


A se lograr da paz com tanta glória 

Quanta soube ganhar na dura guerra, 

O caso triste, e dino da memória 

Que do sepulcro os homens desenterra, 

Aconteceu da mísera e mesquinha 

Que depois de ser morta foi Rainha. 

  

Tu só, tu, puro Amor, com força crua, 

Que os corações humanos tanto obriga, 

Deste causa à molesta morte sua, 

Como se fora pérfida inimiga. 

Se dizem, fero Amor, que a sede tua 

Nem com lágrimas tristes se mitiga, 

É porque queres, áspero e tirano, 

Tuas aras banhar em sangue humano. 

  

OS LUSÍADAS – O VELHO DO RESTELO, DE LUÍS VAZ DE 
CAMÕES 

Análise da obra 
 
Quando as naus de Vasco da Gama se despediam do porto de Belém, um 
ancião, o Velho do Restelo, elevando a voz, manifestou sua oposição à viagem 
às Índias. A sua fala pode ser interpretada como a sobrevivência da 
mentalidade feudal, agrária, oposta ao expansionismo e às navegações, que 
configuravam os interesses da burguesia e da monarquia. É a expressão 
rigorosa do conservadorismo. Certo é que Camões, mesmo numa epopéia que 
se propõe a exaltar as Grandes Navegações, dá a palavra aos que se opõem 
ao projeto expansionista. Portanto, O Velho do Restelo representa a oposição 
passado x presente, antigo x novo. O Velho chama de vaidoso aqueles que, 
por cobiça ou ânsia de glória, por sua audácia ou coragem, se lançam às 
aventuras ultramarinas. Simboliza a preocupação daqueles que anteveem um 
futuro sombrio para a Pátria. 
 
Canto IV –  Episódio O Velho do Restelo  
“Qual vai dizendo: ” Ó filho, a quem eu tinha 
Só para refrigério, e doce amparo 
Desta cansada já velhice minha, 
Que em choro acabará, penoso e amaro, 
Por que me deixas, mísera e mesquinha? 
Por que de mim te vás, ó filho caro, 



A fazer o funéreo enterramento, 
Onde sejas de peixes mantimento!” — 
  
“Qual em cabelo: ”Ó doce e amado esposo, 
Sem quem não quis Amor que viver possa, 
Por que is aventurar ao mar iroso 
Essa vida que é minha, e não é vossa? 
Como por um caminho duvidoso 
Vos esquece a afeição tão doce nossa? 
Nosso amor, nosso vão contentamento 
Quereis que com as velas leve o vento?” —  
 
 “Nestas e outras palavras que diziam 
De amor e de piedosa humanidade, 
Os velhos e os meninos os seguiam, 
Em quem menos esforço põe a idade. 
Os montes de mais perto respondiam, 
Quase movidos de alta piedade; 
A branca areia as lágrimas banhavam, 
Que em multidão com elas se igualavam. 
  
“Nós outros sem a vista alevantarmos 
Nem a mãe, nem a esposa, neste estado, 
Por nos não magoarmos, ou mudarmos 
Do propósito firme começado, 
Determinei de assim nos embarcarmos 
Sem o despedimento costumado, 
Que, posto que é de amor usança boa, 
A quem se aparta, ou fica, mais magoa.  
 
 

O episódio do Gigante Adamastor  

Ele aparece quando Vasco da Gama e sua tripulação se dirigem ao Cabo das 

Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, personificado pela figura de 

Adamastor. Esse gigante da mitologia grega se apaixonara pela ninfa Tétis, 

que o rejeitara.  Peleu, o marido de Tétis, transformou então o gigante em 

pedra. Mais uma história de Camões em que o amor, “áspero e tirano”, causa o 
infortúnio a quem se deixa levar por ele. 

TRECHO COMENTADO 
“Vês aqui a grande máquina do mundo, 
Etérea e elemental, que fabricada 
Assim foi do Saber alto e profundo, 
Que é sem princípio e meta limitada. 



Quem cerca em derredor este rotundo 
Globo e sua superfície tão limada, 
É Deus: mas o que é Deus ninguém o 
entende, 
Que a tanto o engenho humano não se 
estende.” 
(Canto X, estrofe 80) 
Comentário 
Nessa estrofe, a deusa Vênus apresenta aos portugueses a máquina do 
mundo, uma esfera perfeita, espécie de maquete do universo, na qual está 
contido tudo o que nele existe. As mentes mortais logo perguntam: se nessa 
esfera está tudo o que há, então o que está por fora dela? A deusa responde 
que, em volta do globo, está Deus. Alguém poderia perguntar: e o que está 
além de Deus? Mas logo somos advertidos de que o entendimento de Deus 
está além da compreensão humana; não devemos, portanto, insistir na 
questão. Camões adota em seu livro a concepção de Ptolomeu, segundo a 
qual a Terra ocuparia o centro do universo, sendo envolvida por sete esferas 
celestes, como as camadas de uma cebola, cada uma correspondendo a um 
dos sete planetas então conhecidos. O paraíso celeste, ou empíreo, estaria 
localizado na sétima esfera, a mais luminosa e próxima de Deus. 

 

 "Os Doze de Inglaterra"  
                                                                             
 
     Os Doze de Inglaterra relata uma história, na qual poucos conseguem 
determinar o que é lenda e o que é realidade. A história, terá acontecido no 
reinado de D. João I e assenta nos valores tradicionalmente associados à 
conduta da cavalaria medieval. 

     O relato, passado na Europa medieval, conta a ofensa feita a 
doze damas inglesas por doze nobres, também eles ingleses: os homens 
alegavam que elas não eram dignas de serem tratadas como “damas” uma vez 
que tinham uma conduta pouco consentânea com essa definição. Os nobres 
acrescentavam ainda que desafiariam quem quer que fosse para as defender 
com a força da espada. 
    As referidas damas pediram ajuda a amigos e parentes, embora sem 
nenhum sucesso. Em desespero, pediram a ajuda e os conselhos do Duque de 
Lencastre.  O Duque, que combatera ao lado dos portugueses contra o reino 
de Castela( espanhóis) e conhecia bem a coragem dos portugueses, 
recomendou-lhes doze cavaleiros lusitanos capazes de defender a honra das 
aflitas damas. 
    Os cavaleiros portugueses (treze e não doze) são, todos, personagens 
historicamente atestados. 

1.    . Álvaro Vaz de Almada (depois Conde de Avranches); 
2.    Álvaro Gonçalves Coutinho, dito “o grão Magriço”; 
3.    João Fernandes Pacheco; 
4.     Lopo Fernandes Pacheco; 
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5.    Álvaro Mendes Cerveira; 
6.    Rui Mendes Cerveira, também irmãos; 
7.    João Pereira Agostim; 
8.    Soeiro da Costa; 
9.     Luís Gonçalves Malafaia; 

     10.Martim Lopes de Azevedo; 
     11. Pedro Homem da Costa; 
    12. Rui Gomes da Silva 
    13. Vasco Anes da Costa, dito “Corte Real”. 
    Assim que as damas se inteiraram do possível apoio dos lusitanos, cada 
uma das   damas escreveu uma carta a cada um dos cavaleiros portugueses, 
 bem como ao próprio rei  D. João I.   As cartas chegaram acompanhadas do 
pedido do Duque de Lencastre. 
    O conteúdo das missivas deixou a corte ofendida, o que incentivou os 
cavaleiros a partirem de imediato para Inglaterra. 
    Onze dos cavaleiros seguiram pelo mar, entre eles D. Álvaro Vaz de Almada. 
Contudo,  um deles, Álvaro Gonçalves Coutinho, conhecido como “O Magriço”, 
quis demonstrar maior valentia que os outros, pelo que decidiu seguir no 
seu cavalo por terra para “conhecer terras e águas estranhas, várias gentes e 
leis e várias manhas”. Apesar da distância, assegurou que estaria presente no 
local e na data combinados. 
    No entanto, quando chegou o dia do torneio marcado para lavar a honra das 
damas “o Magriço” não estava presente para desespero dos seus 
companheiros, que se viram assim reduzidos a onze cavaleiros contra os doze 
cavaleiros ingleses. 
    O combate se deu em um ambiente real em que se encontrava uma platéia 
nobre, entre os quais estava o rei com toda a corte. 
    O torneio correu de mal a pior aos portugueses, deixando as damas 
desesperadas. Onze portugueses contra doze ingleses.Durante a luta parece 
que os ingleses sairão vencedores. De repente começa um alvoroço no meio 
do povo.No último minuto, já as damas trajavam de preto prevendo a derrota, 
“o Magriço” apareceu e o combate foi travado com glória para os portugueses 
que acabaram por sair vencedores do confronto. 
    A dama que seria defendida por Magriço, alegra-se e se veste de roupas 
douradas. 
Uma vez terminadas as contendas, os lusitanos foram recebidos pelo Duque 
de Lencastre no seu palácio, sendo homenageados com diversas festividades 
como prova de apreço e gratidão. As damas fazem companhia aos seus 
libertadores oferecendo banquetes mil a cada hora e a cada dia em que os 
lusitanos cavaleiros estiveram na Inglaterra. 
    Em “Os Lusíadas”, Camões começa por se referir aos Doze de Inglaterra na 
estrofe 12 do Canto I, para depois desenvolver a história nas estrofes 42 a 69 
do Canto VI, através da voz de Fernão Veloso, um marinheiro da frota de 
Vasco da Gama. 
    Este episódio demonstra uma história típica da conduta da Honra e 
comportamento de acordo com o Ideal cavaleiresco da Idade Média. É 
considerado cavalheiresco por se ter baseado na defesa de doze damas 
inglesas por doze cavaleiros portugueses que se mostraram obedientes ao 
código da cavalaria. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lvaro_Mendes_Cerveira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rui_Mendes_Cerveira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Pereira_Agostim&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soeiro_da_Costa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%C3%ADs_Gon%C3%A7alves_Malafaia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Martim_Lopes_de_Azevedo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Homem_da_Costa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Gomes_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasco_Anes_da_Costa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Lencastre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Vaz_de_Almada
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Gon%C3%A7alves_Coutinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonatos_e_torneios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lencastre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Honra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideal_cavaleiresco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia


    É  uma história cavalheiresca passada na Europa medieval,e  contada por 
Fernão Veloso, logo que a frota portuguesa parte de Melinde,  numa altura em 
que as naus navegam por mares calmos, e estando Veloso consciente da 
dureza da vida e do trabalho que os espera, propõe-se a contar a história dos 
“feitos grandes” dos Doze de Inglaterra, ocorrida no reinado de D. João I. 
Enquanto isso, Baco desce ao palácio de Netuno a incitar os deuses marinhos 
contra a frota portuguesa. A narração de Veloso é interrompida por uma 
violenta tempestade de que os navegantes se salvam graças a interferência da 
deusa Vênus. Ao passar a tempestade , já se avista Calicute, na Índia. 
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