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As estâncias relativas à preparação da Ilha dos 

Amores têm como narrador o poeta e fazem parte 

do plano mitológico. Este momento d’Os Lusíadas 

pode organizar-se em várias partes. 



1.ª PARTE: A DECISÃO DE VÉNUS (EST. 18-20) 

Vénus pretende dar aos portugueses um prémio 

pelas vitórias alcançadas e pelos danos sofridos. 

 Decide, então, pedir ajuda ao seu filho, Cupido. 



2.ª PARTE: O PRÉMIO (EST. 21-22) 

 

Vénus decide preparar uma ilha divina, que será colocada 

nas águas, no caminho dos marinheiros.  

Nessa ilha, encontrar-se-ão «aquáticas donzelas» (est. 22), 

que serão escolhidas entre as mais belas e as mais devotas 

do amor. Estas ninfas terão como missão aguardar pelos 

marinheiros e recebê-los com cânticos e danças, para 

despertarem neles «secretas afeições» (est. 22). 



3.ª PARTE: A AJUDA DE CUPIDO (est. 23-24) 

Cupido é o ajudante ideal, pois já tinha colaborado com 

Vénus numa situação similar: tinha levado Dido a 

apaixonar-se por Eneias. 

Vénus vai, então, procurar Cupido no seu carro puxado 

por cisnes («as aves que na vida / Vão da morte as 

exéquias celebrando» – est. 24) e rodeado de pombas que 

se beijam. 



4.ª PARTE: A MISSÃO DE CUPIDO (est. 25-29) 

 

 

Cupido encontrava-se em Idália, cidade da ilha de Chipre, 

famosa pelo culto de Vénus, procurando reunir um exército de 

cupidos para realizar uma expedição com o fim de emendar os 

erros dos humanos, pois «estão, / Amando coisas que nos foram 

dadas, / Não pera ser amadas, mas usadas» (est. 25). 

 



São apresentados vários exemplos de situações em que se ama 

mal, para a expedição de Cupido: 

 

● o caçador Actéon, que não soube amar a «bela forma humana» 

(est. 26) – representa os que não sabem amar; 

● os homens que se amam a si próprios (est. 27); 

os aduladores (est. 27); 

● aqueles que amam as riquezas e deixam de lado a «justiça e 

integridade» (est. 28); 

● os tiranos (est. 28); 

● as leis feitas a favor do rei e contra o povo (est. 28). 



Afirma-se, em síntese, que a expedição de 

Cupido tinha lugar porque «ninguém ama o 

que deve» (est. 29). Por estas razões, Cupido 

juntou os «Seus ministros» para ajudar a 

«mal regida gente» (est. 29) a evoluir no 

campo do amor. 



Através do encontro amoroso  

com as ninfas Vasco da Gama  

e os marinheiros  

ascendem a um patamar  

superior de semideuses.  
 

É este o prémio de Vénus. 

Vasco da Gama na Ilha dos Amores, 

Vieira Portuense (1873). 





Após o desembarque dos marinheiros portugueses na 

Ilha dos Amores, a atenção do narrador centra-se em 

Leonardo. Este marinheiro persegue uma ninfa que 

parece ser mais difícil de apanhar do que as restantes. 



 

 

Um dos marinheiros, Leonardo, que nunca tivera sorte 

com o amor, suplica a uma das ninfas que não lhe fuja 

mais. 



















Com recurso à «máquina do Mundo», Tétis explica a Vasco da 

Gama o poder e a influência que os Portugueses terão no mundo, 

no século XVI. 

Regresso a Lisboa (Canto X, 142-146) 

«Até ’qui Portugueses concedido 

Vos é saberdes os futuros feitos 

Que, pelo mar que já deixais sabido, 

Virão fazer brões de fortes peitos. 

Agora, pois que tendes aprendido 

Trabalhos que vos façam ser aceitos 

Às eternas esposas e fermosas, 

Que coroas vos tecem gloriosas, 

X, 142 

Muitos destes feitos só serão 

possíveis graças à descoberta  

do caminho marítimo para  

a Índia, concretizada por Vasco 

da Gama. Daí a importância  

da viagem, motivo de 

recompensa pelas ninfas. 



Os portugueses deixam a ilha com boas 

recordações e com o amor eterno das 

ninfas 

Tétis indica que os marinheiros 

podem embarcar e que a viagem 

de regresso à pátria será tranquila. 

A armada de Vasco da Gama  chega a Lisboa. 

 

Entre os versos 5 e 8, o poeta alude ao prémio e à glória que os marinheiros, 

com os seus feitos, alcançaram e que agora vêm entregar ao rei para seu 

engrandecimento e da Pátria (“E à sua pátria e Rei temido e amado / O prémio 

e glória dão (…) / E com títulos novos se ilustrou.” - vv. 6-8). 

Est. 143 

Est. 144 



Est. 145 

 

 Nos primeiros quatro versos, o poeta começa por se mostrar cansado, 

desiludido e incompreendido  

(“a Lira tenho / Destemperada e a voz enrouquecida” - vv. 1-2), não 

pelo canto em si, mas por “Cantar a gente surda e endurecida” (v. 4) - 

isto é, gente que não escuta as suas palavras, não valoriza o seu canto, 

não reconhece o seu talento e mérito-, visto que está corrompida pela 

“cobiça” e num estado de tristeza, desânimo e apatia. 

 

 

 

 



Est. 146 

 

Critica ao povo que “endurecido” não tem gosto pela poesia o que 

origina uma ausência de fervor patriótico e de ânimo: “Não tem um 

ledo orgulho e geral gosto, / Que os ânimos levanta de contino / A 

ter pera trabalhos ledo o rosto.” 

 

Por isso, o poeta faz um apelo ao rei D. Sebastião para que olhe para 

ESTES «vassalos excelentes», pois representam a glória, a coragem e 

o espírito patriótico, dispondo-se a enfrentar os maiores perigos e a 

desenvolver os maiores sacrifícios somente para engrandecerem o Rei 

e a Pátria. 



Est. 154 - 155 

Camões traça aqui o seu autorretrato: 

a. “humilde baxo e rudo”; 

b. possuidor de “honesto estudo”; 

c. misturado com “longa experiência”; 

d. possuidor de “engenho” / talento; 

e. disposto a servir o rei em combate; 

f. disponível para cantar o rei e os seus feitos. 

    Nota:    Este autorretrato corresponde ao do homem ideal do 

Renascimento: 

i. possuidor de um saber feito de estudo e experiência (conciliação do 

saber teórico e do saber prático); 

ii. detentor de talento e inspiração artísticos; 

iii. possuidor da lealdade, da coragem e do desapego do bom soldado, 

sempre disponível para servir o seu rei. 

 



Est. 156  

 

Na última estância, o poeta incentiva o rei a prosseguir a guerra de 

cruzada no Norte de África e oferece-se para a cantar.  

Assegura  que o rei e os seus feitos serão cantados em todo o mundo e 

que D. Sebastião será um rei temido em Marrocos. 

 

 



 

A finalizar a análise destas últimas estâncias do poema, ficam aqui as 

palavras de António José Saraiva, no prefácio de uma das edições da 

obra: 

      “Na Dedicatória, o poeta convida o moço rei a «ver» os feitos dos 

seus vassalos, isto é, do Gama e seus companheiros, como se 

estivessem a ocorrer diante dos olhos de ambos. Há nela também 

referências ao tema da Cruzada. Só depois se segue a ação. E, no final 

do poema, o autor volta a dirigir-se ao rei numa longa conclusão de 10 

estrofes e meia, em que outra vez o exorta a «olhar» os seus vassalos, 

lhe dá vários conselhos e o incita à guerra de cruzada próxima, que o 

autor se oferece para cantar. Assim, a narração insere-se entre as duas 

falas ao rei. O poema poderia ser interpretado como um longo discurso 

feito a D. Sebastião, que é diretamente interpelado no começo e no 

fim.” 

 


