Palmeirim de Inglaterra I-II 1592- Índice de Capítulos
PRIMEIRA PARTE
I De como saindo dom Duardos a caçar à Floresta do Deserto se perdeo e foi ter à torre de Dramusiando,
onde por engano foi preso. 131
II Quem era o gigante em cujo poder dom Duardos estava. 136
III Do que aconteceo a Flérida vendo que dom Duardos nam vinha. 139
IIII Dos grandes prantos que se fezeram na cidade de Londres pola perda de dom Duardos. 142
V Do que o Salvaje fez dos ifantes que levou. E como Argolante chegou a Costantinopla. 146
VI Do que aconteceo a Primaliam na busca de dom Duardos. 149
VII Em que diz a rezam porque Paudricia fazia aquela vida. E da dos infantes da cova. 154
VIII Do que o salvaje fez vendo a tardança de Deserto. 157
IX Do que aconteceo a Vernao príncipe d’Alemanha na Floresta Desastrada em Inglaterra com outro
cavaleiro. 161
X Do que o gigante Dramusiando fazia no seu castelo pera se fortalecer, e de como Primaliam foi ter a ele,
e do que mais passou. 167
XI De como o Emperador de Grecia armou cavaleiro a Palmeirim e todolos donzeles da corte. 175
XII De como tornearom aquele dia e do que aconteceo com dous cavaleiros dhũas armas verdes que ao
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