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O que tem de judaico a Menina e Moça?*

Herman Prins Salomon
(State University of New York, Albany)

Do livro impresso em Ferrara de Itália em 1554, cujo rosto
ostenta:

HYSTORIA / DE MENINA E
MOCA, POR BER- / NALDIM
RIBEYRO AGORA DE / NOVO
ESTAMPADA E CON / SVMMA
DELIGENCIA / EMENDADA / E
assi alguas Eglogas suas com ho mais /
que na pagina seguinte se uera / [Marca
do Impressor] / En Ferrara. 1554.

sobrevivem dois exemplares: um na British Library de Londres
e o outro na Biblioteca Nacional de Lisboa 1.

Encaixada debaixo do título está a marca, ou seja, o
portuguesíssimo brasão do impressor. É a esfera armilar (também
chamado astrolábio, embora este último termo seja mais
aplicado ao instrumento plano) usada como divisa pelo rei D.

* Este estudo é a revisão ampliada de uma conferência proferida no dia 1 de Maio de
2003 na Southeastern University of Massachussets em Dartmouth. Quero deixar aqui
exarada a minha gratidão a Sr.ª D. Elsa Possolo pelas suas sugestões estilísticas e não só.

1 Foi de uma fotocópia do exemplar da British Library que Anselmo Braamcamp Freire
tirou a sua edição diplomática (Bernardim Ribeiro e Cristovão Falcão, Obras, 2, Coimbra,
1923, 3-159). Uma reprodução fac-similada do exemplar de Lisboa foi publicada pela
Fundação Calouste Gulbenkian, de Lisboa, em 2002, com estudo introdutório de José V. de
Pina Martins. O exemplar de Lisboa foi adquirido c. 1919 na Livraria Quaritch de Londres
por John B. Stetson Junior, «curador de literatura portuguesa» (?) na Universidade Harvard
e, por intermédio de D. Carolina Michaëlis de Vasconcellos, cedido (vendido?) à Biblioteca
Nacional de Lisboa c. 1925. Estranho a aparente falta de interesse da parte da Widener
Library de Harvard University por tão preciosa raridade. Ver Carolina Michaëlis de
Vasconcellos, Nótulas relativas à «Menina e Moça» na Edição de Colónia (1559), Coimbra,
1924, 5-6; História de Menina e Moça de Bernardim Ribeiro, Variantes, Introdução, notas e
glossário de D. E. Grokenberger, Lisboa, 1947, XXXIX.
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século XVI, a par do sentido «mais uma vez» que é o único
actual, tinha mais frequentemente o de «pela primeira vez». Os
peritos chegaram à conclusão que esta publicação em Ferrara de
Itália em 1554 é, de facto, a primeira edição de Menina e Moça,
ou seja, a editio princeps. Do autor, Bernaldim (também se
escrevia Bernardim) Ribeiro nada se sabe e, caso estivesse vivo
em 1554, onde é que morava; se morto, quanto tempo havia e
onde tinha vivido. Das églogas em apêndice, algumas
– atribuídas a Bernaldim Ribeiro – tinham sido publicadas em
Portugal em folha volante. Só não sabemos se anterior ou
posteriormente à edição de Ferrara. O texto do próprio romance,
antes de ser publicado em 1554, deverá ter circulado em
manuscritos, mas não temos nenhum anterior à edição impressa.
Um destes manuscritos deve ter chegado a Ferrara, talvez levado
de Portugal pelo próprio impressor designado por A.V. (ou seja
A.U.), que o pôs no prelo, depois de «emendada com suma
diligência». Não se percebe muito bem de que género de
emendas se trata nem por quem foram levadas a cabo.

Transcrevo a primeira página do texto, provindo do mesmo
exemplar do livro de 1554, actualizando a ortografia:

Menina e Moça
feita por Bernaldim Ribeiro

Menina e Moça me levaram de casa de minha mãe para muito
longe. Que causa fosse então daquela minha levada, era ainda
pequena, não a soube. Agora não lhe ponho outra senão que parece
que já então havia de ser o que depois foi. Vivi ali tanto tempo
quanto foi necessário para não poder viver em outra parte. Muito
contente fui em aquela terra. Mas, coitada de mim, que em breve
espaço se mudou tudo aquilo que em longo tempo se buscava e para
longo tempo se buscava. Grande desventura foi a que me fez ser
triste, ou, por aventura, a que me fez ser leda. Depois que eu vi
tantas coisas trocadas por outras e o prazer feito mágoa maior, a
tanta tristeza cheguei, que mais me pesava do bem que tive que do
mal que tinha. Escolhi para meu contentamento (se em tristezas e
cuidados há aí algum) vir-me viver a este monte, onde o lugar e a
míngua de conversação de gente fosse como já para meu cuidado
cumpria – porque grande erro fora, depois de tantos nojos quantos
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Manuel, «o Venturoso», que reinou de 1495-1521. Este brasão
foi dado a D. Manuel pelo seu antecessor D. João II como divisa,
com o mote «Espera», que se associa por jogo de palavra à
«esfera». Antes de ser atribuído ao rei Venturoso, o astrolábio
figurara em obras de astronomia. Durante o reino de D. Manuel
pelo menos quatro impressores portugueses se serviram do
significativo emblema, ora com o mote «Spera» ou «Spes», ora
sem dizeres. Em publicações especificamente manuelinas, como
as Ordenações do Reino, há em regra Spera in Deo et fac bonitatem
(«Espera em Deus e faz o Bem») ou apenas Spera in Deo («Espera
em Deus»). Aqui há, em volta do pé da esfera, uma fita com a
frase latina: In Te, Domine, Spes Mea («em Ti, Senhor, a minha
esperança») parecida – mas não idêntica – com o mote
manuelino e também parecida – mas não idêntica – com um
versículo dos salmos. Ladeando a base do pedestal estão as letras
A V, iniciais do nome do editor (o V é igual ao U actual), que se
identifica portanto como um Português patriota, residente em
Ferrara, onde foi impresso o livro, em 1554 2.

Fig. 1. Rosto da Menina e Moça (1554)

Temos de esclarecer alguns pontos. A expressão «de novo», no
2 O colofão repete a marca do impressor mas não traz data.



Fig. 2. Rosto de Samuel Usque, Consolaçam (1553)

Muitas perguntas surgem! Quem é o autor Samuel Usque? O
apelido «Usque» do autor, seria o equivalente de «aben Usque»
do impressor? Qual seria o laço de união entre o autor e o
impressor? De onde proviriam tão estranhos apelidos?
Voltaremos a estes assuntos.

Mas antes de prosseguir, passo a explicar para os leitores dos
Cadernos que não estejam iniciados nestes arcanos que 1554 é a
datação cristã (também denominada comum) ou seja, o suposto
número dos anos desde o nascimento de Jesus. 5313 é uma
datação impropriamente chamada judaica, ou seja, o suposto
número dos anos desde a criação do mundo. Ambas as datações
provêm de sistemas adoptados em épocas relativamente recentes.
Para transformar aproximativamente o ano judaico em ano
cristão temos o número mágico 240. Basta adicionar 240 ao ano
judaico e mudar o 5 em 1 (desde 5760 em 2) e temos a ano
cristão, no caso vertente 1553, com a ressalva de que o ano
judaico coincide só parcialmente com o ano cristão, indo
– segundo os anos – desde tal dia em Setembro ou Outubro até
tal dia em Setembro ou Outubro. O primeiro dia do ano judaico
5314 corresponde com 9 de Setembro de 1553. Portanto, 7 de
Setembro de 5313 seria 1553. Além do ano judaico há também
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eu com estes meus olhos vi, aventurar-me ainda a esperar do mundo
o descanso que ele não deu a ninguém. Estan-

Agora consideremos o rosto de outro livro em português
impresso em Ferrara pelo mesmo impressor em Setembro de
1553. Eis aqui uma réplica do rosto:

CONSOLACAM AS TRI- / BVLACOENS DE ISRAEL. /
COMPOSTO POR SA- / MVEL VS- / QUE. / [Marca do
Impressor] / Impresso en Ferrara en casa de Abraham aben / Vsque
5313 Da criaçam a 7 de Setembre

Sobrevivem dois exemplares completos, um na biblioteca da
Casa de Bragança em Vila Viçosa e o outro (com uma variante na
primeira página) na biblioteca do Hebrew Union College em
Cincinnati, Ohio3. Encaixada debaixo do título está a
mesmíssima marca do impressor que vimos no rosto e no colofão
de Menina e Moça, com a esfera armilar, a divisa e os iniciais A V
debaixo dela. Temos aqui a prova que os iniciais A V designam
Abraham aben Usque, tanto o impressor desta obra em 1553
como o de Menina e Moça no ano seguinte.
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3 Uma reprodução fac-similada do exemplar de Vila Viçosa foi publicada pela Fundação

Calouste Gulbenkian, de Lisboa, em 1989, com dois estudos introdutórios, um em inglês

por Yosef Hayim Yerushalmi e o outro em português por José V. de Pina Martins. Foi a

partir do exemplar agora em Cincinnati que Joaquim Mendes dos Remédios fez a sua

edição diplomática (Coimbra, 1906). Ver H. P. Salomon, Deux études portugaises / Two

Portuguese Studies, Braga, 1992, 93. 



como aparece no exemplar de Cincinnati da editio princeps (como já
referi, um pouco diferente do exemplar de Vila Viçosa; actualizo
em parte a ortografia e a complexa pontuação):

Diálogo pastoril sobre coisas da Sagrada Escritura
Ícabo, Numeo e Zicareo, interlocutores

Ícabo

Ó conveniente lugar para chorar meus males e subir ao
derradeiro céu meus gemidos. Vós outros, só os árvores e mansas
águas dispostas a me ouvir, ouvi e doei-vos de minhas lástimas.
Desfalecidos espíritos, lassos e quebrantados membros, grave peso
de suster, esforçai-vos. Olhos cansados da já tão seca veia soltai mil
e mil lágrimas de sangue. Altas e cerradas ramas que os raios da
debilitada vista me detendes, afastai-vos um pouco. Sairão sobelas
nuvens meus contínuos e lastimosos suspiros. E dai lugar que se
ouçam meus bramidos em todalas quatro partes da terra. Tu, larga,
bem-aventurada e grande Ásia de preciosas jóias semeada. De
nobres e ricos árvores

(Um pequeno aparte: note-se o género masculino da palavra
«árvore» no texto de Samuel Usque. Ora, na Menina e Moça a
árvore é feminina, como em português actual [por exemplo: «era o
ano do mês de Abril quando enflorescem as árvores»], mas na
«Égloga chamada Crisfal atribuída a Cristóvão Falcão, em apêndice
à Menina e Moça, surge «Em uma frauta tangendo, ao pe de um
arvore estava». Isto prova duas coisas: Abraham Usque respeitava
as preferências ortográficas dos autores que editava e os autores
destes três textos não são idênticos – já houve quem propusesse que
Bernardim Ribeiro era um pseudónimo de Samuel Usque e que
Cristóvão Falcão era um pseudónimo de Bernardim Ribeiro. Esta
diversidade no género da palavra «árvore» demonstra que se trata
de autores diferentes.)

A primeira das trinta publicações 1553-1557 de Abraham aben
Usque era a celebérrima Bíblia en lengua española ou seja o Velho
Testamento pela primeira vez impresso em tradução espanhola.
Leva a datação cristã do dia primeiro de Março de 1553 nos
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no calendário judaico actual meses lunares com nomes
babilónicos cuja numeração de 29 ou 30 dias não corresponde à
dos meses do nosso calendário solar, com os seus nomes romanos.
Vemos que Abraham aben Usque, na datação da Consolaçam, põe
à mistura o ano judaico 5313 com o mês e o dia do mês (7 de
Setembro) do calendário solar 4.

O livro português estampado por Abraham aben Usque em
5313 ou seja, 1553 – a Consolaçam às Tribulaçoens de Israel escrita
por Samuel Usque – ostenta portanto o ano judaico e o livro
português impresso pelo mesmo em 1554 – a História de Menina
e Moça escrita por Bernaldim Ribeiro – ostenta o ano cristão.
Talvez tenhamos já a resposta à pergunta formulada no título
deste estudo: a História de Menina e Moça datada de 1554 nada
tem de judaico, ao passo que a Consolaçam às Tribulações de Israel,
datada de 5313, tudo tem de judaico. Mas as coisas não são
assim tão simples – aliás, adoptar tal resposta seria totalmente
errado, como adiante mostrarei. Senão vejamos: de 1553 a 1557
saíram da oficina do judeu Abraham aben Usque em Ferrara
nada menos de trinta publicações, hebraicas (23), espanholas (5,
mais uma reedição) e portuguesas (2)5, todas dirigidas a leitores
judeus, fossem eles judeus de nascimento e de raíz, tendo acesso
à língua hebraica, ou antigos cristãos-novos portugueses,
limitados a textos espanhóis e portugueses. Se a História de
Menina e Moça (com o suplemento poético) nada tivesse de
judaico, seria a única excepção: os meus leitores concordarão na
improbabilidade. Como quer que seja, o impressor – sendo
cristão-novo tornado judeu – é um denominador judaico comum
não despiciendo.

Consideremos a primeira página do texto da Consolaçam, tal
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4 Para a conversão dos meses e dias do calendário lunar nos do calendário solar é útil

A. A. Akiba, Luah le-seset ‘alfayim, Jerusalém, 1976. Hoje em dia há na Internet programas

de transformação automática.
5 Ver Gian Bernardo De Rossi, De Typographia Hebraeo-Ferrariensi commentarius historicus

quo ferrarienses judaeorum editiones hebraicae hispanicae luisitanae recensentur et illustrantur,

Erlangen, 17812; Yeshaya Vinograd, ‘Oser hasefer ha’ibri, 2, Jerusalém, 1954, 530-531;

Yosef Hayim Yerushalmi, Estudo introdutório à editio princeps da Consolaçam, Lisboa, 1989,

1, 119-121; Aron di Leone Leoni, “A hitherto unknown edition of the Spanish Psalter by

Abraham Usque (Ferrara 1554)”, Sefarad, 61, 1, 2001, 127-135.



No Archivio di Stato di Ferrara a investigadora Renata Segre
descobriu e publicou em 1992 um documento concernente ao
impressor Abraham Usque «vulgo cognominatus Odoardo
[= Duarte] Pinellus lusitanus» 9. Assim já ficamos sabendo
com toda a certeza que Abraham Usque se chamava Duarte
Pinel em Portugal e, pelo trato corrente, continuava em
Ferrara a se chamar Duarte Pinel, latinizado (?) em Odoardo (e,
como veremos, também Eduardus) Pinellus Lusitanus.

Como é do conhecimento de todos, desde o dia 14 de Junho
de 1532 vigorava em Portugal o decreto que proibia sob pena
de morte e confiscação dos bens a saída do país a todos os
cristãos-novos maiores de 17 anos.

No dia 20 de Setembro de 1540 realizou-se em Lisboa o
primeiro auto-de-fé, em que houve um número indeterminado
de vítimas, inclusive condenados à morte. No dia 23 de
Outubro de 1541 foi o segundo auto-de-fé lisboeta: 23 pessoas
penitenciadas e espoliadas, 9 executadas, 21 condenadas à
morte in absentia 10. Devido às denúncias recolhidas nos
processos dos reconciliados, grassava por Lisboa fora o terror da
prisão iminente de centenas de pessoas cristãs-novas.

Tive a dita de topar nos Arquivos Nacionais / Torre do
Tombo com dois interessantíssimos documentos inquisitoriais
– não constituindo exactamente um processo, apesar de assim
se intitular – concernente a Duarte Pinel, datados dos dias 26
e 30 de Novembro de 1541 11. Ele morava então no Calçado
Velho, em Lisboa. Era professor, tratado por Bacharel e dava
explicações de latim, em casa, a grandes turmas de jovens

193

O que tem de judaico a Menina e Moça?

9 «Contribuición documental a la historia de la imprenta Usque y de su edición de la
Bíblia», in (I. M. Hassan, ed.) Introducción a la Biblia de Ferrara, Actas del Simposio
Internacional sobre la Biblia de Ferrara, Madrid, 1994, 205-226. 

10 As listas detalhadas deste e de outros autos-de-fé, com os nomes completos, culpa e
naturalidade de cada vítima, foram mandadas de Lisboa a Antuérpia em 1544.
Encontram-se, juntamente com a tradução francesa feita na altura, nos Archives Générales
du Royaume em Bruxelas, onde as localizei e transcrevi em vista de uma publicação ainda
não realizada. Tais listas, para o período 1539-1544, não existem nos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo.

11 AN/TT, Inquisição de Lisboa, processo n.º 716, «Feito crime da Justiça Autora comtra
o bacharell Duarte Pimjmtell [sic] christão nouo». Ele assina Eduardus pinelus, f. 4r. Nas
audiências é referido como Duarte Pynell.

exemplares dedicados ao Duque Ercole de Ferrara e a datação
judaica, correspondente, do dia 14 de Adar de 5313 nos
exemplares dedicados à Senhora D. Grácia Naci, a ilustre e
riquíssima cristã-nova lisboeta, havia pouco tornada judia em
Constantinopla6. Este cimélio foi fruto da colaboração entre a
«yndustria y deligencia» de Duarte Pinel e a «costa y despesa» de
outro cristão-novo tornado judeu, que se identifica como
espanhol7. O nosso identifica-se nos exemplares dedicados ao
Duque de Ferrara como «Duarte Pinel, Português» e nos
exemplares dedicados à D. Grácia como «Abraham Usque
(reparem: desta vez não ‘aben Usque’) Português». A interessante
introdução (Al letor), que começa «Escrive Tullio en sus Officios», foi
certamente redigida por ele8.

Fig. 3. Rosto da Bíblia em espanhol (1543)
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6 Ver Herman Prins Salomon e Aron di Leone Leoni, «Mendes, Benveniste, de Luna,

Micas, Nasci: em que ficamos? (1532-1558)», Actas do 1.º Colóquio Internacional sobre o

Património Judaico Português, Lisboa, 1999, 87-116. Versão inglesa ampliada: The Jewish

Quarterly Review, 88, 3-4, 1998, 1-76.
7 Ver Aron di Leoni, «New Information on Yom Tob Atias (alias Alvaro Vargas), Co-

publisher of the Ferrara Bible, Sefarad, 57, 2, 197, 271-276.
8 Ver Iacob M. Hassan, «Dos introducciones de la Biblia de Ferrara», in (I. M. Hassan,

ed.) Introducción a la Biblia de Ferrara, Actas del Simposio internacional sobre la Biblia de

Ferrara, Madrid, 1994, 13-66.



Segundo documento: No dia 30 de Novembro de 1541, nas
pousadas do Inquisidor João de Melo, interrogação do Bacharel
Duarte Pinel. Quanto tempo estava Isabel Nunes em sua casa,
de onde veio lá ter e quem a trouxe? O Bacharel disse que ela lhe
entrara em casa no dia 13 ou 14 de Novembro «em
amanhecendo», que tinha vindo só «com seus filhos». (No
Apêndice II transcrevo in extenso os dois documentos, que bem
evocam o ambiente de terror inquisitorial da época.)

As respostas do Bacharel devem ter satisfeito o Inquisidor e foi
posto em liberdade. No ano seguinte, em 1543, veio dar a lume
em latim uma gramática latina juntamente com um
tratadozinho (5 pp.) sobre as calendas, que saiu da imprensa de
Luís Rodrigues em Lisboa em fins de Dezembro. O rosto
ostenta:

EDUARDI / Pinelli Lusitani Latinae Grã / matices Compendia. /
Eiusdem tractatus de Calëdis. / Prima Editio / Vlissipone apud.
Ludouicum Rhoto- / rigium Typographum. / 1543.

ou seja: «Duarte Pinel Português Compêndios de Gramática
Latina e Tratado sobre as Calendas Primeira Edição Lisboa, na
Tipografia de Luís Rodrigues 1543».

Fig. 4. Rosto de Duarte Pinel, Gramática Latina (1543)
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discípulos 12.
Passo a parafrasear o primeiro documento. No dia 26 de

Novembro bateram à porta do Bacharel, em nome da Santa
Inquisição, o meirinho Aires Botelho e o notário António
Rodrigues. Procuravam uma senhora Isabel Nunes, mulher de
Henrique Corrêa, prima co-irmã da esposa do Bacharel. Havia
tentado fugir para França (onde disse que tinha o pai havia
muitos anos 13) com a sua mãe, Catarina Nunes, e os seus filhos.
O barco não pôde sair da barra por haver «tempo contrário» e os
passageiros foram obrigados a desembarcar. Isabel Nunes
refugiou-se em casa da prima, mulher do Bacharel. Foi
denunciada à Inquisição.

O meirinho perguntou ao Bacharel se Isabel Nunes se
encontrava aí. Bom casuísta, o Bacharel não disse nem sim nem
não, mas declarou sob juramento «que buscassem a casa e vissem
se a achavam». Acharam-na, prenderam-na e levaram-na
juntamente com o Bacharel, ela presa sob acusação de tentativa
de saída ilegal do país, este sob acusação de jurar falsamente.
Depois foram à procura da mãe de Isabel Nunes. Bateram à
porta da casa de Leonor Rodrigues, tendeira, que não quis abrir.
Arrombaram a porta e acharam duas mulheres velhas e quatro
novas. Perguntaram por Catarina Nunes. Leonor Rodrigues
tentou enganá-los dizendo que a outra mulher velha se chamava
Guiomar Rodrigues Dias e tentou induzi-la a dizer que se
chamava assim, mas uma das mulheres moças aí presentes foi
coagida a dizer a verdade sob juramento e revelou ser a tal
mulher idosa Catarina Nunes. Foram presas as duas mulheres
idosas e levadas perante o Inquisidor João de Melo.
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12 Além dos dois documentos que passo a resumir, há ainda a defesa do réu em que

travamos conhecimento com as seguintes testemunhas de defesa: Manuel Nunes, criado de

Luís Gonçalves Ataíde; Jorge de Freitas, criado da Rainha; Afonso Lourenço, mestre de

ensinar moços, morador na Rua de Dom Rolim, em tempos aluno de Gramática do réu e

agora compadre e amigo dele; Francisco Brás, filho do Licenciado Brás Afonso, juiz do

crime; João Rodrigues Amarilho, morador na Rua de Dom Rolim, cuja mulher é parente

do réu, «segundo dizem». 
13 Na sua própria interrogação, no dia 27 de Novembro, Isabel declara que «hião se a

Framça porque o pay vivia laa muitos anos e sabia a lingoa e a terra e tynhalhe afeição». 



A Gramática traz um proémio em latim do próprio autor, em
que encomia a concisão e a praticalidade da obra. Ouçamos aqui,
a través da tradução do Professor Rosado Fernandes, a própria
fala do autor:

DUARTE PINEL, PORTUGUÊS
saúda

O seu benévolo Leitor

Quando, tantas vezes, Benévolo Leitor, comigo mesmo
longamente pensasse que de preferência devesse escolher para lhe
dedicar estes rudimentos de Gramática Latina, foi na verdade a
própria razão que, depois de ter longamente pensado, me conduziu à
convicção de aceitar que me afastaria profundamente do bom
caminho se não te dedicasse este trabalho por ser qualquer coisa de
especial para quem quer que fosse.

Não tenho ilusões quanto a haver alguém ou (para dizer toda a
verdade) alguns que antes queira, em vez de o louvar, rir-se deste
livrinho por ser insignificante e sem qualquer valor. De faro apurado
(como dizem), com a testa franzida, vão dizer que eu não logrei
atingir tudo o que diz respeito aos preceitos da gramática. Confesso
que falam verdade. Fiquem a saber, contudo, que os preceitos faltam
intencionalmente, para que eu com eles não atulhasse os ouvidos
ainda tenros dos meninos. Eles então talvez acrescentem que eu me
encarreguei de um trabalho sem valor, e que devo ter a intenção de
refazer o tecido de Penélope, e finalmente como ousei eu confiar à
tipografia esta obra no meio de tantos e tão importantes preceitos e
volumes de Gramática?

Porque verifiquei, contudo, que se deixasse passar um ano, tudo
se iria prolongar por outros seis e, porque até agora (que eu saiba)
não apareceu no nosso país nenhum compêndio de Gramática que eu
pudesse tranquilamente fazer competir com este, pensei que não
seria sem utilidade encetar este trabalho, que, se nada trouxer de
novo (muito embora ninguém possa atribuir-se o mérito destes
preceitos) resultou todavia, com uma brevidade sucinta à qual dei a
maior importância, com uma ordenação e método (se não me
engano) digno de louvor, mas, por esse motivo, longe de mim pedir
que me louvem, ainda que já considere muito positivo se consegui
evitar o mau nome e a humilhação.
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Presentemente só se conhece um único exemplar desta
Gramática Latina, que se encontra na Biblioteca Nacional de
Madrid onde o localizei e o mandei microfilmar. É curioso que
aqui também, ainda enquanto vivia em Portugal, Duarte Pinel
se qualificava «Lusitano», ou seja, Português. O rosto
monumental ostenta um brasão com as cinco quinas e os sete
castelos de Portugal. A Gramática traz um poema em latim
dirigido «ao leitor», laudatório da docência de Pinel, de um
Jorge Lopes, Lisboeta, talvez seu aluno. Aqui apresento o poema
na elegante tradução portuguesa – gentilmente feita a meu
pedido – do Professor Doutor Raul Miguel Rosado Fernandes:

Jorge Lopes Olisiponense

Ao Leitor

Tal como quem faz as contas às riquezas e ao ouro de Creso no 
curto bronze enormes quantias

Assim, leitor, são estes doutos compêndios da arte de Palémon 14

De admirável concepção e têm sucesso com louvor. 
Mostram eles as leis e os preceitos do brilho do Lácio

Com curtas exemplificações (para que o esforço seja menor).
Todos atingem o alvo, uma vez que vencem os Lacónios

Pela brevidade e pela destreza do seu engenho.
Os grandes pensamentos são reduzidos a fórmulas breves,

E ensinam tudo o que contêm as velhas regras dos antigos.
Grande é o serviço prestado à língua do Lácio por este meu querido

Pinel, pela generosa riqueza que acarinha e cultiva.
Estudante, se me prestas ouvidos, ganharás sempre os primeiros prés

Com este comandante, porque te esperam infalíveis recompensas.
Podes aqui pôr em prática os primeiros rudimentos. Pinel 

Te ensinará e instruir-te-á nos bons exercícios.
Depois, a habituação ao mestre dar-te-á os odres para boiar,

E reconhecerás a grandeza da sua harmónica eloquência.
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14 Gramático romano.



que veio à lume em Ferrara no dia primeiro de Março de 1553.

Fig. 5. Dedicatória da Bíblia assinada por Duarte Pinel (1553)
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Por estas razões é este meu trabalho intelectual dedicado a ti,
benevolentíssimo Leitor. Tal qual agora o vês, é como que um
prelúdio do meu labor, até que venhamos a dar a lume obras maiores
e quiçá melhores. Pedimos-te que a recebas com espírito aberto e
que a consideres positivamente, para que melhorada possa vir a ser
dada ao conhecimento do público.

Saúde

Lisboa, dia XIII das Calendas de Janeiro 1543 [dia 20 de
Dezembro de 1542]

A ilustre investigadora D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos
alvitrava que os Usques devem ter saído de Portugal cerca de
1545, «pouco antes ou pouco depois da horrorosa hecatombe de
1544» em que 19 cristãos-novos foram executados num
auto-de-fé15. Sabemos que Samuel Usque tinha chegado a
Antuérpia em 1544 e passou à Itália em 154516. Duarte Pinel
surge numa lista de Portugueses residentes na cidade da Escalda
nesta altura17. Não sabemos como nem quando chegou a Ferrara.

«Obras maiores e quiçá melhores» parece ser uma alusão
profética às suas publicações de Ferrara. A primeira havia de ser
a maior – e talvez a melhor – de todas: a já referida:

Biblia en lengua Española traduzida palabra por palabra de la
verdad Hebrayca por muy excelentes letrados vista y examinada por
el officio de la Inquisición. Con priuilegio del yllustrissimo Señor
Duque de Ferrara
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15 Bernardim Ribeiro e Cristovão Falcão. Obras, 1, Coimbra, 1923, Introdução. Este

mortífero auto-de-fé, descrito mas não datado numa carta do Inquisidor João de Melo ao rei

D. João III, foi situado em 1544 por João Lúcio de Azevedo, História dos Cristãos Novos

Portugueses, Lisboa, 1922, 98, 450-452. No entanto, não há eco dele na documentação

disponível. 
16 Ver Maria Teresa Guerrini, «New Documents on Samuel Usque, the author of the

‘Consolaçam as tribulaçoens de Israel’», Sefarad, 61, 1, 2001, 83-89: 84.
17 Lista não datada lavrada por Manuel Lopes, Archives Générales du Royaume, Office

Fiscal du Conseil de Brabant, 160/1233/2. (O Jorge Lopes que surge na lista talvez seja o

autor do poema ao leitor da Gramática Latina.) Duarte Pinel já não consta noutra lista do

mesmo maço, de 23 portugueses (incluindo Jorge Lopes) autorizados a permanecer em

Antuérpia depois da «expulsão» de 1549. 



Portugal antes de 1497, e que ele tivesse este nome antes da
conversão geral, reassumindo-o na Itália21. É também possível
que o filho, Duarte Pinel – ressuscitasse o nome bíblico do pai,
sendo este já falecido em Portugal com outro nome, cristão, que
desconhecemos. Como quer que seja, temos agora a prova real de
que Samuel Usque, o autor da Consolaçam, não era nem pai, nem
irmão, nem filho de Abraham Usque, uma vez que em vários
documentos notariais de Ferrara, de 1549, Samuel Usque é
identificado como filius quondam Abraham («filho do falecido
Abraham»)22, enquanto o nosso Abraham filho de Selomoh
(«Salomão») Usque, por outro nome Duarte Pinel, era
evidentemente bem vivo.
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21 No levantamento populacional que constitui o volume 2 do seu livro Os Judeus em

Portugal no Século XV (Lisboa, 1984), a Professora Maria José Pimenta Ferro Tavares indica

que em Mértola, em 1442, viviam Jaque Usque, José ben Usque e David Usque.

Encaramos com a possibilidade de que havia dois apelidos, não necessariamente

aparentados: Usque e ben Usque. No prólogo à Consolaçam, o autor, Samuel Usque,

informa-nos que seus antepassados vieram de Castela a Portugal. Porém, esta deslocação,

como é bem de ver, pode ter-se realizado bastante antes da expulsão dos judeus de Espanha.

O nome Usque derivaria do da vila espanhola Huesca (Aragão) e significaria «o que vem de

Huesca». Sabemos de um Isaac filho de Isaac Alusque, em Lucena (século XIV) e de um

Joseph ben Moisés Usque em c. 1481. Ver M. Kayserling, Biblioteca

Española-Portuguesa-Judaica, Estrasburgo, 1890. É curioso que em várias edições hebraicas,

quatro em 1555, Abraham Usque designa-se Sefardi no colofão, por exemplo: Isma’el

Ha-Kohen, Sefer ha-zikaron; Hasdai Crescas, Sefer ‘or ha-sem; Yosef ben Semtob ben Semtob,

Kebod ‘Elohim; Masa’ot sel ribi Binyamin; Mose Nahmanides, Sa’ar ha-gemul (1556).

Significaria este termo tanto «Português» como «Espanhol» já no século XVI? 
22Archivio di Stato di Ferrara, notaio Pietro Antonio Franchi, matr. 495, p. 3, 24 de

Setembro; 25 de Setembro; 11 de Outubro; 24 de Outubro. Estes documentos foram

encontrados e transcritos por Maria Teresa Guerrini, «Samuel Usque e la Consolaçam as

Tribulacoens de Israel: Affari e cultura nella Ferrara del XVI secolo», Tese inédita da

Università degli Studi di Ferrara, 1996-97, documentos 13, 14, 15, 16, 18 do Apêndice.

A segunda foi a também já referida obra em português
Consolaçam as Tribulaçoens de Israel, que saiu do prelo no dia 7 de
Setembro de 1553.

A terceira, no dia depois, 8 de Setembro de 1553, foi a sua
primeira obra inteiramente hebraica: Hosa’anot le-sukkot ou seja
«Hosanas para a Festa das Cabanas» segundo o rito hispânico.
São as preces e os cânticos místicos que se recitam e se cantam
no circuito ao redor da sinagoga que se faz todos os dias no
ofício da manhã desta festa (menos no sábado em que os fiéis
recitam e cantam sem rodar), com destaque para o sétimo dia em
que se fazem sete circuitos. O livrinho de 50 pp. traz o
comentário do rabi Sim’on Bar Semah Duran, introduzido e
acrescentado por Ishac Alhabes, que o patrocinou18. Não há
marca de impressor. Só o colofão indica em hebraico o nome
«Abraham ibn Usque», Ferrara «sob o reino do Duque Ércole» e
a data 19.

A quarta foi um livro de orações para o ano novo judaico e o
dia das expiações, em tradução espanhola:

Mahzor 20 Orden de Roshasanah y Kipur, trasladado en español
y de nueuo emëdado Por yndustria y deligëcia de Abrahã Usque
Bë Selomoh Usque Portugues: y estampado en su casa y a su
costa. En Ferrara 15 de Elul 5313 [= 25 de Agosto de 1553] [no
colofão] Estampado en Ferrara. 1553. a 22 del mes de Setembro.

Reparamos que Abrahão Usque se identifica aqui num texto
espanhol como Ben (= filho de) Selomoh Usque Português. É
possível que o pai de Duarte Pinel, portanto Selomoh
(= Salomão) Usque, tivesse nascido em Espanha e entrado em

200

Herman Prins Salomon

18 Alhabes é identificado noutras edições de 1553 como o seu patrocinador. Ver Yosef

Yabes, Or ha-hayyim, colofão e posfácio; Yesod ha-‘emuna, última regra do colofão.
19 «Ibn» ou «Aben» = «filho de» em árabe. Aparece só a abreviatura «n» que tanto

pode ser «ibn» ou «aben» como «ben» (hebraico). Consultei o exemplar da biblioteca do

Jewish Theological Seminary de Nova Iorque (doravante «JTS»).
20 Esta palavra hebraica em caracteres hebraicos.



Fig. 7a. Rosto de Yosef Yabes, Fig. 7b. Colofão de Yosef Yabes,

Yesod Ha-‘emuna (1553) Yesod Ha-‘emuna (1553)

Fig. 8a. Rosto de Yosef Yabes, Ma’amar Fig. 8b. Colofão de Yosef Yabes,

he’ahdut be-sarse ha-‘emuna (1553) Ma’amar he’ahdut be-sarse ha-‘emuna

(1553)
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Fig, 6a. Rosto do Mahzor (1553)  Fig, 6b. Colofão do Mahzor (1553)

Reparemos também no Mahzor para a datação judaica no rosto
(15 de Elul de 5313) e a datação cristã no colofão (22 de
Setembro de 1553), o que vem a desmentir a ideia avançada por
alguns que o carácter judaico ou não judaico de uma obra
impressa por Abraham Usque se determine pela datação. Aqui
temos um livro, o mais judaico possível, com duas datações,
uma judaica e uma cristã. Deparamos pela primeira vez num
colofão com a versão hebraica da marca do impressor Abraham
Usque. A frase na fita ao pé da esfera tem em comum com a
versão latina a ideia da esperança em Deus, mas provém
directamente da Bíblia (Salmo 130, 5). Traduzimos: «Espero no
Senhor, a minha alma espera e confio na Sua palavra». E,
ladeando a marca, de ambos os lados encontra-se um longo
versículo de Isaías (40, 31), que traduzimos: «Mas aqueles que
confiam no Senhor renovam as suas forças; crescer-lhes-ão asas
como às águias; correrão e não se cansarão e não desfalecerão». O
rosto ornamental é o mesmo do livro hebraico anterior. Não
volta a aparecer nos livros seguintes 23.
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23 Consultei o exemplar do JTS. 



Fig. 9a. Rosto do Saltério (1553) Fig. 9b. Colofão do Saltério (1553)

A Hystoria de Menina e Moça é de 1554. Uma vez que o livro
não traz dia nem mês, é-me impossível determinar a ordem
cronológica dele entre as publicações deste ano: esta em
português; uma em espanhol (na verdade, duas com a reedição
do saltério a 15 de Janeiro), a Uysyon Delectable de la Philosophia y
artes liberales. Ado por mui sotil artificio se declaran altos secretos. Y
per fin las XXIIII Coplas de don George Manrique. Estampado en
Ferrara. Março 1554 [no colofão] Acabose la presente obra en Ferrara
a 15. De Março. 155427 e três em hebraico28.
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27 Sobre o interesse judaico deste livro (um compêndio da filosofia de Maimónides), ver

Marcel Bataillon, Resumo do curso de 1950-51, Annuaire du Collège de France, 1951, 258-263;

Luis Girón Negrón, Alfonso de la Torre’s Visión Deleytable, Philosophical Rationalism and

the Religious Imagination in 15th-century Spain, Leida, 2002. Segundo Bataillon, as Coplas de

Jorge Manrique seriam variações sobre o tema bíblico de ubi sunt, de uma religiosidade

secular (entenda-se, sem cristologia). Ver M. Bataillon, Varia lección de clássicos españoles,

Madrid, 1964, 52-53. 
28 Menahem ibn Serah, Sefer seda la-derek («Livro de provisão para o caminho»), 10 de

Fevereiro (JTS); Sefer ma’amadot («Livro das Estações»), 19 de Novembro (British Library,

não vi); Hibur ha-ma’asiyot ve-hamidrasot ve-hehagadot («Antologia dos contos e das

legendas»), 21 de Dezembro (Bodleian, não vi). 

Em Outubro de 1553 seguem as quinta, sexta e sétima
publicações, tratados em hebraico24, já com os rostos
ornamentais que vêm a ser a característica deles25.

No dia 15 de Novembro de 1553 sai a lume a oitava
publicação, em espanhol, o

PSALTERIUM De Dauid en hebrayco dicho Thehylim,
trasladado cõ toda fielidad verbo de verbo del hebrayco : y
repartido como se deue leer Per cada dia del mes segun vso
de los Antiguos. Estampado en Ferrara a 15 dias de
Nouembre 1553

que contém um «Prologo al lector» assinado, não «Abraham
aben Vsque», como no rosto da Consolaçam, mas «Abram aben
Vsque». Traz a portuguesíssima marca do impressor, com o
mote latino (sendo o livro tão judaico como os anteriores), mas
as iniciais A.N. em vez de A.V. devem ser gralha. A fita e a
divisão das palavras da sentença latina estão também alteradas26.

No prólogo Usque revela o seu papel importante na
organização destas traduções e volta à problemática frisada na
sua introdução à Bíblia do ano anterior. Como conciliar o
espanhol da tradução literal e tradicional dos judeus espanhóis e
o «moderno espanhol» normalmente falado e escrito nos meados
do século XVI? Aliás, no seu próprio espanhol aparece o
português «quis» («quis reduzir»), a alternar com a forma
correcta «quise» («quise tener»). Pinel-Usque remate com o seu
querido latim: «Interim fruere et valle amice lector & boni
consule».
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24 Or ha-hayyim («Luz da vida»: não traz mês nem dia); Ma’amar he-‘ahdut be-sarse

ha-‘emuna («Ensaio sobre a unidade nas raízes da fé»: 13 de Outubro); Yesod ha-‘emuna

(«Fundamento da fé»: 26 de Outubro). São breves homilias dogmáticas, anti-racionalistas,

de Yosef Yabes, um exilado de Espanha que passou por Lisboa. Consultei os exemplares do

JTS.
25 Só se distinguem 7 dos 18 rostos hebraicos que vi, num total de 23. 
26 Consultei o unicum do JTS. Com o título algo modificado e a marca do impressor

restabelecida, sai uma segunda edição (desconhecida de todos os bibliógrafos) em 15 de

Janeiro de 1554. Aron di Leone Leoni encontrou um exemplar na Biblioteca Nazionale

Vittorio Emanuele em Roma. Ver art. cit. supra, n. 5.



sempre) propõe como ideia central, para apoiar a sua negação de
qualquer elemento judaico na Menina e Moça, uma teoria
original, fruto de uma comparação rigorosa entre o livro de
Bernaldim Ribeiro de 1554 e o de Samuel Usque do ano
anterior. Vou agora expor a teoria do Professor Pina Martins por
partes, após o que irei tentar refutá-la.

Em 1989, no seu estudo introdutório ao fac-símile da
Consolaçam de 1553, o Professor Pina Martins notou que
normalmente a divindade é aí designada pela palavra Dio em vez
de Deus, muitas vezes abreviada D. Aliás, o distinto professor
enganou-se quando atribuiu esta abreviatura a proibição no
Decálogo «de pronunciar o nome do Senhor em vão». Na
realidade, no judaísmo, de acordo com o Talmude, este
mandamento do Decálogo refere-se exclusivamente aos
juramentos com o tetragama (isto é, o nome divino em quatro
letras Y H V H), e proíbe mencioná-lo em conversas profanas,
ou para fins triviais. Quanto às substituições por este nome
sagrado, e às várias designações da divindade por abreviaturas na
escrita (por exemplo .A. em vez de Adonai), nada têm a ver com
o Decálogo. Trata-se de evitar de borrar qualquer nome do
Senhor, ou de o apagar ao emendar um texto ou ainda de evitar
que o papel impresso que o inclui seja submetido a um uso
profano. Este melindre deriva de uma interpretação rabínica de
Deuteronómio 12, 3-4: «[…] apagais o nome delas [isto é, das
divindades pagãs]; não fazeis assim ao Senhor vosso Deus […]»
(ver o Talmude Babilónico, Makkot 22a).

Ora, o saudoso Professor Paul Teyssier, catedrático que foi de
língua e de literatura portuguesa na Sorbona, em homenagem ao
Professor Pina Martins quando da sua jubilação na Universidade
de Lisboa, publicou em 1990 um artigo intitulado «Note sur la
langue de la Consolação às tribulações de Israel»29. O Professor
Teyssier fez uma sondagem sistemática da Consolaçam e asseverou
que o Deus de Israel tem no livro quatro designações: a primeira
e mais frequente é «Señor» (com til no «n» à espanhola) em
várias combinações, tais como «nosso Senhor», «o altíssimo
Senhor», «o Senhor dos exércitos», etc. A própria designação
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29 Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 13/14, 5.ª série, Dezembro

1990, 417-424.

Fig. 10a. Rosto da Visión Fig. 10b. Colofão da Visión 

Delectable (1554) Delectable (1554)

Fig. 11. Rosto de Menahem ibn Serah, Sefer seda la-derek (1554)

O meu prezado mestre e amigo, o Professor José V. de Pina
Martins, no seu estudo introdutório à reprodução fac-similada
da História de Menina e Moça (Ferrara 1554) publicada em 2002
(deve ser o mais recente livro sobre Menina e Moça e, com as suas
376 pp. in-quarto, o estudo introdutório mais volumoso de
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confusões, porque para designar os deuses pagãos dispõe do
termo ‘elilim, plural alternativo de ‘El.

No «tempo dos judeus» em Portugal, portanto antes de 1497,
vigorava também esta ideia errada de que «Deus» ou seja
«Deos» era um plural. «Deus» alternava com «Deos» no século
XVI e parece que se podia acentuar, como o quase homónimo
espanhol, na última sílaba. No teatro de Gil Vicente «Deos»
rima com «vós», mas também com «céos». No mesmo teatro as
personagens judaicas ou recém baptizadas usam a palavra
«Deu», por exemplo o judeu do Auto da Barca exclama:

«Se o calo, abafarei
Jur’em Deu, não calarei

Porque ness’ora sou morto!»

Achamos em bocas de outros personagens judeus de Gil
Vicente as frases seguintes:

«Nome del Deu! (ou Deo)»
«Bento o Deu de Abraham, o Deu de Jacob…»33

A forma «el Deu» com o artigo masculino espanhol, em vez
de, ou ao lado de «o Deu» tanto pode ser uma importação
castelhana, como pode ser vernácula, modelada no emprego do
artigo masculino espanhol para designar os reis portugueses, por
exemplo «el-rei D. Sebastião» ao lado de «o rei D. Sebastião».
«El Deu» não devia portanto soar a estrangeirismo. Porém, na
Consolação, Samuel Usque não usa tal forma híbrida.

Na referida Bíblia espanhola publicada por Abraham Usque
em Ferrara em 1553 e nos livros de orações em espanhol
publicados por ele em Ferrara 1553-1555 a forma Dio (ou el Dio)
alterna com o hebraico .A. (=Adonai) para designar o Deus de
Israel.34 Mas, enquanto «A.» designa exclusivamente o Deus de
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33 Ver Paul Teyssier, La Langue de Gil Vicente, Paris, 1959, 202-219.
34 É já o caso do Pentateuco em espanhol em caracteres hebraicos impresso em

Constantinopla em 1547; da Ordenança de las oraciones del Cedur del mes Ebraico y vulgar

español, impressa em Veneza em 1552 e de um livrinho de preces penitenciais aí impresso

no mesmo ano; do Libro de Oracyones de todo el año só espanhol publicado por Yom Tob Atias

(o colaborador de Abraham Usque na Bíblia de 1553) em Ferrara em 1552; de mais duas

publicações derivadas desta do mesmo ano (Orden de Silhoth e Sedur de Oraciones de mes, não

vi).

portuguesa «Deus» é limitada ao sentido profano da palavra, por
exemplo «Cesar, que se fez chamar deus» ou «o primeiro deus
que os pagãos adoraram»; uma única vez (159v), para designar a
hóstia, «o deus dos cristãos», sendo tal designação falsamente
atribuída por um conspirador francês à fala de um judeu no
intuito de o destruir; no plural «deuses» ou «deoses»; «todos os
deuses das gentes são vãos» (1 Crónicas 16, 26); etc., ao passo
que o verdadeiro Deus de Israel nas citações bíblicas ou na
narração do autor aparece sempre sob as formas «Dio», «o Dio»
ou «D.». Teyssier exemplifica: «Casa de Dio e porta dos céus»;
«ministros de Dio»; «O Señor Dio vosso»; «os preceitos do
Dio»; «só vosso D. é a suma verdade. Ele fez o mundo e em Sua
mão está a alma de todo-los que vivem»; etc.

Esta palavra «Dio» provém da linguagem dos judeus
espanhóis medievais. Eles referiam-se a Deus (em espanhol: Dios)
como Dio, ou el Dio, tirando o «s» final. Isto porque os rabinos
ensinavam que a palavra Dios era plural e reflectia a trindade do
catolicismo. Enganaram-se, porque a palavra Dios é singular,
derivada do nominativo Latim «Deus», que também é
singular30. Esta forma Dio ou el Dio em vez de Dios subsiste até
aos nossos dias nos falares hispânicos dos judeus originários do
Levante31. No entanto e curiosamente, a palavra hebraica ‘Elohim
(ou ‘Elohe) que frequentemente significa Deus na Bíblia e na
liturgia judaica (‘Elohim aparece já no primeiro versículo da
Bíblia: Bereshit bara ‘Elohim ‘et ha-shamayim ve-‘et ha-‘ares : «No
começo criou Deus o céu e a terra») é um plural (o plural de
‘El = Deus ou divindade), que não incomoda a ninguém32.
Deve-se justificar pelo conceito chamado em Latim pluralis
maiestatis. O hebraico não deixa lugar para este género de
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30 Numa época primitiva (século X) existia em proto-espanhol a declinação Dio

(nominativo e vocativo) e Dios (dativo e acusativo). A partir de 1097 só aparece na

documentação cristã Dios e dios (singular cristão e plural pagão), Esta igualdade teria dado

azo à criação artificial do el Dio pelos judeus. Mais tarde [quando?] introduziu-se entre

cristãos castelhanos o plural dioses. O plural galego-português deuses seria também tardio.

Ver Juan Corominas e José A. Pascual, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico,

Madrid, 1980, s.v. «Dios».
31 Ver Joseph Nehama, Dictionnaire du Judéo-Espagnol, Madrid, 1977, s.v. «Dyo». 
32 Segundo a exegese cristã medieval este plural seria comprovativo da Trindade. Ver

Jeremy Cohen, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Ithaca, 1982,

182.



um suposto conteúdo judaico explícito de Menina e Moça, se bem
que a minha aproximação do problema – como veremos – seja
diversa.

Quanto à Consolaçam de Samuel Usque, Pina Martins opina
que este, sim senhor, é um escrito «de judaísmo explícito,
religioso, cultural, institucional» (p. 42); que é «obra judaica e
de apologia da religião judaica e da sua história» (p. 43). Nela,
assevera, na esteira de Paul Teyssier, «o Deus de Israel nunca é
designado pela palavra ‘Deus’ mas só pelos termos ‘Dio’ e sua
abreviatura ‘D.’, ‘Senhor’, ‘Altíssimo’, etc. […] Nos dois
primeiros diálogos a palavra ‘Deus’ só aparece referido a um dos
deuses gentios ou pagãos e, no terceiro diálogo, ‘o deus alheio’ e
‘os deuses outros’ designam o Deus dos cristãos». O Professor
Pina Martins conclui: «Para Samuel Usque, assim como para
todos os judeus observantes, o cristianismo é uma religião
idolátrica» (p. 45); «O cristianismo era e é para os Judeus uma
religião de idólatras» (p. 46).

«É óbvio,» diz ainda Pina Martins, que «se a História de
Menina e Moça, impressa por Abraão Usque um ano depois da
Consolação às Tribulações de Israel fosse uma obra da autoria de um
judeu, a norma teológica a que obedece esta prática exigiria
idêntica adopção nos dois textos». Reparem no resvalar de «obra
de conteúdo cripto-judaico» para «obra de um judeu», dois
conceitos não necessariamente equivalentes, mas passemos
adiante. Pina Martins diz que a palavra «Deus» surge «inúmeras
vezes na História de Menina e Moça» (p. 43). Nas pp. 49-56 do
seu estudo introdutório analisa 21 ocorrências da palavra
«Deus» na Menina e Moça nos seus contextos e conclui na
«atitude profundamente religiosa e cristã» da menina narradora.
Assevera ainda que o autor, Bernardim Ribeiro, dá «provas
inequívocas de ser uma alma religiosa; que Lamentor «explicita
exemplarmente uma concepção religiosa da vida»; que para a
ama de Arima «só Deus é o Senhor da vida e da morte, da
felicidade e da infelicidade, da alegria e da tristeza, o Senhor do
destino dos homens»; que Bernardim Ribeiro «entendeu que
[…] devia proclamar a omnisciência divina, mesmo no que
respeita aos pensamentos mais secretos dos homens»; que «a
Historia de Menina e Moça, texto profano, nasceu do talento de
alguém que era profundamente religioso»; que «Bernardim
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Israel, «Dio» (ou «el Dio») pode designar tanto o Deus de Israel
como qualquer divindade ou ídolo dos pagãos («dioses» no
plural). Nessas publicações nunca aparece «Dios». Que eu saiba,
o único livro jamais impresso em que surgem (religiosamente
contrastados) «Dio» e «deus» é a própria Consolação.

No português da Consolaçam, Dio (ou o Dio) é claramente um
empréstimo à linguagem judaica-espanhola, de acordo com a
conclusão do Professor Teyssier. Isto quer dizer que a memória
das expressões judaicas vernáculas «Deu», «o Deu» e «el Deu»
tinham desaparecido com a rápida assimilação dos cristãos-novos
nos anos que medeiam entre a conversão geral e o começo da
perseguição inquisitorial. Quando a partir dos anos 40 alguns
imigrantes cristãos-novos portugueses se tornaram judeus em
Ferrara, eles adoptaram na sua linguagem portuguesa e
espanhola e sobretudo nas suas citações bíblicas e litúrgicas em
espanhol a tradução «Dio» e «el Dio» para ‘elohim e «o Senhor»
para ‘Adonai. Não esqueçamos que um cristão-novo português
tornado judeu em Itália, como era Samuel Usque, carecia de
uma tradução portuguesa da Bíblia e – devido à sua ignorância
do hebraico – traduzia ou adaptava da recém publicada Bíblia
espanhola os trechos de que precisava na sua escrita portuguesa.

Agora estamos bem aparelhados para nos debruçarmos sobre a
demonstração do Professor Pina Martins. Logo na p. 27 do seu
estudo introdutório ele proclama: «Na História de Menina e Moça
nada há de judaico.» E na p. 32: «A História de Menina e Moça
nada tem a ver com a religião e com o misticismo. É uma novela
de amor e morte e só como tal pode ser lida e entendida.» E na
p. 32: «A História de Menina e Moça de Bernardim Ribeiro é,
portanto, apenas uma novela sentimental.» E na p. 36: «A
História de Menina e Moça não é um escrito de apologética
religiosa do cripto-judaísmo, pois se apresenta tão-só como uma
novela de amor e morte […]» E na p. 40: «[A História de Menina
e Moça] não é susceptível de uma exegese que possa levar o
intérprete a julgá-lo como alegoria da perseguição dos
cripto-judeus.» E na p. 48: «A História de Menina e Moça, novela
de amor e de morte, é naturalmente um texto profano».

Seria o caso de invocar o Hamlet de Shakespeare: «Quer-me
parecer que a dama protesta de mais»?35

Eu aceito a teoria negativa do Professor Pina Martins quanto a
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35 Cito pela tradução do Professor António M. Feijó, Lisboa, 2001, 133.



Passemos de Castela a Portugal. Uma relação excepcio-
nalmente íntima existia entre o mais célebre judeu de Portugal,
Dom Isaac Abravanel (nascido em Lisboa em 1437) e a Casa de
Bragança. Uma indicação desta relação encontra-se numa carta
escrita em português, que Abravanel dirigiu ao Conde de Faro
em 1470 ou 1471, na ocasião da morte do sogro deste último, o
Conde de Odemira39. Desta carta – uma pequena jóia da prosa
portuguesa quatrocentista – cito algumas frases com a palavra
Deus, que nos apógrafos é grafado «Ds», segundo a abreviatura
corrente em manuscritos portugueses desta época:

«[…] porque a primeira coisa que Deus falou e mandou a Adão,
logo foi sob pena de morte. E logo o ameaçou com ela, quando se
achou nu e lhe houve Deus de dar vestiduras […] graças a Deus sois
[das coisas que o Senhor Conde vosso padre tinha] merecedor e mui
disposto para as bem governar como a serviço de Deus e del-Rei
nosso Senhor e bem de vossa fama pertence […] Procurai sossego
[…] por criardes aqueles senhores que Deus faça tão grandes e
discretos como seu pai […]»

Portanto, se – de acordo com o Professor Pina Martins – fosse
o uso de «Deus» em vez de «Dio» (ou «Deu») o único critério
para avaliar o carácter não-judeu (e até o carácter cristão) de uma
escrita medieval ou renascentista em língua portuguesa,
teríamos de concluir que Isaac Abravanel era cristão católico! Se
levados por tal raciocínio, eis aqui para onde nos transporta!40

Pina Martins tem ainda na manga um argumento
suplementar. Ele admite que a palavra Deus na Menina e Moça
surge às vezes em expressões correntes e dá como exemplo «Deus
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39 Ver H. P. Salomon, «A Carta em português de Isaac Abravanel ao Conde de Faro»,

Cadernos de Estudos Sefarditas, 2, 2003, 81-92.
40 No Diálogo da Ressurreição de Gil Vicente, os judeus falando entre eles alternam

«Deu» e «Deos» e até aplicam o termo «Deu» ao dinheiro! «Rabi Levi: ‘Dizia meu dono,

cuja alma Deos tem […] fala com o Deu, serás bom rendeiro’. Rabi Samuel: ‘Pois ele seria o

Deu verdadeiro?’ Rabi Levi: ‘A mesma herança que Deos premetia […] e que o Deu

poderoso, essas coisas tais não as estima, nem dá, nem promete […] Fundemo-nos todos em

aver dinheiro, porque quer seja nosso, quer seja alheo, é Deu verdadeiro.» (Cito pela edição

de 1562, actualizando, em parte, a ortografia.)

Ribeiro atribui a Lamentor palavras que poderiam ter sido
pronunciadas por um patriarca do Antigo Testamento».

Chega mesmo a afirmar que «o pensamento que moveu o
autor da novela é profundamente religioso. Embora o nome de
Cristo não figure […] uma única vez nesta obra de literatura
profana (uma novela de amor e morte) – o seu autor só podia ser
um cristão […]» (p. 49). Mas, pergunto eu, como podemos
conjugar estas duas vertentes do raciocínio de Pina Martins?
Como podemos conciliar que o autor não seja judeu porque a
obra não é religiosa, e ao mesmo tempo afirmar que o autor é
cristão, porque a obra não é religiosa?

Nutro a maior consideração pelo Professor Pina Martins.
Muito me tem ele apoiado nas pesquisas, na redacção de textos
portugueses, na minha carreira docente ao longo dos anos. Não
obstante, cabe-me evidenciar a falta de carácter probatório das
ilustrações apresentadas por ele para chegar à sua conclusão.
Amicus Pina, sed magis amica veritas.

É que escapou ao distinto professor o elemento fundamental:
os judeus espanhóis e portugueses, ao falarem com cristãos e até
entre eles, empregavam sem escrúpulos a palavra Dios (Deus)
para designar o Criador.

Na tradução que o rabi Moisés Arragel, de Maqueda, fez para
o Mestre de Calatrava entre 1422 e 1433 36, representa as quatro
letras hebraicas do tetragama por Adonai (= Senhor; aliás,
também um plural) e ‘elohim por Dios 37. Nunca usa Dio. Por
exemplo:

«Escucha Israel, Adonay es nuestro Dios, Adonai es uno. E
amarás a Adonay tu Dios con todo tu coraçón e con toda tu
anima e con todo tu poderío [Dt 6, 4-5]»38
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36 Edição diplomática por A. Paz y Melia, Madrid, 1922-1924; fac-similada, Londres,

2000.
37 Embora esta destrinça não seja tão sistemática em Arragel como no Pentateuco de

Constantinopla e na Bíblia de Ferrara.
38 Não há uma única Bíblia medieval romanceada, levada a cabo por judeus 1200-1492,

entre as oito até agora publicadas, onde surge Dio em vez de Dios. São todas em caracteres

latinos, destinadas a um público cristão, judeu ou misto. Refiro-me aos manuscritos do

Escorial 3, 4, 6, 7, 19; Real Academía de la Historia 87; Biblioteca Nacional de Madrid

10288; a Bíblia de Alba (Arragel). 



Arima, a amada de Avalor – seriam todas manifestações da
shekina (Presença Divina), exilada depois da «fractura dos vasos»,
um elemento essencial da teosofia cabalística42 .

Sem entrar em argumentação com a tese de Helder Macedo, e
mesmo deixando-nos convencer por ela, temos de negar-lhe
valor probatório para atribuir carácter judaico à Menina e Moça.
É que, encontrar uma significação cabalística num livro
quinhentista não chega para identificar o autor com o judaísmo.
O próprio Professor Pina Martins, num trabalho sólido,
demonstrou que André de Resende (1500-1573), humanista
português cristão-velho, bem conhecia o Zohar43 e o saudoso
Jorge de Sena comentava  Os Lusíadas de Camões à luz desta
doutrina44.

Então, o que tem, afinal, de judaico a Historia de Menina e
Moça?

Repito o que disse no início deste estudo: se, de trinta
publicações que saíram da oficina do judeu Abraham (aben)
Usque em Ferrara, a História de Menina e Moça fosse a única que
não tivesse sabor que fosse de algum agrado para o paladar
judaico, seria uma excepção muito improvável.

Ao meu ver, a História de Menina e Moça por Bernardim
Ribeiro de 1554 é como que um complemento à Consolaçam às
Tribulaçoens de Israel por Samuel Usque de 1553. A emoção
dominante dos dois livros é a sua tristeza de ter sido arrancado à
terra natal. O título «Consolação às tribulações de Israel» é uma
contradictio in terminis; mais conveniente teria sido «Consolação
aos foragidos de Portugal», só é que a consolação era fraca. O
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42 Helder Macedo, Do significado oculto da Menina e Moça, Lisboa, 1977, segunda edição,

1999; id., «A ‘Menina e Moça’ e o problema do seu significado», Colóquio/Letras, 8, 1972,

21-31; id., «Menina e Moça: o Texto e o Contexto», Arquivos do Centro Cultural Português,

XIV, 1979, 143-161; id., Introdução à Menina e Moça, Lisboa, 1990, 7-49 (contém um

excelente resumo do enredo da novela, pp. 15-17); id., «A Menina e Moça de Bernardim

Ribeiro», Iberia Judaica, Novembro, 1996, 581-587; id., «A Sixteenth Century Portuguese

Novel and the Jewish Press in Ferrara», European Judaism, 33, 1, 2000, 53-58.
43 «Aspects de l’Érasmisme d’André de Resende», in José V. de Pina Martins, Humanisme

et Renaissance de l’Italie au Portugal, Les deux regards de Janus, Lisboa-Paris, 1989, 2,

495-553: 520. Cf. François Secret, «Les débuts du kabbalisme chrétien en Espagne et son

histoire à la Renaissance», Sefarad, 17, 1957, 36-48.
44 Ocidente, Novembro de 1972, 20-24.

me é testemunha de como às noites [mal] dormia». Acrescenta:
«Para reforçar a verdade da sua confidência íntima o autor
invoca pelas palavras da moça o testemunha divino, pois Deus
bem sabia como ela ‘às noites dormia’.» Outros exemplos
aduzidos, como «prouvera a Deus que vos não vira nunca», «assi
prazera a Deus» «praza a Deus que» (em português de hoje
diríamos «Deus queira que», «oxalá», etc.) são frases feitas. O
professor considera que até estas, «explicitam uma concepção
religiosa da vida» (p. 52) 41. Ora bem, como quer que seja, o
Professor Pina Martins opina que judeus piedosos não
utilizariam tais expressões e frases feitas, porque seria uma
violação de um dos mandamentos da Lei (p. 50): «Não evoques
o nome do Senhor em vão.» E daí conclui: «A expressão
‘prouvera a Deus’ é decerto uma frase feita que, porém, um
judeu não usaria nos mesmos termos. Abraão Usque imprimiu-a
por ser de um cristão.» Agora eu digo: se isto fosse certo, por
maioria de razão os judeus espanhóis e portugueses não usariam
exclamações, imprecações e maldições com a designação judaica
da divindade.

Ora bem, no seu Dictionnaire du Judéo-Espagnol (Madrid, 1977,
s.v. «Dyo») Joseph Nehama apresenta quase três páginas
(149-151), cada uma com três colunas, de frases feitas utilizadas
até aos nossos dias pelos judeus hispanófonos do antigo império
otomano, por exemplo: si el Dio quiere; el Dio que te pague; Santo
Dio, etc. Claro que isto é só uma reduzíssima amostra.

Já vimos que no teatro de Gil Vicente, aparecem a cada
instante, na boca dos judeus, exclamações como «Jur’em Deu» ,
«por el Deu», «nome del Deu».

Desmorona-se portanto toda a argumentação do Professor Pina
Martins para negar carácter judaico à Menina e Moça. Pergunto
então: teria talvez razão o Professor Helder Macedo a atribuir
um sentido cabalístico à Menina e Moça? De acordo com ele, a
novela de Bernardim Ribeiro teria um sentido religioso e
didáctico, em código. Seria uma narração cabalística inspirada
pelo «Livro do Zohar». As três protagonistas do romance
– Belisa, esposa de Lamentor; Aónio, a amada de Bimarder;
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41 Segundo António José Saraiva (Poesia e Drama, Lisboa, 1990, 135-136) na poesia de

Bernardim Ribeiro a palavra Deus ou é frase feita, vazia de sentido, ou é sinónimo de Fado,

Ventura. Fala num «Panteísmo bernardino». 



O meu saudoso mestre António José Saraiva escreveu algures
(ou disse-me algum dia) que a frase inicial de Menina e Moça:
«Menina e Moça me levaram de casa de minha mãe para muito
longe» é a mais bela de toda a literatura portuguesa e,
simultaneamente, o mais sucinto resumo da Diáspora.

APÊNDICE I

O último livro vernáculo impresso por industria y deligencia de
Abraham Usque en Ferrara é um livro de orações em tradução
espanhola para diversas festas e actas do ano litúrgico:

ORDEN DE ORACIONES DE / Mes arreo .s. sin
boltar de / vna a otra parte. / Y LA ORDEN DE
HANVCAH  / Purim. y pascuas de Pesah, / Sebuoth,
y Sucoth. con / mucha deligencia en- / mendada /
[Marca do Impressor em hebraico] / Estampado por
yndustria y des- / pesa de Abraham Usque. / En
Ferrara 12. de Setembro.

O unicum encontra-se na British Library. Está incompleto. No
rosto leva a data de 12 de Setembro, no colofão a de 6 de Tisri de
5316 (1 de Outubro de 1555). O con mucha deligencia enmendada
do rosto lembra o con suma deligencia emendada da Menina e Moça.

Folheando uma fotocópia que mandei fazer deste livro há
alguns anos, após um pequeno prefácio que remate em latim
(bene valle), entre as traduções espanholas de hinos hebraicos
(bakasoth) medievais que precedem as rezas, topei com um «hino
novo» (bakasah nueva), redigido em espanhol, que só pode ser da
autoria do nosso Abraham Usque, por outro nome Duarte Pinel.
O poema consta de quatro sonetos enfiados sem regularidade
silábica nos versos. É um pedido dramático a Deus (Dio) de
redenção messiânica imediata para o povo de Israel, e para não
deixar mais uma geração sem ela. Refere os cristãos-novos que
vivem em Portugal, privados da Lei e dos preceitos; chama
«grande loucura» à religião católica, com as suas estátuas e
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livro, portanto, decepcionou. Aquele que poderia atender às
aspirações dos leitores inconsoláveis era o que havia de sair do
mesmo prelo um ano depois.

A Menina e Moça não comporta teologia, nem judaica, nem
cristã. Não se fala em Cristo, nem na Virgem Santa Maria45, nem
nos santos. Não há uma só menção ou citação comprovada da
Sagrada Escritura. Não se encontra qualquer alusão mitológica,
constituindo tais referências clássicas a praxe da literatura
coeva46. Não há uma única menção de Portugal e dos
Portugueses. Exprime sim, com incomparável beleza, a dor do
exílio e uma ideologia segundo a qual o estado de apaixonado é o
que dá à vida humana o seu sentido e mais alto valor. Livro
«profano» ou «religioso»? O Professor Jorge Alves Osório
lembra-nos que tais conceitos, na segunda metade do século
XVI, não coincidem com os nossos actuais e que Menina e Moça é
potencialmente susceptível de ser lida ao divino. A nostalgia do
tempo passado e da terra perdida talvez seja o sentimento mais
fundo da alma judia em exílio metafísico, ansiando por recuperar
o bem originário e «regressar ao pai». O encontro com Deus
parece ser o corolário da experiência do amor humano. O livro
coloca-se, portanto, «numa zona ambígua, entre o profano e o
divino, conforme era característica da literatura de coloração
pastoril»47.
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45 Segundo Eugenio Asensio (Estudios Portugueses, Paris, 1974, 202) Usque teria

substituído «Valha-me Deus» a «Santa Maria, val-me», uma exclamação de Avalor

náufrago, lançado pelas ondas contra os penhascos da costa. A edição de Évora (1557) e dois

manuscritos não datados coincidem em «Santa Maria, val-me». A sugestão de Asensio é um

absurdo, dado que Usque deixou incólume o capítulo 15 da Visión Deleytable de Afonso de

la Torre, publicado quase simultaneamente com a Menina e Moça, que contém a declaração

da Trindade e da Imaculada Conceição. Aliás, a variante – sem dúvida introduzida na

edição de Évora – demonstra a maior autenticidade da edição de Ferrara frente aos

manuscritos invocados por Asensio. 
46 Ver Leonor Curado Neves, «Bernardim Ribeiro, leitor de Ovídio», Evphrosyne, Revista

de Filologia Clássica, n.s., 36, 1998, 269-276: 273. 
47 Sintetizei aqui algumas frases de Jorge Alves Osório («Fr. Heitor Pinto, Leitor da

Menina e Moça, Reflexões sobre o horizonte cultural português da segunda metade do séc.

XVI», Biblos, 53, 1977, 459-500: 463, 492, 499) e de Leonor Curado Neves, Transformação

e hibridismos genéricos na Menina e Moça de Bernardim Ribeiro, Tese de doutoramento

dactilografada, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 1996, p. 403.



Y solo este bien y este deseo
Tenemos nos, y también ellos tuvieron
Por arras tan continuas culpas y pecados.

Y pues Tú piadoso y excelente
Sabes bien lo que tienes prometido
Redime nos que somos y hemos tido
Oprobio y deshonra entre la gente.

No se acabe en cautiverio la simiente
De Abraham Tu amado y tan querido;
Mira este Tu pueblo empobrecido
Que de Tu Ley y preceptos vive ausente.

Y pues esta remisión tan esperada
Esperanza de los vivos y los muertos
La haz de hacer por Ti y no por él.

Sepa ahora toda la gente que es criada
Que El que dio la maná en los desiertos
Es el santificador de Ysrael.

No se acabe en tanta desventura
Aqueste tu primogénito escogido
Que ya no cabe en su memoria y sentido
Idolatría ni cosa de pintura.

A Ti solo se levanta el alma pura
A Ti solo pide remedio el afligido
Este tan grande bien de Ti nos ha venido
Tú solo nos apartes de tan gran locura.

Tú eres solo todo nuestro bien
Toda nuestra esperanza y alegría
Y todo lo demás es cosa vana.

Tú es .A. solo de quién
Aún que padezcamos noche y día
Todo nuestro remedio de Ti mana.
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pinturas48. Aqui apresento esta bela composição, actualizando a
ortografia:

Bakasah Nueva

Si nuestro Dio de los males que han pasado
Se tuviese por contento y satisfecho
Y nos diese nuevo corazón en nuestro pecho
Con mandarnos el buen David profetizado

Por cuán dichoso y bien aventurado
Este triste pueblo se hallaría
Viendo en sus días este día
De nos tan estimado y deseado.

Mas triste que solo la esperanza veo
Que nos queda, y con ella fenecieron
Los que duermen ya con sus pasados.
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48 É de uma ironia amarga que meio ano após este pedido (Abril-Junho de 1556), a uns

escassos 219 quilómetros a sudeste de Ferrara, em Ancona (território papal), o papa Paulo

IV destruiu a comunidade judaica havia pouco aí constituída pelos antigos cristãos-novos

portugueses, mandando prender os fiéis (c. 80 homens e algumas mulheres) na própria

sinagoga, executando 24 de entre eles em diversos autos-de-fé celebrados na praça principal

da cidade, e condenando os restantes – que se tinham «reconciliado» com a Igreja – às

galés. Trinta conseguiram fugir; um presume-se que se suicidou. Alguns meses depois deste

horroroso evento, em Agosto ou Setembro de 1556, Usque publicou, em apêndice a Jacob

Elia da Fano Silte ha-giborim («Escudos dos varões»), uma «Elegia sobre os mártires de

Ancona» por Selomo Hazan de Ancona. Em 4 de Fevereiro de 1559 o papa, por intermédio

do Cardeal Ghislieri, instou junto do Duque de Ferrara para que Usque seja castigado e o

panfleto queimado. Ver David Kaufmann, «Les Martyrs d’Ancone», Revue des Études Juives,

11, 1885, 149-156. Aliás, a última publicação de Usque foi Perez [ben Yishak Gerundi],

Sefer ma’arehat he-‘elohut («Livro de exposição sobre a divindade»: fim Setembro ou Outubro

de 1557), com o comentário do Rabi Yehuda Hayat, «judeu do desterro de Portugal»,

acrescentado pela narração deste último das suas vagueações e sofrimentos a deixar a pátria.

Sobre o ulterior destino de Abraham Usque, ver R. Segre, art. cit. Supra, n. 9, 226. 



APÊNDICE II

Fragmentos do Processo de Duarte Pinel (traslado50)
AN/TT, Inquisição de Lisboa, n.º 716, ff. 4v-5v.

De Duarte Pinell
[26 de Novembro de 1541]

Anno de nascimento de Noso Senhor Jesuu Christo de mil
bcRj anos, aos xxbj dias do mes de Novembro, em Lixboa, o
meyrinho Ayres Botelho veyo chamar a mym notário da Samta
Inquisyçam, adiamte nomeado, às oyto oras da noyte, pouco
mais ou menos, pera hyrmos fazer huua diligênçia em
comprimento do quall, eu notário, me fuy loguo ao Callçado
Velho e ha sobimos polla escada açyma e batemos à porta e nos
abriraão. E buscámos as casa do dito bacharell e lhe perguntámos
por a molher d’Amrrique Correa e per elle bacharell foy dito que
ha buscásem por hy, por casa. E per elle, meirinho, lhe foy dado
juramento e perguntado se estava em sua casa a molher do dito
Amrrique Correa e per elle bacharell foy dito que buscasem a
casa e visem se a’chavaão. E emtaão51 buscámos a casa e se achou
hüa molher aa quall perguntámos se era molher d’Amrrique
Correa e per ella foy dito que sy. Emtaão elle, meyrynho, a
trouve presa e vymdo com ella presa à igreja de Sam Nicolao
deixámos hy presa a dita molher d’Amrrique Correa com ho dito
bacharell que, yso mesmo, elle meirinho trazia preso em huua
casa. E tamto que hy ficaraão fomos ahy, detrás da igreja de Sam
Nicollaao a casa de huua Lianor Rodriguez, temdeira, e batemos
à porta que abrisem que estava hy o meirinho e se determi-
naraam que nam quiseraão abrir. E tornaraão a bater e nam
quisera vyr abrir. E entam elle meirinho mandou quebrar a porta
e entrámos dentro e achámos achámoos [sic] hy duas molheres já
velhas e quatro molheres novas e per elle meirinho foi dado
juramento à dita Lianor Rodriguez que lhe disese como se
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50 Agradeço a ajuda do saudoso António Joaquim Ribeiro Guerra e de Ana Cannas da

Cunha.
51 Palavras sublinhadas no original. 
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No pase más adelante Tu furor
Que bien has secutado en nos Tu saña
De todas las partidas nos apaña
Ayúntanos Tú, poderoso y grande Señor.

Alcancemos de Ti tan gran favor
Vuelve Señor Tu ira a gente extraña
A todo el universo desengaña
Y sepan que no hay otro superior.

Todas las maldiciones son cumplidas
No hay invención de males que no haya sido
Y siempre será viva su memoria.

Antes que se acaben nuestras vidas
Si Tú Señor eres servido
Da a Tu nombre el grande aquesta gloria.49
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49 Surpreendeu-me a publicação anotada, acompanhada por uma tradução inglesa, deste

poema, da parte de Aron di Leone Leoni (a quem tinha revelado, sob sigilo profissional, a

minha descoberta) e Siegfried Herzfeld («The Orden de oraciones de mes arreo [Ferrrara 1555]

and a Bakasah composed by Abraham Usque», Sefarad, 62, 2002, 99-124: 112-115).

Porém, dado que a sua transcrição está repleta de deslizes (por exemplo «estunado» por

«estimado»; «nuestras» por «arras»; «duormen» por «duermen» etc.), sem falar nos absurdos da

tradução inglesa («de todas las partidas nos apaña» para «keep us separated from all [wrong]

deeds»!), acho justificada a minha transcrição em ortografia actualizada. 



que quando o meirinho Ayres Botelho e o notário lhe
perguntaraão em sua casa por a dita Isabell Nunez e lhe deram
juramento se estava ahy, porque negara a dita Isabell Nunez
estar em sua casa? E per elle, bacharell, foy dito que, quando o
meirinho lhe perguntou por a dita Isabell Nunez elle,
testemunha, disera que a buscasem se estava ahy em casa. E que
lhe nam deram juramento pera descobrir se estava ahy a dita
Isabell Nunez ou naão, mas que lhe deram juramento pera dizer
cujos filhos eram huuns mininos que hy estavaão e que elle
sabya que a dita Isabell [f. 5v] Nunez estava em sua casa. E
porem, que não sabya se aquella própria ora que o meirinho
chegou a sua casa, se a dita Isabell Nunez estava em sua casa ó
naão, porque as suas casas são de callydade, que dahy dellas,
donde a dita Ysabell Nunez estava, se podia lá hyr sem ho elle
testemuna saber. Item – perguntado se a dita Isabell Nunez
esatava pera se hyr pera fora e omde tinha mamdado seu fato e
quamdo determinava de se partir, como vyera ter mais a sua casa
que a outro cabo, dise que ha dita Isabell Nunez lhe disera que
se querya hyr aquella própia noyte e que ysto ouvyo elle dizer
aos meninos [?] ahy por casa e que diziam que se hyaão pera
Framça e que nam sabya omde tynha o seu fato, porque, quando
lhe entrou em casa, nam emtrara com fato nenhuum. E que
vyera ter a sua casa mais que a outra, porque era ella Isabell
Nunez, prima da molher delle, testemunha e que elle
testemunha mamdara açender hua tocha pera o meirinho buscar
as suas casas e asy, nam puseraão ninhuua regurydade abrir a
porta, como lhe comtaraão que estava ahy o meirinho. E all nam
dise. Antonio Rodriguez que o esprivy.

Foy concertado com o própyo e per mim trelladado.

Jorge Coelho
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chamava a outra molher velha que hy estava. E per ella Lianor
Rodriguez foy dito que se chamava Guiomar Rodriguez Diaz ou
Guiomar Rodriguez e que disese ella o seu nome, pois estava
presente o que visto por elle meirinho se foy a hüa das ditas
moças e lhe deu juramento e que lhe disese como se chamava a
dita molher. E per a dita moça foy dito que se chamava Catarina
Nunez, o que visto por elle, meirinho, prendeo e tyrou presa a
dita Catarina Nunez [f. 5] e a Lianor Goyz ao doutor Joham de
Mello, inquisidor. E por asy pasar na verdade, asynámos aqui. E
eu António Rodriguez, notário da Samta Inquisyçam o esprevy.

[30 de Novembro de 1541]

Aos xxx dias do mes de Novembro de 6bcRj em Lixboa em as
pousadas do doutor Joham de Mello, inquisidor, per elle foy
perguntado a testemunha seguinte:

Item – do bacharell Duarte Pinell, morador em esta cydade ao
Callçado Velho, perguntado por o juramento dos Avangelhos,
quanto tempo avia que Isabell Nunez, molher d’Anrrique
Correa, estava em sua casa, donde vyera hy ter e quem a trouve a
sua casa e per elle bacharell foy dito que era verdade que a dita
Isabell Nunez era parenta de sua molher delle, que ellã lhe
entrara em casa huum dia em amanheçemdo, ella Isabel Nunez
soo, com seus filhos e que a dita Isabell Nunez lhe disera que
desembarcara e que vinha de fora porque embarcara em huua
naao portuguesa que hya carreguada de pimenta d’ell-rey noso
senhor e que com o tempo se tornara e que elle, testemunha, a
recolheo publicamente, perante muitos estudantes que em sua
casa tem e ensyna.

Item – perguntada se Catarina Nunez may da dita
Isabell Nunez a vinha ver ahy a casa delle, testemunha, dise elle,
testemunha, que era verdade que nestes dezaseis ou dezasete dias
que em sua casa esteve a dita sua may, viera a casa delle,
testemunha, ver a dita sua filha, segundo lhe dise a molher delle,
testemunha, e porem, que elle, testemunha a naão vyo dentro
em este tempo destes quinze ou dezaseis dias que em sua casa
esteve, e que a dita Isabell Nunez estava, primeiramente em sua
casa delle, testemunha, e dahy mandava recados allguuas
pessoas, asy christaãos novos como velhos. Item – perguntado
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