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Lê, atentamente, a seguinte composição poética. 
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a este moto alheio: 

 

Verdes são os campos 

de côr do limão: 

assi são os olhos  

do meu coração. 

 

VOLTAS 

Campo, que te estendes 

com verdura bela; 

ovelhas, que nela  

vosso pasto tendes; 

d' ervas vos mantendes 

que traz o Verão, 

e eu das lembranças 

do meu coração. 

 

Gados, que paceis1, 

co contentamento 

vosso mantimento 

não no entendeis: 

isso que comeis 

não são ervas, não: 

são graças dos olhos  

do meu coração. 

Luís de Camões, Rimas.  

Texto estabelecido e prefaciado por Álvaro Júlio da 
Costa Pimpão. 2005 

Coimbra: Edições Almedina. 

Glossário: 
1. paceis: apascentar; pastar. 
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Apresenta, de forma bem estruturada, as tuas respostas aos itens que se seguem. 

1. Identifica os elementos da natureza interpelados pelo sujeito poético, 

fundamentado a tua resposta com as marcas linguísticas. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Relaciona a interpelação aos interlocutores com o assunto da cantiga. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Avalia o efeito de sentido da substituição da comparação que surge no mote do 

poema pela metáfora final. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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B 

Lê, atentamente, o seguinte texto poético. 
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15 

Amigos, nom poss’ eu negar 

a gram coita que d’amor ei, 

ca me vejo sandeu1 andar, 

e com sandece2 o direi: 

 Os olhos verdes que eu vi 

 me fazem ora andar assi. 

 

Pero quem quer x’3 entenderá 

aquestes olhos quaes som, 

e d’ est’ alguem se queixará, 

mais eu já – quer moira, quer nom: 

 Os olhos verdes que eu vi 

 me fazem ora andar assi. 

 

Pero nom devia a perder 

ome que já o sém non á, 

de com sandece rem dizer,  

e com sandece digu´ eu já: 

 Os olhos verdes que eu vi 

 me fazem ora andar assi. 

Joan Garcia de Guilhade (CA 229, CV 30, CBN 362).  
Elsa Gonçalves, Maria Ana Ramos. 1983. A única Galego-

Portuguesa. 
Lisboa: Editoral Comunicação. 

 

Glossário: 
1. sandeu: louco; 2. sandece: sandice, loucura; 3. x’: se. 

 

Apresenta, de forma bem estruturada, as tuas respostas aos itens que se seguem. 

4. Refere os sentimentos que avassalam o sujeito poético, relacionando-os com 

um traço da figura feminina mencionada na cantiga. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Identifica três características que te permitem classificar esta composição 
poética como sendo uma cantiga de amor, fundamentando a tua resposta com 

expressões textuais. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


