
Garcia d'Orta 
 
Biografia - Garcia d'Orta (c. 1499- c. 1568) de ascendência judaica, nasceu em Castelo de Vide e 
morreu na Índia, em Goa. Fez os seus estudos médicos em Espanha nas Universidades de 
Salamanca e Alcalá, e terminados estes estudos em 1523 regressou à sua terra natal onde exerceu 
clínica até 1526. Nos finais deste ano mudou-se para Lisboa no intuito de vir a obter um lugar de 
destaque na Universidade, o que só consegue em 1530 ao ser encarregado da regência da disciplina 
de Filosofia Natural. Em 1534, Orta abandonou a Universidade e embarcou para a Índia em 
companhia do seu amigo e protector Martim Afonso de Sousa, capitão mor do mar, o qual havia 
conseguido que Orta fosse nomeado físico de D. João III. Chegado a Goa passou a exercer clínica 
privada sendo também médico no Hospital d'El-Rei. Após quase trinta anos de estadia na Índia, 
Orta publica, em 1563, em Goa, um livro intitulado "Coloquios dos Simples e drogas e cousas 
medicinais da India, e assi dalgumas frutas achadas nella, onde se tratam algumas cousas tocantes 
a medicina pratica, e outras cousas boas pera saber". Este livro é o primeiro escrito por um 
europeu, onde se relatam observações completamente novas sobre plantas e drogas da Índia e se 
fazem inúmeras correcções aos erros, contradições e confusões de outros antigos autores que 
escreveram sobre estas matérias. Os Coloquios têm pois, como obra de inovação e de crítica, o 
verdadeiro cunho científico que caracterizou a grande época dos descobrimentos e são um dos 
marcos da presença dos portugueses no oriente. 
 
Conhecimento da Índia antes da viagem de Vasco da Gama -Antes do descobrimento do 

caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama em 1498, a Europa já conhecia desde tempos 

remotos alguns dos produtos indianos que eram trazidos por mercadores sobretudo muçulmanos, até 
Alexandria e Veneza, utilizando duas rotas principais: pelo Mar Vermelho (Roxo) ou pela 

navegação através do Golfo Pérsico. De facto quando Vasco da Gama chega à Índia os muçulmanos 

estavam presentes em quase todas as cidades costeiras, controlando o imenso tráfico das 

especiarias. A nova rota marítima descoberta pelos portugueses nunca conseguiria fechar 
definitivamente as outras rotas, e Veneza continuou ainda a ser porta de entrada dos tão cobiçados 

produtos do Oriente, embora em menor escala. Garcia da Orta conhecia também este comércio 

paralelo ao dizer-nos no Colóquio da Pimenta: «muita quantidade levam os Mouros para o mar 

Roxo contra a defeza delrei, porque nunca cousa alguma pode ser tão bem guardada, que se não 
furte muita quantidade para as partes ocidentais para os Mouros da terra». 
 
A Botânica ao tempo de Garcia d'Orta -Durante séculos a Botânica esteve intimamente ligada à 
prática da Medicina, isto porque o Homem sempre encontrou nas plantas meios para tratamento das 
doenças que o afligiam. Assim, ser médico implicava ter conhecimentos sobre as plantas 
medicinais. Só nos finais do século XVI a Botânica se começou a libertar do seu aspecto meramente 



utilitário para começar a esboçar as primeiras tentativas de elaboração duma terminologia adequada 
para descrever os diferentes órgãos vegetais, bem como agrupar as plantas em sistemas de 
classificação. Todavia só quando Camerarius demonstrou no final do século XVII (1694) que as 
plantas, tal como os animais, tinham sexo, isto é os estames eram o elemento masculino e os 
carpelos o elemento feminino, é que a flor, até aí só mencionada pela cor e perfume, passou a ser o 
órgão fundamental para a diagnose e sistematização das plantas. O verdadeiro guia, durante séculos, 
desta Botânica utilitária foi Dioscórides (40-90 d.c.) através da sua Materia Médica, livro onde 
reuniu cerca de 600 plantas medicinais, a maioria da região mediterrânea, e algumas exóticas do 
Oriente. Médicos célebres da Antiguidade como o grego Galeno (130-200 d.c.) e os árabes Avicena 
(978-1036 d.c.) e Mesué (777-857 d.c.) continuaram seguindo nas suas obras a Matéria Médica de 
Dioscórides. Com a invenção da imprensa surgiram durante o século XVI várias edições 
comentadas do livro de Dioscórides: por Ruellio (1516), Mathioli (1544), Laguna (1555) etc. 
Sabemos que Orta estudou todos estes autores e cita-os nos Colóquios, mas sem dúvida, o mais 
citado é Dioscórides. Nas páginas dos Colóquios encontramos frequentemente exclamações de Orta 
que nos mostram a sua independência de espírito, a sua recusa em aceitar cegamente o que os 
antigos autores escreveram, tais como «Não me ponhais medo com Dioscórides, nem Galeno; 
porque não hei-de dizer senão a verdade e que sei»; «Eu não tenho ódio senão aos errores,' nem 
tenho amor senão à verdade»;«Eu não digo as coisas senão que sei bem sabidas, ou ditas por 
pessoas dignas de fé»: 
 
Os Colóquios - Os colóquios são cinquenta e oito e a sua ordenação não obedece a nenhum 
critério sistemático, pois estão dispostos por mera ordem alfabética. Cerca de 45 colóquios dizem 

respeito a plantas medicinais (Simples) e os restantes, a vários assuntos: assim, Col. 3º Do Ambar; 

21º Do Marfim e do Elefante; 29º Do Lacre; 35º Da Margarita ou Aljofar (Pérolas); 43º Do 

Diamante; 44º Das Pedras Preciosas; 45º Da Pedra Bezar; etc. Note-se que na maioria dos 
Colóquios, Orta faz digressões históricas de muito interesse sobre o que poderemos chamar História 

da Índia (as suas gentes; religiões e crenças; as suas cidades; as guerras etc.). Como ele próprio 

dizia «se fala outras muitas coisas que são menos medicinais e são de história e boas para as 

saberem algumas pessoas». Como é sabido, o próprio título do livro o diz, os Colóquios foram 
redigidos em forma de diálogos em que entram Garcia d'Orta e o doutor Ruano, médico seu amigo; 

o papel de Orta é sobretudo esclarecer as perguntas, dúvidas e objecções que Ruano lhe vai fazendo. 

Normalmente, Orta a respeito de cada Simples, trata em primeiro lugar da sua sinonímia e se lhe era 

possível, da etimologia respectiva; depois da sua procedência, enumerando os países onde aparecia, 
e por vezes os mercados em que convergiam; a seguir vinha a diagnose da planta. Dada a ausência, 

na sua época, da terminologia científica adequada para descrever as plantas, Orta recorre ao método 

-também usado por outros autores de fazer comparações com plantas conhecidas e assim consegue 



transmitir ao leitor uma ideia aproximada das características dos seus órgãos (caule, ramos, folhas, 

raiz, flores e frutos), só depois trata das suas aplicações terapêuticas e dos modos de administração. 

Dada a natureza deste trabalho só iremos analisar alguns Colóquios que julgamos mais elucidativos. 
 
As especiarias 
Colóquio 15º -"Da Canela, e da Cassia, Lignea e do Cinamomo, que tudo é uma cousa" - A 
canela foi uma das primeiras especiarias de que os antigos tiveram conhecimento: Heredoto, 
Teofrasto, Plínio, Dioscórides, Galeno etc. Orta descreve assim a caneleira: «As árvores são do 
tamanho de oliveiras e algumas mais pequenas; e os ramos destas árvores são muitos, e não tortos; 
e a folha é como de loureiro; as flores são brancas e o fruto preto e redondo, maior que murtinhos, 
porque será como avelãs; e a canela é a segunda casca da árvore; porque tem duas cascas como o 
sobreiro». Aqui, ao comparar a caneleira com um sobreiro o Orta enganou-se pois no processo de 
se extrair a casca que constitui a canela, esta casca não pode voltar a formar-se. Uma outra confusão 
de Orta, mas que se justificava dado o incipiente estado da Botânica teórica no século XVI, foi que 
para ele só havia uma espécie de canela mas com vários nomes: cassia lignea; cinamomo e canela; 
como ele dizia: «Assim que cassia lignea e cinamomo e canela tudo é um; posto que nunca foi 
sabido dos Gregos e mal sabido dos Arábios». Orta conhecia a canela de várias procedências: da 
Ilha de Ceilão, que era considerada a melhor e da Costa do Malabar e de Java, de inferior qualidade. 
Hoje sabemos que estas caneleiras são espécies diferentes mas todas do mesmo género 
(Cinnamomum zeylanicum de Ceilão; Cinnamomum iners, do Malabar e Cinnamomum burmania, 
de Java). Orta atribui a as diferenças de qualidade destas canelas aos seguintes factores: «ou porque 
não se curou bem, ou porque foi colhida sem tempo, ou porque seja corrompida... que a canela 
nunca dura mais de um ano sem se danar». Note-se que no tempo de Orta já alguns autores 
duvidavam que só havia uma espécie de caneleira; mas Orta argumentava: «e porém eu digo que 
uma espécie nunca se pode mudar em outra,. mas que a boa canela se pode por tempos fazer má, e 
chamarem-lhe Cassia lignea; mas não porque a Cassia lignea e o Cinamomo sejam espécieas 
senão são nascidas em diversas terras de uma mesma especia». Sobre os usos da canela Orta 
informa-nos: «É muito gentil mézinha para o estomago e para tirar a dor da cólica porque tira a 
dor de improviso como eu muitas vezes vi; tira o mau cheiro da boca; e além de ser muito 
medicinal, e saborosa e boa para temperarem os comeres, como cá fazem na Índia». 
 
Colóquio 25º -"Do Cravo" - Logo que Afonso de Albuquerque conquistou Malaca em 1511, 
enviou uma pequena frota para localizar a rota das chamadas "Ilhas das Especiarias", que se 
situavam no arquipélago das Molucas (zona oriental da actual lndonésia). As especiarias 
pretendidas eram o cravo (cravinho ou cravo da Índia) e a noz-moscada, existentes sobretudo na 
Ilha de Ternate (cravo) e na Ilha de Banda (nozmoscada). Em pouco tempo, após negociações com 



o Sultão de Ternate, os portugueses controlavam o comércio destas especiarias, chegando em 1522 
a construir uma fortaleza nesta Ilha, para melhor assegurar o seu monopólio da incursão de 
estrangeiros. Camões, nos "Lusíadas", recorda estes factos e escreve: «Vê Tidore e Ternate, có'o 
fervente/ Cume, que lança as flamas ondeadas / As arvores verás do cravo ardente,/ c'o sangue 
portuguez inda compradas». Orta não pôde observar directamente a árvore no seu habitat, mas 
escreve: «E dizem-me pessoas que a viram, dignas de fé, que quando está este cravo verde nas 
árvores dão o mais excelente cheiro do mundo; e desde que colhem este cravo o secam e fica da 
cor que o vedes agora». Orta refere também que os antigos, Dioscórides, Galeno e Plínio, não 
conheceram o cravo. Sobre a sinonímia diz-nos: «o nome latino é cariofilum»; «o Arábio, o 
Pérsico, o Turco e a mor parte dos Indianos lhe chamam calafur»; «e em Maluco, donde somente o 
há lhe chamam chanque»; «e também lhe chamamos cravo porque é feito á feição do prego». 
Sabemos que este aspecto de prego resulta de as flores serem colhidas em botão (estádio em que há 
mais concentração de essências) e depois secas ao sol. Além de aromatizante para alimentos o cravo 
era usado na medicina hindu, mas Orta desconfiava da sua eficácia pois dizia: «não me pareceu 
muito boa física»; refere também Orta que «As mulheres prezam-se muito de mastigar cravo para 
lhe cheirar bem a boca, e não tão somente as Indianas, mas as Portuguesas». 
 
Colóquio 32º -"Da Maça e da Noz" - Estas duas espécies são produzidas pela Myristicafragans, 
árvore que cresce espontaneamente em várias ilhas do arquipélago das Molucas, sobretudo na Ilha 
de Banda; o fruto é uma drupa e a sua única semente está envolvida por um arilo carnudo, que na 
maturação é de um vermelho intenso; este arilo é a maça do comércio, assim como a semente 
privada do arilo, é a noz-moscada. Orta diz-nos que Dioscórides, Plínio e Galeno não conheceram a 
noz e a maça mas o Árabe Avicena conheceu. À pergunta de Ruano «...falaremos na feição da 
árvore, e folhas e flores, e doutras coisas medicinais que da mesma árvore se fazem». Responde 
Orta: «E portanto digo que a árvore da noz é do tamanho de pereira, e as folhas são redondas á 
maneira de algumas de pereira; vem esta noz de Banda, de ilhas sujeitas a el rei nosso senhor». A 
seguir descreve o fruto «é muito formoso pomo, e dá bom cheiro á boca. E haveis de saber que, 
quando esta noz é madura, vai-se inchando e rompe a primeira casca como fazem os ouriços das 
nossas castanhas, e fica a maça muito vermelha... que é a mais formosa coisa de ver no mundo 
quando as árvores estão carregadas... E quando esta noz se cura e seca despede de si a maça». E 
sobre o uso desta maça diz: «Sabei que da maça se faz um óleo, muito boa mezinha para os nervos, 
e muito usado vir de lá de Banda». Estas especiarias chamaram a atenção de Camões, que nos 
«Lusíadas» as refere deste modo: «Olha de Banda as ilhas que se esmaltam / Da varia cor que 
pinta o roxo fruto / As aves variadas que ali saltam / Da verde noz tomando o seu tributo». Destas 
aves sabe-se que uma é um pombo que engole o fruto inteiro, digere a maça e expele a noz, assim 
contribuindo para a disseminação da planta. 



Colóquio 46º -"Da Pimenta" - A pimenta. a mais importante das especiarias foi conhecida na 

Europa desde tempos muito antigos. Já Teofrasto (370-287 a.c.), conhecido por Pai da Botânica, a 

menciona no seu livro História das Plantas e depois dele muitos outros autores. A uma pergunta de 

Ruano sobre «a feição da árvore» Orta responde: «Todos a uma voz se concertaram a não dizer a 
verdade... Dioscórides, e a esse imitou Plínio, e Galeno e Izidoro e Avicena e todos os Arábios». De 

facto a árvore é urna trepadeira, bem descrita por Orta, e que não corresponde às fantasiosas 

descrições dos antigos autores; cresce em abundância na Índia, sobretudo na Costa do Malabar, 

onde se situava Goa. Numa coisa porém Orta se enganou: julgava que as chamadas pimenta preta e 
pimenta branca não eram produzidas pela mesma árvore, mas na realidade eram, pois ser branca 

resulta simplesmente do fruto ser colhido no seu completo estado de maturação e depois liberto da 

casca por lavagem e fricção. Além do conhecido uso da pimenta como condimento, na medicina 

hindu era também utilizada na preparação de certas mezinhas. 
 
Colóquio 9º -"Do Benjoim" - Este Colóquio demonstra bem a curiosidade científica que animava 
Orta, para obter informações de plantas que não podia observar in loco. Assim, a descrição da 
árvore que produz o benjoim, resina muito usada na Índia, e que existia nas florestas da distante 
Malaca, tornou-se possível como ele nos conta: «E todas estas coisas me custaram a saber o meu 
dinheiro " porque foi trazer estas folhas e estes paus do mato foi muito bem pago; porque, alem do 
trabalho que há no mato de Malaca, há muto perigo, por causa dos tigres que andam nele». 
 
Colóquio 44º -"Do Turbit" - As servas de Garcia d'Orta eram tratadas não por ele mas por um 

médico hindu, chamado Malupa em que ele depositava muita confiança. Neste Colóquio Orta pede 

a Malupa que explique a Ruano as virtudes curativas do turbit e de outras mezinhas e Malupa 
exlama: «O doutor Orta as sabe milhor que nós todos, porque nós sabemos as dos Gentios somente, 

e ele sabe as dos Cristãos e Mouros, e Gentios milhor que nós todos». 

 
Colóquio 47º -"Da raiz da China" - Segundo Orta esta raiz foi trazida para a Índia pelos chineses 
em 1535, e ele próprio logo a aplicou com sucesso nos seus doentes sofrendo de reumatismo, sífilis 
e outros males. Para a história da medicina este Colóquio é bastante interessante pois é, a primeira 
notícia científica sobre a introdução na Índia de um novo medicamento, que, pouco depois passou a 
ser usado também na Europa. 
 
Colóquio 53º -"Dos tamarindos" - Neste Colóquio Orta desfaz um erro que durante toda a Idade 

Média tinha sido aceite como verdade: que os tamarindos, fruto muito usado como digestivo e 
purgante eram produzidos por uma palmeira da Índia semelhante aquelas que na Arábia produziam 

as tâmaras. A sua observação da árvore e do fruto do tamarindo levou-o porém a concluir que eram 



coisas muito diferentes, e a criticar asperamente o consagrado Mesué: «E o que diz Mesué, que são 

frutos de palmeiras silvestres não soube o que dizia». 

 
Colóquio 8º -"Do Bangue" - Bangue era o nome indiano para a droga (produzida pela Cannabis 
sativa var. indica) hoje mais conhecida pelo nome arábico haschisch. Orta dedica especial atenção 

ao emprego do bangue como excitante e intoxicante, que embora condenado, não era legalmente 

proibido vendendo-se publicamente, inclusive nas boticas. À pergunta de Ruano: «Pois assim é, 

dizei-me como se faz este bangue, e para que o tomam, e que leva?» Orta responde: «Faz-se do pó 
destas folhas pisadas, e ás vezes da semente; e alguns lhe lançam areca verde;... e o proveito que 

disto tiram é estar fora de si, como enlevados sem nenhum cuidado e prazimenteiros, e alguns rir 

um riso parvo; o grande Sultão Badur, dizia a Martim Afonso de Sousa, a quem ele muito grande 

bem queria e lhe descubria seus segredos, que quando de noite queria ir a Portugal e ao Brasil, e á 
Turquia, e á Arábia, e á Pérsia, não fazia mais que comer um pouco de bangue... e estes moços 

meus que, escondidamente de mim, o tomam, dizem que lhe faz não sentir os trabalhos, e estar 

prasenteiros e ter vontade de comer. E crede que pois isto é tanto usado e de tanto número de 

gente, que não é seu mistério e proveito; mas eu não o provei nem o quero provar». 

 
Colóquio 41º -"Do Amfiam" - O ópio é o latex que resulta das incisões feitas nas cápsulas não 
maduras, do Papaver somniferum, depois de seco ao ar. É conhecido desde tempos muito antigos e 
recebeu dos gregos o nome de opium, do qual os árabes derivaram o nome afium, e deste os 
portugueses da Índia passaram a designá-lo amfiam. Esta planta é originária da Ásia menor, e a sua 
cultura irradiou desde há vários séculos para o Egipto, Pérsia e depois para a Índia; e daqui para a 
China. Orta neste colóquio, muito curto, refere esta sinonímia, bem como o processo da obtenção 
do latex (goma). À pergunta de Ruano: «Queria saber a certeza do amfiam, que é o que a gente 
desta terra usa, se é o que lhe chamamos ópio; e donde há tanta quantidade quanto se gasta, e 
quanto comem cada dia» Orta responde «o amfiam é o ópio, e por ser muito usado em comer entre 
muitos, ainda que o comam em pouca quantidade, fica em mercadoria (em reserva) porque, se o 
não usam, correm perigo de morrer;... Faz os homens que o comem andar dormindo; e dizem que o 
tomam para não sentir o trabalho ... e os físicos todos letrados, à nossa guisa, me afirmavam que 
tornava os homens impotentes, e os fazia deixar a Venus mais cedo». 
 
A divulgação dos Colóquios  
Clusius - É quase certo que o livro de Garcia d'Orta teria passado despercebido se um acaso feliz o 

não fizesse chegar às mãos dum notável botânico francês Clusius. Aconteceu que em 1564, 
viajando por Portugal, Clusius encontrou numa estalagem onde pernoitou, um exemplar dos 

Colóquios e ao reconhecer logo o seu grande valor científico, decidiu em 1567 traduzi-lo para latim 



sob a forma de um resumo e sem diálogos, pois como escreveu " afligia-me bastante o facto de que 

estivesse escrito numa lingua que por poucos era compreendida". Deste resumo o próprio Clusius 

publicou cinco edições sendo a última já no século XVII em 1605. Além disso foram feitas 

traduções para italiano (1576) e para francês (1602). Assim, em pouco tempo, o livro de Garcia 
d'Orta através deste resumo tomou-se amplamente conhecido e apreciado na Europa. 

 
Cristóvão da Costa - Médico português que chegou à Índia (Goa) em 1568. Lendo e estudando os 
Colóquios de Garcia da Orta, passou a observar algumas plantas que Orta não referia, bem como 
rectificar algumas das suas observações. Regressou a Portugal em 1572 e pouco depois foi para 
Espanha onde se estabeleceu como médico em Burgos. Em 1578 publica um livro, em espanhol, 
intitulado "Tratado Delas Drogas y Medicinas de las lndias Orientales". Esta obra é no fundo uma 
versão espanhola dos Colóquios, como aliás o próprio autor confessa, mas contém as seguintes 
alterações: só trata de plantas (à excepção de um capítulo sobre o elefante); omite a redacção em 
diálogos, e, caso notável, apresenta Estampas, desenhadas por ele próprio, de vários Simples que 
Garcia da Orta estudou. Esta obra foi depois em 1582 traduzida para latim por Clusius. Assim a 
obra de Cristóvão da Costa teve também o mérito de difundir ainda mais o nome de Garcia da Orta. 

 
Conde de Ficalho - Por estranho que pareça, o livro de Orta permaneceu quase ignorado dos 
portugueses até 1872, ano em que se fez a primeira reimpressão levado a cabo por Varnhagen. Mas 
em 1891, o Conde de Ficalho, professor de botânica na Escola Politécnica de Lisboa e director do 
Jardim Botânico, fez uma segunda reimpressão, mas com anotações do maior interesse pois 
identificou as plantas mencionadas por Orta com o seu actual nome científico e deu numerosos 
esclarecimentos sobre todas as informações que Orta nos dá ao longo do seu livro. A reimpressão 
de Ficalho é livro indispensável para qualquer estudioso dos Colóquios. 

* * * 
* 

Camões e Garcia da Orta - Cerca de 1550 Camões partiu para a Índia (Goa), tendo regressado a 
Lisboa em 1570. Durante esta longa estadia no Oriente, teve oportunidade de conhecer Garcia 
d'Orta e mesmo tornar-se seu amigo. É plausível que Camões fosse um dos amigos a incitá-lo a 
escrever os Colóquios, por o considerar um homem sábio capaz de empreender tal tarefa, e talvez 
também por a publicação dos Colóquios lhe poder oferecer uma oportunidade única: a de ver 
impressos, pela primeira vez, versos seus. Com efeito o livro de Orta contém uma dedicatória, em 
verso, ao Vice-Rei da Índia, Conde de Redondo, feita por Camões e onde este, referindo-se a Orta, 
diz: «O qual está pidindo / Vosso favor e ajuda ao grão volume, / Que agora em luz saindo/ Dará 
na Medicina um novo lume, / E descobrindo irá segredos certos / A todos os antigos encobertos». 
Só muito mais tarde em 1572 Camões publicaria os "Lusíadas". Seja como for,  encontro, na India, 
destes dois grandes vultos do Renascimento português, merece que nunca seja esquecido. 


