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Q uem fo tdado i leitura e meditação dos nossos escritores seiscen- 
tistas, não topa outro que revele maior vocação crítica do que 

aquela que caracteriza D. Francisco Manuel de Melo. Mantendo-se 
fiel h educação recebida, escutando a cada passo a voz do próprio 
sangue, inflexivelmente ortodoxo, ele pode como que debruçar-se um 
pouco sobre si priiprio e interrogar o seu intimo, em hora amarga da 
sua carreira de aventuras ou desventuras. E saiu-lhe então, num desa- 
bafo, lançado ao rosto e à consciência de quantos o perseguiam, aquela 
dúvida que dai para o futuro aparecia estampada no rosto dos seus 
livros : 
- Quare? Porquê? 
Interrogando o mundo, D. Francisco Manuel de Me10 como que 

buscava, para uso próprio, aquela explicação de que andava carecido 
e que tamanhos males, de tanto o afligir, a todo o momento lhe exi- 
giam. Todavia, a explicação não era bastante, porque jamais lhe 
acudia completa e a ponto de o satisfazer. Peavam-no convenções 
que a seus olhos e ao seu espírito se agigantavam. A tacanhez do 
meio não era propicia a homem habituado a largos horizontes, com 
nome batido nas páginas da história de mais que um pais e o mapa 
das suas aventuras, por toda a Europa e América do Sul, assirialado 
nas cicatrizes do seu corpo. Via longe de  mais, - e  custava-lhe, por 

(i) Palestra proferida no Centro d e  Estudos Humanisticos (Saia d e  D. Jerónimo 
Osório da Biblioteca Pública Municipal) aos 10 d e  Dezembro d e  1948 e integrada na 
s t r i e  que  antecedeu a apresentaçáo d o  Teatro Clássico Universitário. 
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isso, deitar reparo, embora de circunstância, ao próprio meio que o 
cercava. Mas ganhava, ao menos, em independência e gosto, quando 
não no rigor das apreciaç0es, na justiça das censuras, na elegância 
do  porte, na intransigência das ideias mestras, na devoção com que 
servia El-Rei legitimo. 

Nasceu o escritor em Lisboa no ano de 1608 -da nobre e ilustre 
prosápia dos Melos Manuéis. Foi para a corte aos dez anos, já órfão 
de  pai. Recebeu então de Filipe I1 a patente de escudeiro-fidalgo, com 
direito a moradia. Entretanto, era educado pelos padres da Companhia 
de Jesus no colégio de Santo Antão. 

Aos dezassete anos, assenta praça. Alistott-se, para o efeito, na 
companhia de aventureiros destinada a comparticipar duma expedi- 
ção contra Carlos I de Inglaterra. Serve depois a bordo das galeras 
da guarnição naval de Lisboa e naufraga em S. João da Luz. Coin- 
bate mais tarde na Flandres, comparticipando da celebrada batalha 
das Dunas. Sabemo-lo em Évora, em 1637, no propósito de acalmar 
os amotinados dos tumultos do Manuelinho. E por tal modo se houve 
em tão delicada missão, c~mprida ,  aliás, por determinação régia, que 
isso lhe valeu o começo da sua odisseia p e l x  cárceres de Espanha 
e de Portugal. . . 

Aos trinta e dois anos completos, abala-o a noticia da Restauração, 
que recebeu em Madrid. Não foi surpresa inteira para si uma tal 
notícia. Não ignorava que era de rebelião o espírito que animava 
muitos dos seus compatriotas, como ele próprio havia verificado. E a 
aceitação que sempre teve junto da pequena, embora magnificente 
corte de Vila Viçosa, parece querer indicar-nos que ele vivia no 
conhecimento do que era passado - o  que, aliás, documentos do seu 
punho conFirmam. 

Ao menos, temeram-no em Madrid, quando lá chegou a nova da 
Revolução do 1.O de Dezembro. E vá de se lhe restituir, acrescenta- 
dos, bens e honras, tendo sido enviado, então, para a Holanda, com 
o posto de Mestre de Campo. Tinham os beneficios dessa hora, vindos 
após uma terceira prisão, o travo da ignomíiiia. Mas fingiu aceitá-los. 
No fundo, era já um revoltado. E estas andanças traziam-lhe, de 
caminho, maior cabedal de experiências. A adversidade gerava dentro 
de si aquele critico acerado, mas justo, que depois veio a revelar-se. 
Por essa altura é que ele se deve ter interrogado a vez primeira : 
- Quare? Porquê? 
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Cobriam-no de honras, aumentavam-lhe os bens, confiavam-lhe 
nova e delicada missão, com posto elevado nas hastes castelhanas? 
Embora! Outra voz clamava dentro de s i :  era o apelo do dever. Mas 
embarcou para a Holanda. Fê-lo, porém, por ver que era esse o 
melhor meio de cumprir a obrigação que  se impusera. Depois, esque- 
ceu as honras, esqueceu o posto de Mestre de Campo, abandonou 
os réditos fartos dos benefícios com que o distinguira Filipe 111. E par- 
tiu para Londres, apresentando-se aí junto da nossa embaixada. Quem 
o recebeu foi o grande diplomata e escritor D. António de Sousa 
de Macedo. 

Em Setembro de 1641, já ele estava em Lisboa, depois de  haver 
dado prestante ajuda ao aparelhar duma armada holandesa de socorro 
a Portugal. Incumbem-no do recrutamento de mercenários catalães e 
holandeses. Vai, depois, para a fronteira do Alentejo, onde lhe con- 
fiam missões de responsabilidade. Chega, então, uma recompensa : a 
comenda de Santa Maria do  Espinhal, da Ordem de Cristo. E foi 
este o derradeiro sinal da sua boa fortuna. Começa agora a desfiar-se 
novo rosário de amarguras.. . 

Culparam-no de mandatário dum assassinio, sendo certo que nos 
autos só aparecem como figuras principais o mordomo do Conde de 
Vila Nova de Portimão e um antigo criado seu. A circunstância per- 
mitiu a vingança de inimigos do escritor. Tudo serviu para ser ale- 
gado em sua culpa. E foi preso, a 19 de  Novembro de 1644. 

A causa aparente dum? tal vingança, nomeadamente da parte do 
titular que tanto o perseguiu, parece assás provada, n2o lhe devendo 
ser estranha, pelo que se dizia no tempo, a facilidade com que a 
Condessa criava afeição a figuras da alta roda ... Mas dai a concluir-se, 
como alguns pretenderam, que também a fomentou o próprio monarca, 
por despeitado e como rival na distribuição dos carinhos dessa dama, 
vai distância tamanha que não se logra vencer.. . E a -crítica serena 
-escreve a tal respeito Fidelino de Figueiredo - perante os senti- 
mentos que um ao outro se tributaram, El-Rei e D. Francisco, durante 
as desgraças deste, não encontra vestigios de intervenção perseguidora 
por parte do Rei, nem de animosidade, velado despeito sequer, por 
parte do escritor,,. 

A mais destacada figura do grupo que manobrou na sombra em 
perseguição do escritor foi, como se disse, o Conde de Vila Nova de 
Portimão. Este levou a persistência da sua inimizade ao ponto de o 
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perseguir muitos anos mais tarde, quando regressado do exilio. Quare? 
Pelas aventuras amorosas da Condessa? Ezsa razão não satisfaz. Há 
que buscar uma outra, arrancdndo-a, talvez, à crónica da luta pala- 
ciana da Corte da Restauraçáo. 

Degladiavam-se ai grupos rivais, afloraram à superfície das conve- 
niências ódios velhos que não haviam cansado, . . Famílias inteiras 
batiam-se contra outras, esvurmando vingança por todos os recantos. 
O s  degraus do trono serviam de  arena a estes combates e neles deve 
ter sido envolvido, talvez sem querer, D. Francisco Manuel de Melo. 
Não podiam tolerar-lhe a superioridade do espírito, a desenvoltura da 
sua critica, a afeição particular que lhe votava El-Rei. Talvez que a 
crónica destas lutas, a ser traçada algum dia, nos venha a dizer, na 
verdade, qual a verdadeira razão por que o escritor foi tão perseguido 
e vitima de tantas injustiças - da parte daquele grupo que nos anais 
da Corte da Restauração ficou crismado de partido espanhol. 

i;: 

:;: i;: 

Preso no Castelo, depois o transferiram para a Torre de Belérn. Tal 
como na Torre Velha, da outra bsnda, para a qual foi mudado mais 
tarde, a enxovia onde carpiu suas desditas devia adaptar-se à descri- 
ção admirável que D. Francisco Manuel de Me10 nos legou em cele- 
brad I soneto - e que diz assim : 

Casinha desprezivel mal forrada, 
Furna lá dentro mais que inferno escura, 
Fresta pequena, grade bem segura, 
Porta só para entrar, logo iechada; 

Cama, que é potro, mesa destronc?da, 
Pulga que, por picar, faz matadura, 
Cáo só para agoir.ar, rato que fura, 
Candeia, nem c'os dedos atiçada: 

Grilhão, que vos assusta eternamente, 
Negro boçal e mais boçal ratinho, 
Que mais vos leva, que vos traz da praça. 

Sem amor, sem amigos, sem parente, 
Quem mais se doi de nós diz: - Coitadinho! 
Tal vida levo, santo prol, me faça. 



STVDIVRI GEKERALE 

Mas nem sequer um tal ambiente o levou a abandonar-se à ociosi- 
dade. Aliás, não era de seu feitio dar repouso à pena. Certa vez- 
em passo bem pouco conhecido do seu Hospital das Letras - ele 
confessou: -bem sabem os que me conhecem que tantas horas vivo 
como escrevo; pois por ventura não se  poderão contar muitas da 
minha vida ociosas>>. E também não era a casinha desprezivel, pelo 
seu ambiente, razão bastante para deixar de escrever. Bem dizia o 
escritor, em quintilha da sua Çanfonha de Euterpe: 

Que importa que a liberdade 
Cativa sempre de erros 
Tema da fatalidade, 
Nem que viva o corpo em ferros, 
Se  vive solta a vontade? 

E foi aí -porque vivia solta a vontade, embora o corpo em ferros 
-que D. Francisco Manuel de Melo escreveu o Fidalgo Aprendiz. 

A manter-se na fronteira, comparticipante das lutas pela Indepen- 
dência, talvez não lhe sobejasse o tempo de que carecia para a medi- 
tação. E a não ter sido vítima de perseguições, escasseavam-lhe 
também os motivos de exame. Quer dizer: como que devemos i 
sua desventura e ao isolamento a que o obrigou a sua prisão a pri- 
meira das peças acabadas do nosso teatro, aquela que se apresenta 
com unidade - no tempo e no enredo --e aquela que nos mostra, 
do começo ao final, uma intenção, ora sátira violenta, ora lição de 
moral. O que tornou possível o Fidalgo Aprendiz foi este conjunto 
de circunstâncias. Quare? 

O porquê vai sendo esboçado aos poucos, ao longo destas divaga- 
ções. Ao fim se dirá, em resumo, se alguma conclusão é possível, 
para já, acerca da génese do auto. 

Justo é que procuremos também na propria obra de D. Francisco 
Manuel de Me10 qualquer pormenor capaz para o cerzir destas dedu- 
ções. Busquemos, sobretudo, nos seus Dialogos, algumas daquelas 
passagens que possam melhor elucidar-nos. E porque o escolhido, 
para o efeito, é o da Visita das Fontes, cabe aqui o esclarecimento 



de que me sirvo, para tanto, da lição, com suas páginas inéditas a 
valorizá-la, dum manuscrito da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 

Acodem a miúdo ao escritor as lembranças das terras de cá de riba 
-em seu pitoresco dizer - e com elas entretece algumas páginas. 
Assim na Visita das Fontes. 

Quando, em certo passo, calha de a Fonte Nova gabar as excelên- 
cias do sítio onde a conversa é desfiada, em animado colóquio, ela 
diz não haver outro tão ensombrado e logo a Fonte Velha lhe 
responde : 

-.Devagar o que dizeis; porque tais três cousas juntas, como 
aqui concorrem, não sei que outras três iguais honrem alguma Cidade 
do mundo; e mais eu sobre velha, SJU curiosa, e sempre pergunlo 
àqueles que de longas vias nos trazem longas mentiras.. 

Interroga então a Fonte Nova: 
- <<Quais são essas três cousas?~  
Ao que responde a outra: 
-%Rio, Praça, e Forte.. 
Aqui intervém Apolo : 

-«A fé, que sois ladina! -diz. O mesmo posso eu jurar que 
vendo inteiramente o universo tantas vezes, como há dias no ano, 
não vi nunca outras três cousas, que lhe conipetisseni, quanto mais, 
que lhe excedessem.. 

O pobre dum soldado sentinela que figura no Diálogo e que se vê 
em sérios apuros para manter a dignidade do posto ocupado, através 
das suas intervenções na contenda verbal, não pôde calar, então, o 
desabafo gabarola que e tanto do feitio da gente destas bandas, ape- 
gada ao torrão pátrio. Vai dai, ripostou com firmeza, largando a rédea 
ao bairrismo : 

-.Bem parece que nunca fostes a grimpa da minha terra !. 

A história que ao Autor apeteceu contar, em lembrança dos sitios 



de cá de riba, pô-la ele no boca da Fonte Velha. E esta, não querendo 
que o Soldado fosse sem resposta, aditou a sua gabarolice: 

-.Tu és como a velha, que gabava a aldeia onde nascera, sendo 
de cinco casas ao pé do  monte Marão, à vista de Nápoles, Roma, 
Paris e Constantinopla. . . . 

E ora que falamos da Visita das Fontes, va de catar ai algo mais 
que nos possa dar ajuda neste calvário de  dúvidas e hipóteses. Aliás, 
este é, de todos os Diálogos de D. Francisco Manuel de Melo, aquele 
que se mostra mais dramático, o mais político, o mais civil e o mais 
galante, no dizer de D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, - ou, 
segundo a etiqueta que lhe após seu próprio autor, o q u e  ensina e 
recreia com repreensões galantes e moralidade graciosa,>. Cenário, 
personagens, as deixas a ligarem-se com naturalidade, - porque não 
dizer que é fina comedia, embora a figura real apareça de braço dado 
com outra mitológica? De mais, o simbolismo das Fontes é achado 
de mestre, quando estas, postas a falar, nos dizem do que viram ou 
adivinharam.. . Hoje em dia, ia-lhe bem, a tal diálogo, o rótulo de 
revista do ano. E como tal podia ser representado, colorindo-o um 
pouco, talvez, com o artificio da música e dois bailados a moda do  
tempo. 

Pois até aí, na Visita das Fontes, D. Francisco Manuel de  Melo, 
escrevendo embora longe da pátria, lembra-se do que por cá acontecia. 

Onde a conversa mais se anima e ganha em colorido e riqueza de 
expressão, é naquele passo em que os interlocutores se dão a falar 
de certos costumes do tempo e particulares da fidalguia presunGosa. 
Apolo não poupa os pobres de espirito, pelo que se dá a interrogar: 

-<<Vedes a esterilidade de homens, que hoje há no mundo? Vedes 
a falta de  Talentos gatides, que hoje se padece?,, 

Perguntas de tal género quem as faz é bem D. Francisco Manuel 
de Melo. Quare? Sim, porquê? Só pela simples razão de que o seu 
alto espirito não resistia à clausura imposta pelas conveniências e vá 
de romper, por isso, a crosta da transigência. E rematada a duvida 
de Apolo, vêm logo as Fontes dizer da sua just i~a e também aqui 
reduzir a uma imagem ou a um tipo a alusão vaga que fora feita. 

Falou a Fonte Nova de fidalgote que se dera a passear seu corcel 



sem ter engenho e arte bastante para o dominar, mas julgando que 
por tal modo podia exibir atitudes de embaixador. 

- .Estou esgorjando por entender que homem é. - exclama, 
impaciente, o soldado. 

E logo a Fonte Velha, solícita, acode com uma historieta : 

- KÉ um fidalgo de fora, herdado de há mês e meio. Deixou-lhe 
o Pai, muito contra a sua vontade, a Casa e enxoval; sua meia dúzia 
de  Vassalos; voto em Cortes; apresentação de Igreja, lá em cima; e 
tantas mil medidas de milho painço, que fazem menos moios que 
dias teni o ano : aquilo de Galgos, Sabujos e Podengos, já se entende, 
e aquele outro de Esmirilhão, Terçol em falta de Açor primaz, é 
escusado dizer-se! Seus dois pares de alabardas em Cabide destron- 
cado; três adargas sem cunhos nem cruzes; espingarda de João 
Gentil: três Rocins dos da raça de D. Quixote. Com este cabedal, um 
Clérigo, com quatro labregos, furtando à Mãe e tomando aos vizinhos, 
se acolheu caminho da Corte. . . ,> 

Quando o Soldado interlocutor, noutro passo, retoma o fio perdido 
da conversa, é para a todos os comparsas advertir, lembrado aqui da 
critica mordaz feita aos passeantes do Rossio, que *vá adiante o 
exame do Fidalgarrão, enquanto ele vai jurando pela Comenda, que 
ainda lhe não deram. . . » Prestes, responde-lhe Apolo : 

- .A mais comum tentação destes tais é quererem logo fazer junto 
tudo quanto de seu vagar vêm fazer a outra gente: Se se chegam a 
um Trovador, ei-10s Trovadores; se a um Astrólogo, ei-10s Astrólogos; 
se a um Músico, ei-10s Músicos; se a um Toureiro, ei-ios Toureiros; 
e se a um Taful, ei-10s Tafuis; então daí vem assoalharem a cada 
canto as parvoices que querem encobrir com a mesma arte, com que 
as assoalham: pois que direi eu de uns, que dão em ricos, cujos gas- 
tos se somam pelas partidas das suas histórias, Cresso e Midas foram 
pedintes em sua comparação! Junto a estes moram os ostentativos, 
que se servem com pratos cobertos e vazios à mesa, e que, se Ihes 
vai a casa uma visita de conta, a fim de Ihes ver os aposentos, a 
fazem andar à roda por todas as peças, como mula de nora, até vol- 



tar ourada à cadeira, donde se levantou; dando ao Diabo as casas, 
e a seu dono pela boca pequena.. . , I  

Sátira amarga é esta de Apolo, endereçada como foi à fidalguia do 
tempo. Quis a Fonte Velha aditar-lhe uma outra história, como que 
em seu reforço. Era a história de feiqão tal, acrescentou, que só a sua 
lembrança fazia sorrir.. . Pediu vénia e Apolo conveio na ajuda, 
reforçando então : 
- <Vá por Entremez!,, 
Pelo que a Fonte Velha se expressou deste jeito: 

-«Veio à Corte um destes [fidalgos] de quem falamos, e de tal 
sorte, parece, que instruía de noite (como a Papagaios) seus ser- 
ventes do que de dia haviam de alardear por honra da casa ; que se 
porventura passando Pagem ou Lacaio de libré por algum Cortesão, 
era ele tão mofino que lhe perguntava, cujo fosse, lhe respondia o 
tal criado, segundo seu aranzel: Eu, e mais três Pagens, quatro 
Lacaios, dois Cocheiros, cinco Acrescentados, um Capelão, um Mor- 
domo, um Secretário, duas Donas, cinco Aias, quatro Negras, seis 
Mulas, três Ginetes e uma Azêmola, somos do Sr. D. Fulano, que é 
chegado a esta Corte para servir a V." M.ce.. 

E pronto! Basta de apelar para o diálogo da Visita das Fontes. 
Quando não, como esta muitas outras das páginas do próprio autor 

do Fidalgo Aprendiz teriamos nós de respigar ai . .  . 
Quer dizer: tão depressa lhe era oportuno fazê-lo, não deixava 

D. Francisco Manuel de Melo de comentar ao vivo este aspecto da 
Corte de Portugal Restaurado. 
- Quare ? Porquê? 
Sempre a interrogação, sempre a dúvida. . . 
De quautos chamava a terreiro, sacudindo-os de rijo para Ihes 

caírem as falsas e vistosas roupagens com que tentavam encobrir a 
estamenha dos seus pobres gibóes, de todos eles, porque seria que 
o escritor sempre estremava o -fidalgo de fora, ou lá de riba, onde, 
nas qtiatro paredes do seu solar em ruínas, era senhor de um gomil 
de prata com prato de blstiões e de um cartapácio de linhagens, 
riqueza com que mudou para a capital, a fim de casar,, ? 
- Quare ? Porquê ? 
Fique ainda, por agora, a interrogação em suspenso.. . 



Encerrado este parêntesis, é temp3 de passar i rebusca de qual- 
quer outra noticia do  auto que possa também ser colhida da própria 
obra do seu autor. 

São bem amargas as Carfas Familiares de  D. Francisco Manuel 
de Melo, que ele reuniu em volume, salvando-as para a posteridade. 
Ainda que uma ou outra lampeje ironia, mesmo essa tem seu travo. 
Era ele uma daquelas pessoas dadas ao sorriso melancólico, pro- 
curando ocultar a própria dor por detrás da cortina duma aparente 
boa disposição. No geral, revelam-se por esse modo os que são dota- 
dos de apurado e excepcional espírito crítico, prontos a verbefar as 
faltas alheias e também a relevá-las, i mingua de quem defenda os 
culpados. Mas não cabem aqui considerandos de filosofia caseira- 
e passemos adiante. . . 

Falava eu das Carfas Familiares, porque era meu propósito, desta 
feita, contar o que uma delas - a décima quinta da Centúria Terceira 
-nos revela acerca do auto do Fidalgo Aprendiz. Escrevia, a 3 de 
Fevereiro de 1646, D. Francisco Manuel de Melo : 

«Aqui se engenhou uma farsa, que se bem me não descontenta de  
todo, para quem como eu tem entrado tantas vezes no teatro da For- 
tuna, bem pudera ser melhor escrita. O será mal, por aquela certa 
regra de que não há alfaiate bem vestido. Quem mais trajado dós 
enganos do  mundo que eu?  Quem mais despido dos seus desen- 
ganos ? X  

Tremeluziu a cortina ... O autor, comediante na grande farsa do 
mundo, quer ombrear com as figuras que ele modelou por suas mãos 
para com elas compor o auto. Quer dizer: este, mais do  que farsa 
divertida, galhofeira, encantadora do  seu engenho e da arte que a 
distingue, é, sobretudo, quadro vivo, -o  próprio mundo peque~zo do 
seu tempo levado para a cena. 

Em reforço de tal asserçáo vem acudir-nos uma outra carta, de seu 
número a décima da Centúria Quarta. E ela nos diz, endereçando a 
parente, a modos de galantaria, a confissáo do  autor: 



FH DALGO APRENDIZ 
F A R Ç A  

& T E  S E  P R E S E N T E  
a Jum Altexa. 

F I C V R A S  Q V E  F A L L A O .  
D O M  G I L  C O G O M I N H O  

AFONSO M E N D E Z .  
B E L T R A ~ .  

I S A B E L .  
B R I T E ~ .  

H Y M  M E S T R E  D E  E S G R I M A .  

H V M  M E S T R E  D E  D A W ~ A R .  
H Y M  POCTA. 

H V M  M O F O  D E  C A V A L L O S .  
Hvi  C O M A D R E .  

H V M  H O M E M  ~ V E  P A S S A .  

H Y M  H O M E M  D A S  A L M A S .  

P R I M E I R A  I 0  R N A D A .  
S v e  Alfonfi Mende<ve@ido á Portuguefi anriga,botad barbltd, 

FcjZo, relate, Garra, efjada cnr talabarte. 

'ç't Ou vello, ja  hti mancebo, nxci no  Ia gar do febo &. ,ou& q ~ r  mal que 1112s pis  fas hoje Icccnca crrcs. 
virá por volfas inerces; Fuy prezado,hiy temido, 

~ 2 %  

I<«sto da priiiieira ediqZo d e  a 0  Fidalgo Aprendiz», iiitecrada ein «A Viola de  
Talia. de As Se~wridas Três Alusos do dlei6dlrro eoni o siib-tittilo: Iiorsn 

qne se preserite n stins Aileros. 



*Por esta primeira de Carapuças (não sendo ela já mandada) 
pagará V.* M.Ce a minha carapuça, que levou hoje, a este moço, tão 
à vista, que a veja eu nas minhas mãos, mansa e pacifica, ainda que 
não será pequena mercê de Nosso Senhor, segundo me vai fazendo 
brava. Logo depois disto, me mande V.a M.ce dizer como chegou a 
casa; que conforme o passo, a que hoje veio aqui, ainda quando lá 
for este, amanhã ao meio dia, digo eu que V 9 . c e  não haverá sur- 
gido em bom portal. Também se sirva de me avisar, como chegou 
esse fidalgn -diz (que se ele aprendeu de V." M.Ce o esqueci- 
mento, bem avisados estamos) e do agasalho que por lá recebe, que 
enfim por fidalgo 1rE de riba, parece muito natural de lugares tão altos. 
Adverti contudo que estas tantas figuras tèm muito dos Mandamentos 
de Nosso Senhor, por quanto todas doze, se encerram em cinco 
(quiçá porque também isto foi mandamento) e se for necessário que 
eu aponte como podem ser, não apontarei só com o dedo, mas 
com os olhos da minha alma e Vos sois destes, logo vereis como ficará 
melhor: e não será pouco que de alguma sorte fiquem bem.. . ,, 

Assim escrevia, a 2 de Abril de 1646, D. Francisco Manuel de Melo. 
Ergue-se outra ponta da cortina.. . De caminho, as primeiras golfa- 
das de luz iluminam o f ~ n d o  escuro da cena : < < .  . . se for necessário 
que eu aponte como podem ser, não apontarei só com o dedo, mas 
com os olhos da minha alma. .  .. O escritor recalcara no seu íntimo 
amarguras sem conta, para sempre gravadas na sua alma pelos esti- 
letes das ofensas e perseguições. E a própria alma amargurada agora 
apontava os causadores de seus males, sublinhando-lhe o ridículo, 
exagerando o traço caricatura1 destinado a definir-lhes os caracteres. 
- Quare ? 

É tempo de volver, porém, às páginas do próprio auto do Fidalgo 
Aprendiz, embora sem abandonar de vez as divagações ao longo das 
milhentas páginas da obra de D. Francisco Manuel de Melo. Mas 
antes de o fazer, seja-me ainda permitido firmar-me também aqui nas 
deduções, baseadas em pormenores que  importa sublinhar. 

Quando se fala desta farsa, com a preocupação de lhe descobrir a 



origem através dos fins que terão levado o seu autor a escrevê-la, 
um problema se põe desde logo: o de  saber-se, com a seguransa 
possivel, se ela chegou a ser ou não representada em vida de D. Fran- 
cisco Manuel de Melo. 

Disse o escritor, em passo duma carta que já citei: 

.Também se sirva de me avisar como chegou este fidalgo apren- 
diz.. . e do  agasalho que por lá recebe. . .>, 

Deduz-se, geralmente, que o I a  estava aqui a indicar o Paqo. Quer 
dizer: terá sido o auto enviado a parente e amigo com o propósito 
de ele o apresentar na Corte. E na ediqão de 1665 das Obras Métri- 
cas, onde o auto foi publicado pela vez primeira- incluido na Viola 
de Talia -lê-se, por baixo do título, a legenda que diz da intenção 
do poeta : Farsa que se presente a suas Altezas. A ter sido satisfeito 
o desejo de D. Francisco Maiiuel de Melo, certo é que não resultava 
de tal facto a colisequência por ele ambicionada. Fossein os príncipes 
ler o auto e iião lhe haviam de encoiltrar toda aquela intençiio que 
decora as suas jornadas. Para além das palavras, demorava a iiiter- 
pretaçáo que Ihes podia ser dada pelos comediantes. E essa apenas 
podia ressaltar do jogo das figuras em pleno tablado. Logo, havia 
de ambicionar o poeta que o auto fosse parar a um dos pdtios das 
coinédias da época. Teria sido representado, na verdade, antes da 
sua niorte? 

Assiin parece. Pelo menos, a edição de 1676, saida das oficinas de 
Domingos Carneiro, em Lisboa, não reproduz fielmente a legenda da 
edição de 1665, dizendo antes: farsa que se representou u suas Alte- 
zns. Entram em jogo, desta feita, as datas. 

Ein 1676, liavia já falecido o escritor. Mas se a farsa foi represen- 
tada a suas Altezas - aos infantes, portanto - então ainda o foi eiii 
sua vida, porquanto a 15 de Novembro de 1656 o infante D. Afonso 
foi jurado rei e a 21 de Maio de 1662 a infaiita D.  Catarina casava 
com Carlos de Inglaterra, assim conquistando o tratamento de Majes- 
tade que depois lhe foi dado ate à morte. 

E este uin ponto a esclarecer e iiiaiores divagações não s e  compa- 
deceiii coiii a natureza duma palestra. Fique, ao menos, enunciado o 
problema, sequer como hipótese. Outros poderão desenvolvê-lo e 
toriibéin a iniiii próprio seria grato fazê-lo uni dia. Por agora e ein 
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reforço da inteiição que ine leva a fazer deduções como esta, quis 
apenas dizer que o auto do Fidalgo Aprendiz, tal como desejava, certa- 
mente, o seu autor, quando o escreveu, foi representado para a Corte, 
diante daquelas figuras que ele seleccionou do mundo pequeno que 
o cercava e às quais, por este meio, ele quis sublinhar o grotesco e 
o ridiculo que as distinguiain, -até  ai, na hora da vingansa, mos- 
trando-se um critico de géiiio. 

E voltenios as páginas do próprio auto ... 
O lacaio Afonso Mendes, no abrir da farsa e dizendo o bastante 

sobre a sua trama, refere-se a esparrela que urna coniadre vai armar 
ao amo, D. Gil Cogoniinho, com unia filha bonitinha. E remata assim 
o seu intróito : 

Enlra na dança comigo 
um chopodo velhacão 
que eu crismei enz Dom Beltrão ... 
Inculquei-lho [ao amo] por atnigo, 
e o negocio anda em feiçno, 
porque o ta l  Beltrão pretende 
a tt~enino, ta l  qual era. . .  

Todas estas são carapuças talhadas a preceito, daquelas a que O 

autor se referia na sua Carta Familiar. 
D. Beltrão requesta e deseja a bonitkzha da D. Elena da Cunha. 

Mas endossa-a, apareiitemeiite, a Francisco Cardoso ... Intriga, arma- 
dilhas - a tal esparrelu de que falava Afoiiso Mendes - são aqui 
condizeiites com passagens do ignominioso processo que levou 2 
prisão D. Francisco Manuel de Melo. 

Aditemos agora ao rol dos seus petseguidores os lacaios e outros 
serviçais, que deram conta de si, após a iiiorte do escritor, em pro- 
cessos que moveram contra os seus herdeiros. Transparecem dos autos 
as diligências por eles empreendidas com o fim de receberem de 
D. Francisco soldadas em atraso e outras dividas. Compreende-se 
agora também o motivo por que Afonso Mendes é figura tipica de 
ititriguista e lacaio nial agradecido ... 

Mas o pobre daquele fidalgo lá de riba - que nas joriiadas do auto 
leva o nome de D. Gil Cogoniinho - donde o copiou o escritor? 

Tal como as outras, esta figura foi também arrancada i comédia 
da vida. E, na verdade, o tipo acabado do fidalgo de cd de riba, 



pobrete e presunçoso, vivendo dos magros réditos dumas pobres lei- 
ras-porém sempre inclinado a sonhar grandezas e honras. É betii 
o fidalgo que preferira, aliás, às facilidades da Corte filipina, farta e 
compensadora, as agruras do seu patriótico isolamento ... 

D. Francisco Manuel de Melo pôde conhecê-lo no próprio meio 
em que ele foi gerado. Bastou-lhe, para tanto, viver uma temporada, 
antes da sua prisão, numa quinta que possuía ein Entre-os-Rios, - 
tal como aconteceu também, depois de condenado, antes da sua par- 
tida para o desterro no Brasil. 

A paz idílica dessa estância aprouve-lhe descrevê-la em carta reiiie- 
tida a Jorge da Câmara, fazendo-o por este modo: 

Aqui vivo sem sai nestas marinhas, 
Vendo esta ribanceira, cuja praia 
São penedos, em vez d e  ser  conchinhas. 

S e  quero ia mandar a Miragaia 
(Como na vossa terra, 6 cá Lisboa) 
Hei-de esperar que  o mar ou entre, ou saia. 

S e  quero pão, apenas há boroa 
E quando água hei mister água-p& trazcm, 
Que indo do pé  á mão, dizem que  é boa. 

Os ventas já do mar seu dever fazem. 
Que como inoços são e .i casa velha, 
Cada hora estou tremendo que me arrasem. 

Toda a minha parreira sc me engeilii 
Veio-se-me a uva ao  chão, de  podre toda, 
E eu  cuido quando cai, que me aconselha. 

Costun~es do tempo, que eram particulares da vida do cainpo, no 
Entre-Douro-e-Minho, descreve-os D. Francisco Manuel de Melo 
nessa Epístola. Todas as cenas se  desenrolain no horizonte limitado 
da sua quinta. O poeta revela pelo sitio especial afeição e tinha 
razões de sobra para tanto. 

Correu demanda por causa desta sua quinta de Entre-os-Rios, 
ganhando-a. É de presumir que um dia apareçam os documentos 
esclarecedores deste ponto e que interessam à biografia do escritor. 
Mas se  não apareceram ainda os documentos relativos ao caso, como 
sabemos nos de tal demanda? É também o escritor quem dá notícia 



do acontecimento num Meniorial, em redondilha maior, que enviou 
ao monarca. É petição jocosa, - com pedido de deferimento. Começa 
desta maneira : 

Saiba Vossa Majestade 
como junto da tapada 
tenho eu, tão destapada, 
hüa quinta, que é herdade, 
dos seus coelhos herdada. 
Pergunte ora aos bachartis, 
bem que não são Evangelhos, 
se dizem Digestos velhos 
que vivos os Manueis 
os hão de herdar os coelhos? 

E remata-a esta quintilha : 

Coelhos sáo certo agouro 
De pobre quinta assolada; 
Porqiie sem lhe valer nada 
De uma parte a cerca o Douro, 
Da outra penha talhada. 

E conservou-se na posse da quinta, ao cabo. Porque já preso na 
Torre Velha, dirigindo-se, numa carta, ao Conde Camareira-Mor, 
coiifessa o escritor que Ilie valiam de muito as viandas que recebia 
das arcas da quinta - permitindo-lhe mimosear com acepipes de 
gosto os amigos que o visitavam tio cárcere. 

E também seria motivo para afeição particular a tal propriedade, - 
a verificar-se a Iiipóteçe apresetitada por Camilo, - o facto de ler a i  
iiascido o seu filho. 

Foi ele legitimado -segundo um alvará publicado por Edgar 
Prestage - ein 1668, vindo a morrer, solteiro, na batalha de  Seneffe, 
tia Canipanlia da Bélgica empreendida pelo grande Condé, em 1674. 
Fruto dos ainores do escritor com uma Luisa da Silva, moça solteira 
-que alguns biógrafos supóem filha do  caseiro de Entre-os-Rios - 
D. Jorge Diogo de Melo tombou no campo de batalha com menos 
de vitite aiios, conio que apostado em reafirinar ai, no ardor da luta, 
a bravura e a desventura do seu pai. Subsiste, no entanto, esta dúvida: 
qualido e onde nasceu ele ? 

O quadro, meio esboçado, que nos fala das suas estâncias por estas 



paragens, mostra-nos tanibém, segundo creio, coiiio e onde pode ter 
o escritor surpreendido o tipo acabado do fidalgote de cá de riba a 
que tanto se refere nas suas obras- e particularmente no Fidalgo 
Aprendiz. E era apenas isso o que eu desejava. 

Queiii pretenda estudar o teatro português de seiscentos tem de 
deniorar-se na apreciação daquelas tragicomédias de complicada 
arquitectura e vertidas etn latim a que se consagravam os padres 
da Companhia de Jesus, compondo-as, como e evidente, com fins 
didácticos. Devemos-lhe, sequer, assinalados progressos tia cena. 
grafia e tia carpintaria teatral. Era de deslumbramento a impressáo 
por elas vincada, no decurso das horas estiradas que demoravam a 
representar. Mas nada Ilies deve, poréin, a tradição literária do iiosso 
teatro. . . 

Eram também do gosto do público, por esse tempo, as coniédias 
espanholas de capa e espada, que deram Eaiiia aos p~itios e trouxe- 
ram, coiii as suas comparsas, aventuras galantes para o nosso meio ... 
Traduzidos, representados na líiigua-mater ou imitados, assini foraiii 
divulgados, em terra portuguesa, um Lope de Vega, uni Calderón de 
Ia Barca, uin Tirso de Molina e outros autores espanhóis da época. 

Reacção salutar e forte, de acentuada originalidade e cunho por- 
tuguês, para essa época, nós temos apeiias o Fidalgo Aprendiz. 
Quanto deve o auto aos seus parceiros firmados com o noine de Gil 
Vicente? É questáo a foriiiular, esta. Mas não se atina com resposta 
que satisfaça por inteiro. Vejamos apenas, relacionando-os, num coiz- 
tinuar de tradição que lançara fundas raizes. E tal como queria o 
lilósofo, ao discorrer sobre o deveirir, tainbéin aqui a coirtinuação não 
implica imitação inas sim franco progresso, renovação constante, aper- 
feiçoamento. 

Bem urdida em todos os seus porinenores, a farsa, dividida em 
três jornadas, mantem-se, de começo a final, naquele tom cómico 
para ela requerido, sern introinissão de passagens ou ditos dispensá- 
veis. O real das situaçóes assemelha-as a painéis de azulejo, decorando 
os pátios de solar abastado. Aqui e acerca dela se podia dizer, omi- 
tindo um que outro dos pormenores, o que D. Carolina Michaelis 
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escreveu um dia - em página muito esquecida - sobre o diálogo 
das Fontes : 

.Passa o pretendente namorado ; o letrado de óculos, e barba, 
melancólico e com gesto sempre des-satisfeito. Surgem o soldado- 
-clérigo e o religioso mundano. Vem o arbitrista ou alvitreiro, essa 
praga do século XVII, tão apressado e desatinado que só com a vista 
dá quebranto. Vem o embaixador lustroso com criadagem de libré; 
o fidalgo de fora, ou Lá de riba ... Aparece o homem de confrarias, 
hipócrita e parasita; o governador de ultramar; o gramático com fun- 
dilhos de poeta .... 

É o cortejo imenso das figuras ridículas do tempo! Nem todas 
desfilam na cena-aberta do auto, ntas adivinham-se, as que ficam 
ocultas, através das meias-falas das que vêm para cá das cortinas. 
Foi assim criada, entre nós, a comédia de carácter, ficando também 
esboçada -sobretudo nas jornadas finais - a comédia de intriga. 

As carapuças a que alude, numa carta, D. Francisco Manuel de  
Melo, eram talhadas a preceito. Podiam ser enfiadas nas cabeças de  
certos palacianos e também daqueles que rondavam a Corte, na mira 
de descobrir uma fresta por onde pudessem enfiar a cabeça ... 

Os do partido espanhol, com o Conde de Vila Nova e Figueiró à 
sua frente, eram ali metidos a ridículo, bem como a dama que esse 
perseguidor do poeta havia requestado. Eram-no também quantos 
Coelhos iam de cá de riba, aos solavancos, em direitura a Lisboa, de 
bolsa nua mas fato vistoso, na mira de  pingue comenda com que 
El-Rei viesse a recompensar-lhes hipotéticos serviços. Eram nobres 
de meia-tigela, ambiciosos, tolos e ridículos - que jamais haviam de 
perdoar ao escritor a graça do seu talento, a destacá-lo do meio em 
que gravitavam. 

Quare? Porque motivo escreveu D. Francisco ivlanuel de Melo o 
seu Fidalgo Aprendiz, página aparte, de  especial carácter, em todo o 
seu vasto e variado labor literário T 

Deve ter sido por isso mesmo, - porque desse modo podia .dar a 
única resposta que lhe estava à máo e que ele devia a todos os seus 
perseguidores e detractores. 

Atztónio Cruz 


