo do país. E onde 
alguns propõem um rosto alternativo para o futuro da terra portuguesa, que 
passa pelo desenvolvimento dos seus recursos produtivos próprios e do seu 
interior agrícola (e não pelo abandono da produção e das terras, nem que seja 
por Lisboa). Sá de Miranda, à laia de resumo final de um movimento que 
vemos expressar -se pelo menos desde finais do século XV, parece desenhar 
esse rosto alternativo de forma muito concreta: a Europa rica e produtiva, 
mais do que «os fumos da canela» da longínqua Índia, será o modelo e o 
caminho a seguir.
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Exatamente pela mesma altura (1532, recorde -se, tal como as trovas de 
Sá de Miranda), Gil Vicente propõe alegoricamente ao seu público a rejeição 
do amaneirado Mercúrio e as bodas da jovem e solar Lusitânia com o viril 
Portugal, cavaleiro, caçador e namorado. A esse casamento, note -se, assistem 
pacificamente, como espectadores, os membros de uma simpática família de 
judeus lisboetas. Se o Auto da Lusitânia é uma manta tecida com muitos fios, 
só poderemos concluir que há, na verdade, mantas do Alentejo que dizem 
mais do que qualquer rica tapeçaria.

NOTAS

1 João Nuno Alçada, num dos raros estudos sobre a peça, explica cabalmente as circunstâncias 
da génese e representação do Auto da Lusitânia: afastada de Lisboa desde o ano anterior, por 
causa da peste, a família real (e a corte) demoram -se no Alvito, onde acaba por nascer o infante 
D. Manuel. Seria esse nascimento a circunstância para a programada apresentação do Auto da 
Lusitânia, apresentação que acaba, no entanto, por ser transferida para o momento do regresso 
de D. João II a Lisboa (a «entrada» e apresentação pública do Infante). Gil Vicente teria 
acrescentado então a cena inicial dos judeus. Cf. «Para um novo significado da presença de 
Todo o Mundo e Ninguém no Auto da Lusitânia», Arquivos do Centro Cultural Português, Paris, 
vol. XXI, 1985, p. 199 -271.

2 Esta versão sobre as origens do conde D. Henrique já surge na Crónica de Portugal de 1419, onde 
se diz: «E com o conde dom Reimom de Tolosa veio a casa del-rei Affonsso hum seu sobrinho, 
filho de hũa sua irmam que era casada com el-rei de Ungria, que avia nome dom Henrique e era 
o segundo filho lidimo de el-rei de Ungria e de sua irmam do conde de Tolosa, como dito he.» 
(Crónica de Portugal de 1419, ed. crítica com introd. e notas de Adelino de Almeida Calado, 
Universidade de Aveiro, 1998, p. 3). Trata-se de uma versão motivada, muito provavemente, 
pela incorreta leitura das crónicas antigas.

3 Se quisermos, o quadro contemporâneo de um país em que «Ninguém busca consciência / 
e Todo o Mundo dinheiro», primeira conclusão anotada pelos diabinhos, resumindo o que 
dizem as personagens. Também a anterior paródia à oração das Horas pode entender -se como 
a entrada do clero neste retrato crítico coletivo. Limitamo -nos, no entanto, a esta breve anotação 
sobre o conhecido diálogo, e a cena prévia, dado não ser a sua análise o nosso propósito aqui.

4 «Trova sua que mandou a Luís da Silveira, que partia de Lisboa ao cerco de Tânger», in 
Cancioneiro Geral, ordenado e emendado por Garcia de Resende, fidalgo da casa del Rey 
nosso senhor e escrivão da fazenda do príncipe, Lisboa, Hermã de Campos, 1516, fl. XVI.

5 Damos um exemplo dos versos iniciais. D. João de Menezes: «Com estes ventos d’agora / 
perigoso é navegar, / que se mudam cada hora / e quem vai de foz em fora / nunca mais pode 
tornar.»; Duarte da Gama: «Co estes ventos d’agora / em que tanta parte temos, / tendo mais 
que merecemos, / cada hora, / cada momento dizemos: / perigoso é navegar, / mandando 
sôbela gente / que se mostra descontente / em negar / a mercê que tem presente. / Que se 
mudam cada hora / de tenças pera comendas …»

6 In CG, fl. cxxxiv v.
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7 Óscar Lopes, «Sá de Miranda: Permanência da Sua Crítica», Ler e depois, Porto, Editorial 
Inova, 1969, p. 110-2.

8 João Roiz de Castelo Branco, «Mafoma, primo, senhor», CG, fl. cvi. João Roiz é, aliás, o 
poeta que parece ir política e culturalmente mais longe neste sentido antiépico, pelo menos se 
atendermos à sua outra ambígua mas extraordinária carta que, ainda na Corte, tinha enviado 
para o seu amigo Atão da Fonseca, então em serviço na praça africana de Alcácer Seguer, e 
onde no contraste entre o «cá» (o seu quotidiano cortesão, despreocupado e frívolo), e o «lá» 
(o quotidiano militar do Norte de África) passa, por vezes, um tom antimilitarista de uma 
assinalável modernidade (como é o caso do contraste entre a caça às perdizes que por «cá» 
se ia preparando, começando «de criar / gaviães par’o Inverno», e «caça» a que o seu amigo 
por «lá» se dedica: «E o de que me mais pesa / dessa vossa frontaria: / que vossa carniçaria 
/ nom farta nenhũa mesa» — CG, fl. cvii).

9 Se Sá de Miranda é o caso mais conhecido, note -se que já antes outros poetas tinham tomado 
uma opção semelhante: o mesmo João Roiz de Castelo Branco (cuja partida para a Guarda 
deu origem à célebre e magnífica cantiga «Senhora, partem tão tristes»), Nuno Pereira ou 
Duarte da Gama (este, aquando da sua aposentação) são alguns dos casos que deixam marcas 
explícitas no Cancioneiro Geral.
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