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LUÍS VAZ DE CAMÕES
1524. Nascimento. Lisboa? Filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá e Macedo.

1531 -1544. Coimbra.

1535. Casamento de Francisco de Noronha (30 anos) com Violante de Andrade (13 anos). Camões (11

anos) aio (escudeiro), recomendado pelo Tio Bento de Camões (prior do Convento de Santa

Cruz e chanceler da Universidade). Instalação desta família em S. Martinho do Bispo.

1537. Transferência definitiva da Universidade de Lisboa para Coimbra (D. João III).

1540 -1544. Francisco de Noronha, Embaixador em França (Violante 18 anos; Camões 16 anos).

1544. Lisboa.

1547. Ceuta (desterrado?).

1547-1548. Francisco de Noronha, novamente Embaixador em França.

1550 -1553. Lisboa.

1550. Partida de Joana (12 anos) para a Índia.

1550. Ribatejo (desterrado?).

1551. Morte de Joana.

1552. Preso (prisão do Tronco) no dia do Corpo de Deus.

1553. Partida para Goa. Preso em Goa. Naufrágio no Estuário do Rio Mekong.

1567. Dezembro, partida de Goa.

1568-1570. Ilha de Moçambique.

1570. Chegada a Cascais (7 de Abril).

1572. Lusíadas, 1ª edição. Inquisidor-geral Cardeal D. Henrique; censor Padre Bartolomeu Ferreira. Poder

sobre o Rei dos irmãos Câmara (Luís Gonçalves Câmara, confessor de D. Sebastião e Martim

Gonçalves Câmara, fidalgo, escrivão da Puridade, presidente do Desembargo, presidente da Mesa

da Consciência e vedor da Justiça).

1572 .(27 de Junho). 1ª tença.

1580. (10 de Junho). Falecimento. Lisboa.

1584. Lusíadas, 2ª edição (adulterada).



CERTO DIA, A UMA DAMA QUE LHE PEDIU QUE EM VERSO SUBLIME A 

LOUVASSE, LUÍS DE CAMÕES TEVE A IDEIA DE CONSTRUIR O QUE CHAMOU

ESTÂNCIAS NA MEDIDA ANTIGA, QUE TÊM DUAS CONTRARIEDADES, LOUVANDO E DESLOUVANDO 

UMA DAMA

Vós sois uma dama de grão merecer;

Das feias do mundo, sois bem apartada

De toda a má fama, andais alongada

Sois cabo profundo do bem parecer.

A vossa figura bem claro mostrais

Não é para ver, em vós fealdade:

Em vosso poder não há i maldade

Não há formosura que não precedais.

Vós fostes dotada de fresco carão

De toda a maldade, vos vejo ausente;

Perfeita beldade em vós é presente

De vós é tirada a má condição.

Sois muito acabada de ter perfeição

De tacha e de glosa, mui alheia estais:

Pois, quanto a formosa Mui muito alcançais

Em vós não há nada de pouca razão.



AGORA OS MESMOS VERSOS EM QUADRAS AUTÓNOMAS, MOSTRAM AS DUAS 

CONTRARIEDADES

Vós sois uma dama De grão merecer

Das feias do mundo; Sois bem apartada

De toda a má fama Andais alongada

Sois cabo profundo. Do bem parecer.

A vossa figura Bem claro mostrais

Não é para ver; Em vós fealdade:

Em vosso poder Não há i maldade

Não há formosura. Que não precedais.

Vós fostes dotada De fresco carão

De toda a maldade, Vos vejo ausente;

Perfeita beldade Em vós é presente

De vós é tirada. A má condição.

Sois muito acabada De ter perfeição

De tacha e de glosa, Mui alheia estais:

Pois, quanto a formosa Mui muito alcançais

Em vós não há nada. De pouca razão.



LUSÍADAS



Na época camoniana, as plantas mais conhecidas e citadas na literatura não eram tanto

as plantas comestíveis ou ornamentais, mas mais as plantas medicinais. Como os Lusíadas foram

escritos, quase na totalidade, no Oriente e centrados nos Descobrimentos, tem como base as

plantas asiáticas, particularmente especiarias e medicinais; a Lírica como foi, maioritariamente,

escrita em Portugal e centrada no amor e paixão, as plantas referidas são europeias,

particularmente as flores destas. Numa e noutra obra o poeta raramente cita as mesmas plantas,

mas quando isso acontece, fá-lo com significados diferentes. Como Camões viveu a sua grande

paixão durante os 13 anos que esteve em Coimbra (1531-1544), de onde partiu aos 20 anos, a

maioria das plantas referidas na Lírica são plantas dos campos do Mondego, rio e plantas que

refere também, saudosamente, nos Lusíadas, no episódio de “Inês de Castro” (Canto III, 118-135)

e no episódio da “Ilha dos Amores” (Canto IX, 18 – X, 95).

Camões, conhecia, seguramente, não só obras gregas sobre plantas, particularmente o

tratado “De materia medica” (64 d.C.) de Pediamos Dioscórides (40-90 d.C.), como também os

“Coloquios dos simples, e drogas he cousas mediçinais da Índia…” (1563) de Garcia de Orta, por

quem acalentava uma afectuosa amizade e admiração.

Apesar de se saber isso, não é fácil determinar com exactidão todas as plantas referidas

por Camões em toda a sua obra poética (Épica e Lírica), pois a maioria das vezes refere-as não só

de forma poética, como também utilizando a sua admirável arte de derivar (ele próprio afirma

que os seus versos são “derivações”) com extraordinários malabarismos linguísticos.

Além de algumas plantas invulgares e, ainda hoje, pouco conhecidas, referimos

algumas com raras particularidades e apresentamos uma lista de nomes científicos das plantas

mencionadas nos Lusíadas e outra das mencionadas na Lírica.



Numa conferência ou num trabalho sucinto, não é possível abranger a

vasta obra completa de Luís de Camões. Assim, abordaremos

fundamentalmente “curiosidades” das plantas referidas principalmente

nos Lusíadas e praticamente todas as citadas na Lírica. Aliás, é no

Lusíadas que o poeta mais plantas menciona (cerca de cinco dezenas),

na maioria asiáticas e aromáticas. Na Lírica refere muito menos

espécies de plantas (cerca de três dezenas), maioritariamente,

europeias e ornamentais.

Para determinados poemas “polémicos”, por haver (ou ter

havido) críticos literários que os consideram camonianos e outros não,

as plantas citadas nessas obras poderão auxiliar na autoria de Camões

ou não. É, por exemplo, o caso do “Vergel de Amor”. Nesta poesia,

citam-se, por vezes, muitas plantas por estrofe, o que não é

característico de Camões e mencionam-se muitas plantas que não

encontramos citadas em toda a obra poética indubitavelmente

camoniana, como, por exemplo, os coentros (Coriandrum sativum L.),

a salva (Salvia officinalis L.), as giestas (Cytisus spp.), o rosmaninho

(Lavandula spp.) e o girassol (Helianthus annuus L.).



Camões acalentava uma afectuosa admiração por Garcia da Orta,

resultante das relações pessoais que mantiveram na Índia, a tal ponto que

conseguiu do vice-rei D. Francisco de Sousa Coutinho, conde do

Redondo, patrocínio para publicação da célebre obra do eminente médico

naturalista “Coloquios dos simples, e drogas he cousas mediçinais da

Índia…” (1563). O poeta conhecia certamente o Horto de Garcia da Orta,

como é dedutível pela estrofe da ode, ao “Conde do Redondo, Viso-Rey

da India”, que antecede o texto dos Colóquios:

“Olhai que em vossos annos

Produze hua orta insigne varias ervas.

Nos campos lusitanos:

Has quaes, aquellas doutas e protervas

Medea, e cirçe nuca conheçeram.”



Aliás, a consideração e valor em que Camões tinha o naturalista, está

patente no elogio que faz à sua obra na referida ode:

“E vede carreguado

Danos letras, e longa experiençia.

Hum velho que insinado

Das guangeticas Musas, na sciençia:

Podaliria sutil, e arte silvestre

Vençe ho velho chirom de achiles mestre.

O qual esta pidindo.

Vosso valor e ajuda ao grão volume

Que aguora em luz saindo.

Dara na Mediçina hum novo lume,

E descobrindo ira segredos çertos

A todos hos antiguos encubertos.”



“Esculpido se vê, ferindo a terra,

Neptuno, quando as gentes, ignorantes,

Dele o cavalo houveram, e a primeira

De Minerva pacífica ouliveira.”

Canto VI, 13





Além da oliveira (Ex 23,11; Ex 25,6; Ex 30,24; Ex

35,8; Ex 35,28; Nm 11,8; Nm 18,12; Dt 6,11; Dt 24,20;

Dt 28,40; Js 24,13; Jz 9,8; Jz 9,9; Jz 15,5; 1Sm 8,14;

1Rs 5,11; 1Rs 6,23; 1Rs 6,31; 1Rs 6,32; 1Rs 6,33; 2Rs

5,26; 2Rs 18,32; 1Cr 27,28; 2Cr 2,10; 2Cr 2,15; 2Cr

11,11; Esd 7,22; Ne 5,11; Ne 8,15; Ne 9,25; Jb 15,33; Jb

29,6; Sl 52,8; Sl 128,3; Is 17,6; Is 24,13; Is 41,19; Is

57,9; Jr 11,16; Ez 16,13; Ez 16,19; Os 12,1; Os 14,6;

Am 4,9; Hab 3,17; Ag 2,19; Zc 4,3; Zc 4,11; Zc 4,12;

Lc;16,6; Jo 18,1; Jo 18,26; Rm 11,17; Rm 11,24; Ap

11,4; Ap 18,13 ) também se citam os ramos (Rm 11,18),

assim como folhas (uma folha verde no bico de uma

pomba) (Gn 8,11) e o azeite (Dt 8,8).

BÍBLIA



Olea europaea var. europaea



Assim, tal como os ramos de

oliveira simbolizam paz [uma folha

verde no bico de uma pomba (Gn 8,11)],

os ramos de louro simbolizam vitória ou

vencedor. É por isso que se representa

quase sempre a figura de Camões com

uma coroa de louros. É com essa

simbologia que o poeta o refere nos

Lusíadas.





“Quanto pode de Atenas desejar-se

Tudo o soberbo Apolo aqui reserva;

Aqui as capelas dã tecidos de ouro,

Do bácaro e do sempre verde louro.”

Canto III, 97



Laurus nobilis



“Depois que viu Cibele o corpo humano

Do formoso Átis, seu verde pinheiro,

Em piedade o vão furor primeiro

Convertido, chorou seu grave dano.

E, fazendo a sua dor ilustre engano,

A Júpiter pediu que o verdadeiro

Preço da nobre palma e do loureiro

Ao seu pinheiro desse, soberano.”

SONETOS



“A quem darão de Pindo as moradoras,

Tão doutas como belas,

Florescentes capelas

Do triunfante louro ou mirto verde,

Da gloriosa palma, que não perde

A presunção sublime,

Nem por força de peso algum se oprime?”

A D. Manuel de Portugal

ODES



A 5 de Outubro de 1773, o Marquês de Pombal

escreveu ao então Reitor da Universidade de Coimbra

(D. Francisco de Lemos), rejeitando o grandioso plano

para o Jardim Botânico de Coimbra, que este lhe

enviara, dizendo: “Debaixo d’estas regulares medidas

deve, V. Ex.ª fazer delinear outro plano, reduzido

somente ao numero de hervas medicinais que são

indispensáveis para os exercícios botânicos, e

necessarias para se darem aos estudantes as

instruções precisas para que não ignorem esta parte

da medicina.....”





“Olha Dofar, insigne porque manda

O mais cheiroso incenso para as aras;

Mas atenta: já cá destoutra banda

De Roçalgate e praias sempre avaras,

Começa o reino Ormuz, que todo se anda

Pelas ribeiras, que ainda são claras,

Quando as galés do Turco e fera armada

Virem de Castel-Branco nua a espada.”

Canto X, 101



Boswellia serrata (Boswellia thurifera)
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Boswellia sacra
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“Vê aquela que o tempo tornou ilha,

Que também flamas trémulas vapora,

A fonte que óleo mana, e a maravilha

Do cheiroso licor que o tronco chora

Cheiroso mais que quanto estila a filha

De Ciniras na Arábia, onde ela mora;

E vê que, tendo quanto as outras têm,

Branda seda e fino ouro dá também.”

Canto X, 135



Commiphora abysinica



Commiphora gileadensis
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“Olha cá pelos mares do Oriente

As infinitas ilhas espalhadas:

Vê Tidore e Ternate, c’o fervente

Cume que lança as flamas ondeadas.

As árvores verás do cravo ardente,

C’o sangue português inda compradas.

Aqui há áureas aves, que não decem

Nunca a terra, e só mortas aparecem.”

Canto X, 132



Syzygium aromaticum



Ducula concinna



“Olha de Banda as ilhas, que se esmaltam

Da vária cor que pinta o roxo fruto;

As aves variadas, que ali saltam,

Da verde noz tomando seu tributo.

Olha também Bornéu, onde não faltam

Lágrimas no licor coalhado e enxuto

Das árvores, que cânfora é chamado,

Com que da ilha o nomo é celebrado.”

Canto X, 133



Myristica fragans



Dryobalanops sumatrensis



“Leva alguns Malabares, que tomou

Por força, dos que o Samorim mandara

Quando os presos feitores lhe tornou;

Leva pimenta ardente, que comprara;

A seca flor de Banda não ficou;

A noz e o negro cravo que faz clara

A nova ilha Maluco, co’a canela

Com que Ceilão é rica, ilustre e bela.”

Canto IX, 14



Piper nigrum



Cinnamomum verum



“Mil árvores estão no céu subindo,

Com pomos odoríferos e belos:

A laranjeira tem no fruito lindo

A cor que tinha Dafne nos cabelos;

Encosta-se no chão, que está caindo

A cidreira c’os pesos amarelo;

Os fermosos limões ali, cheirando,

Estão virgíneas tetas imitando.”

Canto IX, 56



Citrus sinensis



Citrus medica



Citrus limon

http://www.uni-graz.at/~katzer/engl/spice_photo.html#citr_lim
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Citrus limon



“Verdes são os campos,

De cor de limão;

Assim são os olhos

Do meu coração.”

Voltas a mote e meio

REDONDILHAS



“Nas Ilhas de Maldiva nace a pranta

No profundo das agoas soberana

Cujo pomo contra o veneno urgente

He tido por antídoto excelente.”

Canto X, 136



Lodoicea maldivica







Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica











Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



Lodoicea maldivica



“Da palma se escreve e canta

Ser tão dura e tão forçosa, 

Que pena não a quebranta,

Mas antes, de presunçosa,

Com ele mais se levanta.”

Carta a uma dama

REDONDILHAS



“Co’o peso do mal que dais,

A constância que em mim vejo

Não somente ma dobrais,

Mas dobra-se meu desejo,

Com que então vos quero mais.”

Carta a uma dama

REDONDILHAS



“Depois que viu Cibele o corpo humano

Do formoso Átis, seu verde pinheiro,

Em piedade o vão furor primeiro

Convertido, chorou seu grave dano.

E, fazendo a sua dor ilustre engano,

A Júpiter pediu que o verdadeiro

Preço da nobre palma e do loureiro

Ao seu pinheiro desse, soberano.”

SONETOS



“Mais lhe concede o filho poderoso

Que as estrelas, subindo, tocar possa,

Vendo os segredos lá do céu supremo.

Oh! Ditoso pinheiro! Oh! Mais ditoso

Quem se vir coroar da folha vossa,

Cantando à vossa sombra verso eterno.”



“Eis aparecem logo em companhia

Uns pequenos batéis que vêm daquela

Que mais chegada à terra parecia,

Cortando o largo mar com larga vela.

A gente se alvoroça, e de alegria,

Não sabe mais que olhar a causa dela,

- “ Que gente será esta?” (em si diziam)

“Que costumes, que leis, que rei teriam?””

Canto I, 45



“As embarcações eram, na maneira,

Mui veloces, estreitas e compridas;

As velas, com que vêm, eram de esteira,

De uas folhas de palma bem tecidas;

A gente da cor era verdadeira

Que Fáeton, nas terras acendidas,

Ao mundo deu, de ousado e não prudente

(O Pado o sabe, e Lampetusa o sente).”

Canto I, 46

~







Borassus flabellifer
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Borassus aethiopium



Cocos nuciferaCocos nucifera
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Hyphaene obovata



“Vês, já a vila de Alcácere se humilha,

Sem lhe valer defesa ou muro de aço,

A Dom Mateus, o Bispo de Lisboa,

Que a coroa de palma ali coroa.”

Canto VIII, 24



“Que gloriosas palmas tecer vejo,

Com que Vitória a fronte lhe coroa,

Quando, sem sombra vã de medo ou pejo,

Toma a ilha ilustradíssima de Goa!”

Canto X, 42



Phoenix dactylifera



Phoenix dactylifera





Phoenix dactylifera



Phoenix canariensis



“Ali também Timor, que o lenho manda

Sândalo, salutífero e cheiroso;

Olha a Sunda, tão larga, que ua banda

Esconde pera o Sul dificultoso.”

Canto X, 134

~



Santalum album



“Verás de fronte estar do Roxo Estreito

Socotorá, co’ amaro aloé famosa;

Outras ilhas no mar também sujeito

A vós, na costa de África arenosa,

Onde sai do cheiro mais perfeito

A massa, ao mundo oculta e preciosa.”

Canto X, 137





Aloe perryi Aloe succotrina



Aloe veraAloe arborescens



O "aloe" citado no Antigo Testamento (Sl

45,9; Pr 7,17; Ct 4,14) é uma árvore (Ct 4,14)

muito aromática (Sl 45,9; Pr 7,17; Ct 4,14),

Aquilaria agallocha (ahaloth, em hebraico), a

que os gregos chamam xylaloe. Por isso, quando

traduziram os textos em hebraico do Antigo

Testamento para grego, à ahaloth chamaram

(muito bem) xylaloe. Ao traduzirem a Bíblia do

grego para latim, traduziram (erroneamente)

xylaloe para aloe. Aloe vera é uma erva, não

aromática, com propriedades anti-sépticas e

cicatrizantes, e é o aloe referido no Novo

Testamento (Jo 19,39*).



“Vês: corre a costa que Champá se chama,

Cuja mata é do pau cheiroso ornada;

Vês: Cochinchina está, de escura fama,

E de Ainão vê a incógnita enseada;

Aqui o soberbo Império, que se afama

Com terras e riqueza não cuidada,

Da China corre, e ocupa o senhorio

Desde o Trópico ardente ao Cinto frio.”

Canto X, 129



Aquilaria agallocha



PLANTAS DOS LUSÍADAS

As plantas indubitavelmente identificadas estão a negrito. Os casos que indicam

apenas o nome do género, sem o restritivo específico (ex.: Rosa sp.), correspondem a casos em

que não é possível identificar a espécie, como, por exemplo, no caso de Rosa sp., indica-se que

ou se trata de rosas de roseiras cultivadas (normalmente cultivares resultantes de hibridações a

selecções genéticas) ou de roseiras campestres e, neste caso, era preciso saber onde estava

Camões quando escreveu o poema (por exemplo, se estivesse nos campos do Mondego seria a

Rosa sempervirens L. ou a Rosa canina L.). Os outros nomes correspondem a identificações

incorrectas encontradas na literatura camoniana, ou determinações de exactidão impossível, ou a

sinónimos de nomes a negrito. Para cada espécie indica-se um Canto e respectiva estância onde a

planta é referida. Os nomes vulgares entre aspas, correspondem a nomes referidos por Camões e,

actualmente, em desuso ou nomes escritos, por conveniência elucidativa, em língua estrangeira.

Adonis annua L. Lágrimas-de-sangue; Casadinhos  IX; 60 

Adonis autumnalis L. Lágrimas-de-sangue; Casadinhos  IX; 60 

Aloe forbesii Bak.f. Aloé de Socotra X; 137

Aloe perryi Bak. Aloé de Socotra X; 137 

Aloe succotrina Lam. Aloé X; 137 

Aloe vera (L.) Burm.f. Aloé; Aloé-babosa; Erva-babosa X; 137 

Antiaris toxicaria (Rumph. ex. Pers.) Lesch.  Árvore-de-upas; upas-antiar (veneno) X; 44 

Aquilaria malaccensis Lam.  Pau-de-águia; "Aloé" (Biblia) X; 129 

Balsamodendrumn myrrha T. Nees Mirra X; 135

.



Bellis sp. Margaridas; "Boninas" IX; 62 

Bellis perennis L. Margaridas; "Boninas" IX; 62 

Bellis sylvestris Cirillo Margaridas; "Boninas" IX; 62 

Borassus aethiopium Mart.  Palmeira-leque; "Mevuma" (vandau) I; 46 

Borassus flabellifer L. Palmeira de Palmira I; 46 

Boswellia sacra Flueck.  Incenso; Incenseiro; Árv.-do-incenso X; 101 

Caesalpinia echinata Lam.  Pau-brasil X; 140 

Caesalpinia peltophoroides Benth.  Pau-brasil X; 140 

Caryophyllus aromaticus L.  Cravinho; Cravinho da índia  X; 132 

Cerasus avium (L.) Moench Cerejeira; Cerdeira; cereja (fruto) IX; 58 

Cinnamomum aromaticum Nees Caneleira da China; Cássia da China X; 51 

Cinnamomum verum J. Presl Caneleira do Ceilão; Canelei. da Índia X; 51 

Cinnamomum zeylanicum Sin.  Caneleira do Ceilão; Canelei. da Índia X; 51 

Citrus aurantium L. Laranjeira-amarga; laranja-amarga IX; 56 

Citrus limon (L.) Burm.f.  Limoeiro; limão (fruto)  IX; 56 

Citrus limomum Sin. Limoeiro; limão (fruto) IX; 56 

Citrus medica L. Cidreira; cidra (fruto); cidrão (fruto) IX; 56 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranjeira-doce; laranja-doce (fruto) IX; 56 

Commiphora abyssinica Sin.  Mirra X; 135 

Commiphora myrrha (Nees) Engl. Mirra X; 135 

Cupressus sempervirens L.  Cipreste; "Cipariso" IX;57 

Dryobalanops aromatica Gaërtn. Canforeira de Bornéu; C. da Malásia  X; 133 

Dryobalanops sumatrensis (J.F. Gmel.) Kosterm.  Canforeira de Bornéu; C. da Malásia X; 133 



Fagus sylvatica L. Faia X; 34 

Gladiolus illyricus W.D.J. Koch Espadana-dos-montes-de-folhas-largas  IX; 62 

Gladiolus italicus Mill. Espadana-das-searas  IX; 62 

Gladiolus segetum Ker-Gawl.  Espadana-das-searas  IX; 62 

Gnaphalium sanguineum L.  Sangue-dos-macabeus III; 97 

Gossypium herbaceum L.  Algodoeiro-asiático; algodão (pêlos) V; 76 

Hedera helix L. Hera II; 36 

Helichrysum sanguineum (L.) Kostel. Sangue-dos-macabeus  III; 97 

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. Jacinto; "hiacintina" IX; 61 

Hyacinthus sp. Jacinto; "hiacintina" IX; 61 

Hyacinthus orientalis L. Jacinto; "hiacintina" IX; 61 

Hyphaena obovata Furtado  "Matcheu" (vandau)  I; 46 

Indigofera tinctoria L. Anilerira; Índigo V; 76 

Iris sp. Lírio II; 37 

Iris subbiflora Brot. Lírio-roxo IX; 61 

Jasminum sp. Jasmineiro; jasmim (flor) X; 1 

Jasminum fruricans L. Jasmineiro-do-campo; jasmim (flor) X; 1 

Laurus nobilis L. Loureiro IX; 57 

Lilium candidum L. Açucena; "Cecém" ; "Susen" (árabe) IX; 62 

Lodoicea maldivica (J.F. Gmel.) Pers. Palmeira das Seicheles; coco-do-mar X; 136 

Lodoicea sechellarum Labill. Palmeira das Seicheles; coco-do-mar X; 136 

Malus sylvestis (L.) Mill.  Macieira-brava; "maçã-de-ouro"  IV; 55 

Matthiola incana (L.) R.Br. Goiveiro-encarnado IX; 61



Morus nigra L. Amoreira-negra; "Mora"; amora IX; 58 

Myristica fragans Houtt.  Moscadeira; noz-moscada (semente arilada) X; 133 

Myrtus communis L.  Murta; Murteira; "Mirto" IX; 57 

Narcissus sp. Narciso; "Flor cifísia" IX; 60 

Narcissus poeticus L.  Narciso-dos-poetas IX; 60 

Narcissus tazetta L. Narciso-de-inverno; Mija-burro IX; 60 

Olea europaea L. var. europaea Oliveira; Azeitona (fruto) VI; 13 

Origanum majorana L. Manjerona IX; 62 

Persica vulgaris Mill.  Pessegueiro; Pêssego (fruto); "pomo" (fruto) IX; 58 

Phoenix dactylifera L.  Tamareira; Palmeira-das-igrejas; tâmara (fruto)  X; 42 

Phoenix reclinata Jacq.  "Matchindo" (vandau) I; 46 

Pinus halepensis Mill.  Pinheiro de Alepo IX; 57 

Pinus pinea L. Pinheiro-manso; pinhão (semente)  IX; 57 

Piper betle L. Bétele VII; 58 

Piper nigrum L. Pimenteira; pimenta-negra (semente)  IX; 14 

Piper officinarum L.  Pimenteira; pimenta-longa de Java (semente)  X; 123 

Piper retrofractum L.  Pimenteira; pimenta-longa de Java (semente)  X; 123 

Populus sp. Choupo; Álamo; "Álemo" IX; 57 

Populus alba L. "Faia" X; 34 

Populus alba L. Choupo-branco; Álamo-branco; "Álemo"  IX; 57 

Populus nigra L. Choupo-negro; Álamo-negro; ``Álemo" IX; 57 

Prunus avium L. Cerejeira; Cerdeira; cereja (fruto) IX; 58 

Prunus persica (L.) Batsch Pessegueiro; Pêssego (fruto); "pomo" (fruto)  IX; 58 

.



Punica granatum L.  Romãzeira; Romeira; romã (fruto)  IX; 59 

Pyrus communis L.  Pereira; pêra (fruto) IX; 59 

Quercus sp. Carvalho; bolota (fruto) X; 34 

Quercus robur L.  Carvalho-comum; bolota (fruto)  X; 34 

Rosa sp. Roseira; rosa (flor) IX; 61 

Rosa x centifolia L.  Roseira-pálida; rosa-pálida (flor)  IX; 61 

Santalum album L.  Sândalo-branco; Pau-sândalo  X; 134 

Strophanthus kombe Oliv.  Estrofanto;"Kombi" (veneno)  I; 86 

Strophanthus petersianus Klotsch Estrofanto;"Kombi" (veneno)  I; 86 

Strychnos nux-vomica L.  Árvore-da-noz-vómica; noz-vómica  X; 44 

Strychnos tieute Lesch. "Upas tieuté" (veneno) X; 44 

Strychnos toxifera R.H. Schomb. ex Benth.  Curare; Urari (veneno) X; 44 

Styrax benzoin Dryand. Benjoim X; 135 

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry  Cravinho; Cravinho da Índia; "Cravo" X; 132 

Triticum sp. Trigo X; 27 

Triticum aestivum L. Trigo; Trigo-mole IX; 27 

Triticum vulgare Vill. Trigo IX; 27 

Uhnus campestris auct., non L. Ulmeiro; Negrilho IX; 59 

Ulmus minor Mill.  Ulmeiro; Negrilho IX; 59 

Viola sp. Violeta; "Viola" IX; 61 

Viola odorata L. Violeta; Amor-perfeito; "Viola" IX; 61 

Viola riviniana Rchb. Violeta; "Viola" IX; 61 

Vitis vinifera L. Videira; "Vide" IX; 59 



LÍRICA



CANÇÃO

Poesia destinada a ser cantada

ÉCLOGA

Composição (conto) pastoril em verso e geralmente dialogada

ELEGIA

Poesia de assunto triste ou lutuoso (lamentações; queixumes)

ODES

Composição poética de assunto elevado, própria para ser 

cantada

REDONDILHA

Composição poética de 5 (menor) ou 7 sílabas métricas 

(maior) 

SONETO

Composição poética de 14 versos dispostos em duas quadras 

seguidas de dois tercetos



REDONDILHAS

“Ua árvore se conhece

Que, na geral alegria,

Ela tanto se entristece

Que, como é noite, floresce,

E perde as flores de dia.”

Carta a uma dama

~



“Escrevem vários autores

Que, junto da clara fonte

Do Ganges, os moradores

Vivem do cheiro das flores

Que nascem naquele monte.”

Carta a uma dama

REDONDILHAS



Nyctanthes arbor-tristis

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Flower_%26_flower_buds_I_IMG_2257.jpg
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“Por isso vós arvoredos

Que já nos meus olhos vistes

Mais alegrias que medos,

Se mos quereis fazer ledos,

Tornai-vos agora tristes.”

A D. Francisco de Aragão que lhe mandou 

glosar este verso Glosa a mote alheio

REDONDILHAS



“Enquanto do seguro azambujeiro

Nos pastores de Luso houver cajados,

E o valor antigo, que primeiro

Os fez no mundo tão assinalados,

Não temas tu, Frondélio companheiro,

Que em nenhum tempo sejam subjugados,

Nem que a cerviz indómita obedeça

A outro jugo algum que se ofereça.”

À morte de D. António de Noronha

Umbrano

ÉCLOGAS



Olea europaea var. sylvestris



“Depois que viu Cibele o corpo humano

Do formoso Átis, seu verde pinheiro,

Em piedade o vão furor primeiro

Convertido, chorou seu grave dano.

E, fazendo a sua dor ilustre engano,

A Júpiter pediu que o verdadeiro

Preço da nobre palma e do loureiro

Ao seu pinheiro desse, soberano.”

SONETOS



“Mais lhe concede o filho poderoso

Que as estrelas, subindo, tocar possa,

Vendo os segredos lá do céu supremo.

Oh! Ditoso pinheiro! Oh! Mais ditoso

Quem se vir coroar da folha vossa,

Cantando à vossa sombra verso eterno.”



“Vós, semicapros Deuses do alto monte,

Faunos longevos, sátiros, silvanos;

E vós, Deusas do bosque e clara fonte,

Ou dos troncos que vivem largos anos,

Se tendes pronta um pouco a sacra fronte

A nossos versos rústicos e humanos,

Ou me dai já a coroa de loureiro,

Ou penda a minha lira dum pinheiro.”

Agrário

ÉCLOGAS



“As árvores agrestes que os outeiros

Têm com frondente coma enobrecidos,

Álemos são de Alcides, e os loureiros

Do louro Deus amados e queridos,

Mirtos de Citereia, c’os pinheiros

De Cibele, por outro amor vencidos;

Está apontado o agudo cipariso

Pera onde é posto etéreo Paraíso.”

Canto IX, 57



Pinus halepensis



Pinus pinea

http://www.flickr.com/photos/74511121@N00/318088659/
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“Que, daquele verde álamo sombrio

A branda filomela, entristecida,

Ao saudoso canto te convida.”

Umbrano

“E nos álamos altos escrevia

Teu nome, Enone, quando a ti só amava.”

Agrário

ÉCLOGAS



Populus nigra



Populus alba



Cupressus sempervirens



“Que razão há, pastor, porque te saias

Pero nosso escamoso e vil terreno

Dos mil floridos mirtos e altas faias?”

“Fermosa Dinamene, se dos ninhos

Os implumes penhores já furtei

À doce filomela, e dos murtinhos

Pera ti, fera! As flores apanhei;”

“Que as Ninfas lhe teceram e ordenaram:

A Agrário, de murtinhos e de rosas;”

Ao duque de Aveiro

ÉCLOGAS



Myrtus communis



“Qual o touro cioso, que se ensaia

Pera a crua peleja, os cornos tenta

No tronco de um carvalho ou alta faia,

E, o ar ferindo, as forças exp’rimenta:

Tal, antes que no seio de Cambaia

Entre Francisco irado, na opulenta

Cidade de Dabul a espada afia.

Abaixando-lhe a túmida ousadia.”

Canto X, 34



Fagus sylvatica



“Que vejo este carvalho, que queimado

Tão gravemente foi do raio ardente,

Não seja ora prodígio que declare

Que o bárbaro cultor meus campos are.”

À morte de D. António de Noronha

Frondélio

ÉCLOGAS



Quercus robur



Quercus robur



Quercus faginea



“A fermosura desta fresca serra

E a sombra dos verdes castanheiros,

O manso caminhar destes ribeiros,

Donde toda a tristeza se desterra;

O rouco som do mar, a estranha terra,

O esconder do sol pelos outeiros,

O recolher dos gados derradeiros,

Das nuvens pelo ar a branda guerra;”

SONETOS



Castanea sativa



“Guardai-vos de uns meus senhores,

Que ainda compram e vendem;

Uns, que é certo que descendem

Da geração de pastores,

Mostram-se-vos bons amigos,

Mas, se vos vêem em perigos,

Escarram-vos nas paredes,

Que de fora dormiredes,

Irmão, que é tempo de figos;

Porque “de rabo de porco nunca bom virote.”

Os chamados disparates da Índia

REDONDILHAS



Ficus carica



“Assim, depois que assentei

Que tudo o tempo gastava,

Da tristeza que tomei,

Nos salgueiros pendurei

Os órgãos com que cantava.”

Babel e Sião

Paráfrase do 2º versículo do Salmo 136 : “In

salicius, in medio ejus, suspendimus organa nostra.”

REDONDILHAS



“Aquele instrumento ledo

Deixei da vida passada,

Dizendo: – Música amada,

Deixo-vos neste arvoredo,

À memória consagrada .”

Babel e Sião

REDONDILHAS



“Aquele dia, as águas não gostaram

As mimosas ovelhas, e os cordeiros

O campo encheram de amorosos gritos.

Não se dependuraram dos salgueiros

As cabras, de tristeza, mas negaram

O pasto a si, e o leite aos cabreiros.”

Frondélio

ÉCLOGAS



Salix atrocinerea



“Estava o triste amante recostado,

Chorando ao pé de um freixo o triste caso

Que o falso amor lhe tinha destinado.”

Agrário

“Meneia os altos freixos

Sem flores as ribeiras graciosas;

Já de todos secou

Os cravos, lírios e as purúreas rosas;

Fogem da calma grave os passarinhos

Pera o sombrio amparo de seus ninhos.”

ÉCLOGASÉCLOGAS

ODES



Fraxinus angustifolia



“Entre as ervas dos prados

Não há machos e fêmeas conhecidas,

E  junto ua da permanece?

Não estão carregados

Os ulmeiros das vides retorcidas,

Onde o cacho enforcado amadurece?”

Écloga “dos Faustos”, dirigida a D. 

António de Noronha. Sátiro 1º, 7

ÉCLOGAS

~



“Abra a romã, mostrando a rubicunda

Cor, com que tu, rui, teu preço perdes;

Antre os braços do ulmeiro está a juncuda

Vide, c’uns cachos roxos e outros verdes;

E vós, se na vossa árvore fecunda,

Peras piramidais, viver quiserdes,

Entregai-vos ao dano que co’s bicos

Em vós fazem os pássaros inicos.”

Canto IX, 59



Ulmus minor



Vitis vinifera



Vinha de enforcado



Punica granatum



“Co’a maçã de Discórdia me tiravas;

Que Vénus, que a ganhou por fermosura,

Tu, como mais fermosa, lha ganhavas,

E, escondendo-se entre a espessura,

Ias fugindo, como vergonhosa

Da namorada e doce travessura.

Não era esta a maçã de ouro fermosa

Com que, encoberta assim de astúcia tanta,”

Almeno

ÉCLOGAS



“Este pôde colher as maçãs de ouro,

Que somente o Tirintio colher pôde;

Do jugo que lhe pôs, o bravo Mouro

A cerviz inda agora não sacode.

Na fronte a palma leva e o verde louro

Das vitórias do bárbaro, que acode

A defender Alcácer, forte vila,

Tângere populoso e a dura Arzila.”

Canto IV, 55



Malus sylvestris



ÉCLOGAS

Porém a espessa mata, mensageira

Da futura cilada, co’o rugido

Dos raminhos dua áspera aveleira,

Mostrando a um dos Deuses escondido,

Todas tamanha grita levantaram

Como se fosse o monte detruido.”

Écloga “dos Faustos”, 

dirigida a D. António de Noronha

~



Corylus avellana



“Vi terra florida

De lindos abrolhos

Lindos pera os olhos,

Duros pera a vida;

Mas a rês perdida

Que tal erva pasce

Em forte hora nasce.”

Voltas a mote

REDONDILHAS



Tribulus terrestris



Tribulus terrestris



“As flores me torna abrolhos,

A morte me determina

Quem eu trouxe de menina

Nas meninas dos meus olhos.”

Voltas a mote alheio

REDONDILHAS



“Por ti, a noite escura me contenta;

Por ti, o claro dia me aborrece;

Abrolhos pera mim são frescas flores;

A doce filomela me entristece;

Todo contentamento me atormenta

Co’a contemplação de teus amores;

As festas dos pastores,

Que podem alegrar toda a tristeza.”

Duriano

ÉCLOGAS



“O campo não o esmaltam

Flores, mas só abrolhos

O fazem feio; e cuido que lhe faltam

Ouvidos para mim, pera vossos olhos.

Mas faça o que quizer o vil costume;

Que o Sol, que em vós está,

Na escuridão dará mais claro lume.”

ODES



~

“Se alguém os olhos quiser

Às andorinhas quebrar,

Logo a mãe, sem se deter,

Ua erva lhe vai buscar

Que lhe faz outros nascer.”

Carta a uma dama

REDONDILHAS



Chelidonium majus



“Tornai essa brancura à alva açucena,

E essa purpúrea cor às puras rosas;

Tornai ao Sol as chamas luminosas

Dessa vista que a roubos vos condena.

Tornai à suavíssima Sirena

Dessa voz as cadências deleitosas;

Tornai a graça às Graças, que queixosas

Estão de a ter por vós menos serena;”

SONETOS



Lilium candidum



“E vi perder seu preço às brancas rosas

E quase escurecer-se o claro dia

Diante das mostras perigosas,

Que Vénus, mais que nunca, engrandecia.”

Umbrano

ÉCLOGAS



“Aquela cativa

Que me tem cativo

Já não quer que viva.

Eu nunca vi rosa

Em suaves molhos,

Que pera meus olhos

Fosse mais formosa.”

Banquete dado na Índia a fidalgos seu amigos

Endechas a Bárbara escrava

26 vezes (Redondilhas 4; Sonetos 8; Éclogas 7; Odes 5; Elegias 1;

Canções 1)

REDONDILHAS



“Mas moura enfim nas mãos das brutas gentes,

Que pois eu fui…” E nisto, de mimosa,

O rosto banha em lágrimas ardentes,

Como co’ orvalho fica a fresca rosa.

Calada um pouco, como se antre os dentes

Se lhe impedira a fala piadosa,

Torna a segui-la; e indo por diante,

Lhe atalha o poderoso e grão Tonante.”

Canto II, 41



Cultivares de roseiras



Rosa villosa L.

Rosa tomentosa Sm.



Rosa rugosa



“Celestes jardins:

As flores, estrelas;

Horteloas delas

São uns serafins.

Rosas e jasmins

De diversas cores;

Anjos que as regam

Matam-me de amores.”

Voltas a mote alheio

REDONDILHAS



Jasminum officinale



Jasminum odoratissimum



Jasminum fruticans



“Porque escondes a luz do Sol à gente,

Que nesses olhos trazes, bela e pura?

Mais bela, mais suave e mais formosa,

Que o lírio, o jasmim, o cravo e a rosa?”

A D. António de Noronha

(Fala um só pastor)

ÉCLOGAS



“Vêem-se rosas e boninas,

Olhos, nesse vosso ver;

Vêem-se mil armas arder

No fogo dessas meninas.”

A uma mulher que se chamava Grácia de Morais

Voltas a mote

REDONDILHAS



Bellis perennis



Bellis sylvestris Bellis annua



“Está-se a Primavera  trasladando

Em vossa vida deleitosa e honesta,

Nas lindas faces, olhos, boca e testa,

Boninas, lírios, rosas debuxando..

De sorte, vosso gesto matizando,

Natura quanto pode manifesta,

Que o monte, o campo, o rio e a floresta

Se estão de vós, Senhora, namorando.”

7 vezes  (Sonetos 6; Éclogas 1)

SONETOS



“Co’o ouvir meu mal as rosas matutinas

De dó de mim se cerram e emurchecem;

Com meu respeito ardente, as cores finas

Perdem o cravo, o lírio, e não florescem.
Co’a roxa aurora, as pálidas boninas,

Em vez de se alegrarem, se entristecem;

Deixa seu canto Progne e Filomena,

Que mais lhes dói que a sua a minha pena.”

ÉCLOGAS



Iris subbiflora



Iris germanica



“Porque escondes a luz do Sol à gente,

Que nesses olhos trazes, bela e pura?

Mais bela, mais formosa e mais formosa,

Que o lírio, o jasmim, o cravo e a rosa?”

A D. António de Noronha

(Fala um só pastor)

ÉCLOGAS



Dianthus caryophyllus



“Já a calma nos deixou

Sem flores as ribeiras graciosas;

Já de todo secou

Os cravos, lírios e as purpúreas rosas;

Fogem da calma grave os passarinhos

Para o sombrio amparo de seus ninhos.”

ODES



“Diana tomou logo ua rosa pura,

Vénus um roxo lírio, dos melhores;

Mas excediam muito às outras flores

As violas na graça e fermosura.

Sorrindo-se, o Menino lhe tornava:

-Todas fermosas são; mas eu queria

Viol’antes que lírio, nem que rosa.”

SONETOS



Viola sylvestris 



Viola tricolor 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Viola+tricolor&source=images&cd=&cad=rja&docid=kXVXHMoPCm0HCM&tbnid=YJ8YKK7vN3PgKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.homeopatie.ro%2Fviola-tricolor-188.htm&ei=m7dZUZaDDq2g0wWc6YDIBA&bvm=bv.44442042,d.ZGU&psig=AFQjCNGXCZRFB_MGXJUFrsUDZ5gq2413Cw&ust=1364920457515977
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Viola+tricolor&source=images&cd=&cad=rja&docid=kXVXHMoPCm0HCM&tbnid=YJ8YKK7vN3PgKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.homeopatie.ro%2Fviola-tricolor-188.htm&ei=m7dZUZaDDq2g0wWc6YDIBA&bvm=bv.44442042,d.ZGU&psig=AFQjCNGXCZRFB_MGXJUFrsUDZ5gq2413Cw&ust=1364920457515977


“A lá en Monte Rei, en Bal de Laça

A Biolante bi, beira de um rio,

Tão fermosa en berdá, que quedé frio

De ber alma imortal en mortal maça!

De um alto e lindo copo a seda laça

A pastora sacaba, fio a fio.

Quando lhe disse: Morro! Corta o fio!

Bolbeu: Não cortarei! Seguro passa!

SONETOS



- E como passarei, se eu acá quedo?

Se passar, respondi, não bou seguro

Que este corpo sem alma morra cedo!

- Com a minha, que lebas, te asseguro

Que não morras, Pastor! – Pastora, hei medo,

O quedar me parece mais seguro!”



“A violeta mais bela que amanhece

No vale, por esmalte da verdura,

Com seu pálido lustre e fermosura,

Por mais bela, Violante, te obedece.

Perguntas-me porquê? Porque aparece

Em ti seu nome e sua cor mais pura,

E estudar em teu rosto só procura

Tudo quanto em beldade mais florece.

SONETOS



Oh luminosa flor, oh Sol mais claro,

único roubador do meu sentido,

não permitas que Amor me seja avaro!

Oh penetrante seta de Cupido,

que queres? Que te peça, por reparo,

ser, neste vale, Eneias desta Dido?”



“No bosque a Violante vi um dia,

Doce princípio destas doces dores;

A flor caía nela e parecia

Dizer caindo: aqui reinam amores!

Humilde em tanta glória, ela se ria

E errando iam sobre ela várias flores.

Eu, que vencido fui dum error cego,

Àquele honesto riso est’alma entrego.”

ÉCLOGA  XIV (Juromenha 1861)



Efectivamente, os tempos de

Coimbra e essa paixão por Violante,

marcaram profundamente a vida do

poeta. A tal ponto, que em vários

poemas ele refere saudosamente o

Mondego e até nos Lusíadas, como

no episódio de “Inês de Castro”

(Canto III, 120).



“Estavas, linda Inês, posta em sosego 

De teus annos, colhendo doçe fruito, 

Naquelle engano da alma, ledo e cego, 

Que a fortuna não deixa durar muito, 

Nos saudosos campos do Mondego, 

De teus fermosos olhos nunca enxuto, 

Aos montes insinando, e âs ervinhas

O nome que no peito escrito tinhas.”

Canto III, 120



Claro que era ele que tinha saudades dos

campos do Mondego (estava na Ásia, quando

escreveu os Lusíadas) e não Inês de Castro,

assassinada em 1355 (7 de Janeiro). Reparar,

também, que ele refere as “ervinhas” dos

campos do Mondego, que ele cita em muitos

poemas da Lírica, pois conhecia-as dos passeios

que dava com a amada, como, por exemplo as

boninas (Bellis sp.) e rosas (Rosa sp.) na

Redondilha “A uma mulher que se chamava

Grácia de Morais”:



“Se não tem as delícias de Corinto

E se de Pário os mármores lhe faltam,

O piropo, a esmeralda e o jacinto;

Se suas casas de ouro não se esmaltam,

Esmalta-se-lhe o campo de mil flores,

Onde os cabritos seus, comendo, saltam.”

ELEGIAS



Hyacinthoides hispanica



Hyacinthus orientalis



“Após um doce sonhos e fingimento,

Rompendo as silvas hórridas do mato,

Vai por cima de outeiros e penedos,

Fugindo, enfim, de todo humano trato.”

Ao duque de Aveiro

“Destarte vão as Ninfas, que, deixando

De seu despojo os ramos carregados,

Nuas por entre as silvas vão voando.”
Écloga “dos Faustos”, 

dirigida a D. António de Noronha

ÉCLOGAS



Rubus ulmifolius



“Minha alva Dinamene, a Primavera,

Que os campos deleitosos pinta e veste,

E, rindo-se, ua cor aos olhos gera

Com que na terra vêem o Arco celeste;

O cheiro, rosas, flores, a verde hera

Com toda a fermosura amena, agreste,

Não é, pera meus olhos tão formosa

Como a tua, que abate o lírio e rosa.”

Agrário

ÉCLOGAS

~



Hedera helix



“Ali se vêem os mirtos constantes

Que a cristalina Vénus encobriram

Da companhia dos Faustos petulantes;

Hortelã, manjerona ali respiram

Onde nem frio Inverno ou querer Estio

As murcharam jamais, ou secas viram.”
Écloga “dos Faustos”, 

dirigida a D. António de Noronha

ÉCLOGAS



Mentha arvensis



Origanum majorana



ODES

“Pelo moço escolhido,

Onde mais se mostravam as três Graças;

Que Vénus escondido

Pera si teve um tempo entre as alfaças,

Pagou co’a morte fria

A má vida que a muitos já daria.”



Lactuca sativa







Muito obrigado


